Møteprotokoll

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og
kompetanse 30.05.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
30.05.2017
15:05 – 16:55
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lise Hagen Rebbestad
Leder
Øyvind Rideng
Medlem
Amit Ighani
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Astrid-Therese Theisen
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Johannes Dalen Giske
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Kristin Antun
Medlem

Representerer
H
H
H
FRP
V
SP
KRF
AP
AP
AP
AP
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jan Gunnar Breivik
Arne-Rune Gjelsvik

Representerer
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
LEDER

Representerer
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Arve Eide
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Erik Heier
Regiondirektør, Romerike
Guri Færder
Regiondirektør, Asker og Bærum
Benedikte Vivaas Kise
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 25/17

KOSTRA-analyser av videregående opplæring, administrasjon,
samferdsel og tannhelsetjenesten

PS 26/17

Teach First i akershusskolen

PS 27/17

Opprettelse av vikarpool med formål å redusere vikarløse timer

PS 28/17

Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående
opplæring

PS 29/17

Ekstra midler til styrking av fagprofil ved distriktsskolene

PS 30/17

Tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial og en reelt
studieforberedende opplæring for elever på studieforberedende
utdanningsprogrammer

PS 31/17

Forslag til nye vedtekter for NDLA

PS 32/17

Høring - Forslag til ny generell del av læreplanverket for
grunnopplæringen

PS 33/17

15457 Ås videregåendeskole - Byggeprogram for fase 1.

PS 34/17

Holmen grunn- og videregående skole. Mulig lokalisering til Rud
videregående skole

NOT 4/17

Follopiloten - framdrift og implementering

NOT 5/17

Orienteringsnotat om mulighet for å etablere kunstgressbane ved nye
Jessheim vgs (omgjort til sak 35)

Til dagsorden
Innkallingen til møtet ble godkjent.
Protokoll fra møtet 25.04.17 ble godkjent.
Det ble i forkant av møtet fremmet forslag fra leder Lise Hagen Rebbestad (H), om å omgjøre
orienteringsnotat 5/17 Orienteringsnotat om mulighet for å etablere kunstgressbane ved nye
Jessheim videregående skole til sak. Resten av hovedutvalgets medlemmer gav sin tilslutning.
Den ble således behandlet som sak PS 35/17.
Det ble i forkant av møtet informert om at PS 26/17 Teach First i akershusskolen var blitt
registrert som sak ved en feiltakelse og opprinnelig var et orienteringsnotat. Leder Lise Hagen
Rebbestad (H) foreslo at saken skulle behandles som en sak. Hovedutvalget gav sin
tilslutning.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
25/2017 - KOSTRA-analyser av videregående opplæring, administrasjon, samferdsel og
tannhelsetjenesten
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Representant Øivind Rideng (H) fremmet på vegne av H, FrP, Sp, V og KrF følgende
tilleggsforslag:
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2017 på hvilke tiltak
som er iverksatt og planlagt for å få ned kostnadene på de skolene med utdanningsprogram
der kostnadene er betydelig over landsgjennomsnittet
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Ridengs (H) tilleggsforslag ble vedtatt 8 mot 5 (Ap, MDG) stemmer.
Utvalgets innspill:
Saken tas til orientering.
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2017 på hvilke tiltak
som er iverksatt og planlagt for å få ned kostnadene på de skolene med utdanningsprogram
der kostnadene er betydelig over landsgjennomsnittet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
26/2017 - Teach First i akershusskolen

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Utvalgets behandling:
Det ble i forkant av møtet informert om at saken opprinnelig var tenkt som et
orienteringsnotat. Leder Lise Hagen Rebbestad (H) foreslo at saken likevel skulle behandles
som en sak. Hovedutvalget gav sitt samtykke.
Leder Lise Hagen Rebbestad (H) foreslo at saken skulle tas til orientering.
Votering:
Rebbestads forslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
Saken tas til orientering.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
27/2017 - Opprettelse av vikarpool med formål å redusere vikarløse timer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget beslutter å etablere en vikarpool bestående av frivillige studenter og pensjonister
med aktuell fagkompetanse, med mål om å redusere antallet vikarløse undervisningstimer i de
videregående skolene. Fylkesrådmannen vil redegjøre for effekten av tiltaket med et notat til
fylkestinget når modellen er utprøvd og gjennomført i en region skoleåret 2017-2018.
Utvalgets behandling:
Representant Øyvind Rideng (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, FrP,
KrF, V og Sp:
Fylkestinget beslutter å etablere en vikarpool bestående av blant annet frivillige studenter og
pensjonister.
Representant Elin L’Estrange (Ap) fremmet følgende alternative forslag:
Fylkestinget ber om en sak der det skisseres ulike løsninger for å redusere antallet vikarløse
timer i de videregående skolene innenfor rammen av hele, faste stillinger. Sentrale hensyn
som bør vektlegges er elevens læringsutbytte og at vikarene har relevant faglig og pedagogisk
kompetanse.
Representant Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag:
«Frivillige studenter og pensjonister med aktuelle fagkompetanse» erstattes av «vikarer med
tilstrekkelig pedagogisk og fagkompetanse».
Votering:
 Antuns (MDG) forslag falt med 6 (Ap, MDG, Frp) mot 7(H, Sp, KrF, V, FrP)


L’Estranges (Ap) forslag falt med 5 mot 8 (H, Sp, KrF, V, FrP)



Fylkesrådmannens forslag til vedtak, inkludert Ridengs (H) endringsforslag, ble
vedtatt 9 mot 4 (Ap) stemmer.

Utvalgets innstilling:
Fylkestinget beslutter å etablere en vikarpool bestående av blant annet frivillige studenter og
pensjonister, med mål om å redusere antallet vikarløse undervisningstimer i de
videregående skolene. Fylkesrådmannen vil redegjøre for effekten av tiltaket med et notat til
fylkestinget når modellen er utprøvd og gjennomført i en region skoleåret 2017-2018.

5

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
28/2017 - Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Bleiker videregående skole
2. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Vestby videregående skole
3. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Skedsmo videregående skole
4. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Frogn videregående skole
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Bleiker videregående skole
2. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Vestby videregående skole
3. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Skedsmo videregående skole
4. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Frogn videregående skole

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
29/2017 - Ekstra midler til styrking av fagprofil ved distriktsskolene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Ekstramidler til styrking av enkeltskoler skal i hovedsak nyttes til å opprettholde et bredt
tilbudved distriktsskolene som er attraktivt for elevene. Det kan for eksempel være en ekstra
pogramfaglærerressurs for å kunne tilby en halv klasse innen et programfag.
Midlene skal bidra til en bred fagprofil ved distriktsskolene og skal brukes til å opprettholde
programområder som arbeidslivet har behov for.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
Ekstramidler til styrking av enkeltskoler skal i hovedsak nyttes til å opprettholde et bredt
tilbudved distriktsskolene som er attraktivt for elevene. Det kan for eksempel være en ekstra
pogramfaglærerressurs for å kunne tilby en halv klasse innen et programfag.
Midlene skal bidra til en bred fagprofil ved distriktsskolene og skal brukes til å opprettholde
programområder som arbeidslivet har behov for.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
30/2017 - Tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial og en reelt
studieforberedende opplæring for elever på studieforberedende utdanningsprogrammer

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesrådmannens redegjørelse for og vurdering av eksisterende og mulige nye tiltak for
å gi elever med stort læringspotensial en skolehverdag som er tilpasset deres behov og
kunnskapsnivå tas til orientering.
2. Fylkesrådmannens redegjørelse for og vurdering av eksisterende og mulige nye tiltak for
å gjøre elever på studieforberedende utdanningsprogrammer mer reelt studieforberedte
til videre studier gjennom mer relevant undervisning tas til orientering
Utvalgets behandling:
Øyvind Rideng (H) fremmet på vegne av H, FrP, V, KrF og Sp følgende tilleggsforslag:
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2018 på hvordan
tiltakene listet opp i saken er oppskalert, og hvordan større deler av potensialer er tatt ut.
Votering:
 Ridengs (H) forslag ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
1. Fylkesrådmannens redegjørelse for og vurdering av eksisterende og mulige nye tiltak for
å gi elever med stort læringspotensial en skolehverdag som er tilpasset deres behov og
kunnskapsnivå tas til orientering.
2. Fylkesrådmannens redegjørelse for og vurdering av eksisterende og mulige nye tiltak for
å gjøre elever på studieforberedende utdanningsprogrammer mer reelt studieforberedte
til videre studier gjennom mer relevant undervisning tas til orientering
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2018 på hvordan
tiltakene listet opp i saken er oppskalert, og hvordan større deler av potensialer er tatt ut.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
31/2017 - Forslag til nye vedtekter for NDLA

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Nye vedtekter for NDLA vedtas av fylkestinget i samsvar med tilrådningen fra styret, der de
nye vedtektene har følgende ordlyd:
Vedtekter for det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena – NDLA

7

§ 1 Navn
Samarbeidets navn er Nasjonal digital læringsarena, NDLA.
§2 Formål
Formålet er:
å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter opplæringslovens § 3-1, gratis for
alle brukere.
å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling.
§ 3 Rettslig status
NDLA er et interkommunalt samarbeid, organisert etter kommuneloven § 27.
Fylkeskommuner
kan delta i samarbeidet.
De fylkeskommuner som til enhver tid har meldt seg inn ved å innbetale det årlige
driftsbidraget, jf §6 og 7, er deltakere i samarbeidet.
Samarbeidet skal ikke være et eget rettssubjekt og skal ikke registres i Foretaksregisteret.
Hordaland fylkeskommune er kontorkommune for hovedkontor. Denne funksjonen kan og
innehas av andre fylkeskommuner etter vedtak i representantskapet.
Ulike tjenester kan legges til andre fylkeskommuner etter hvor den beste kompetanse for
gjeldende tjeneste er.
§ 4 Endring av vedtektene.
Endring av vedtektene krever tilslutning fra alle deltakernes fylkesting etter forslag fra
representantskapet. 101
§ 5 Oppløsning, utmelding og oppsigelse.
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom vedtak i deltakerens fylkesting. Hver
fylkeskommune som er deltaker kan med et års skriftlig melding si fra seg deltakelsen i
samarbeidet og kreve seg utløst fra dette. Det skal ikke betales noen utløsningssum.
§ 6 Økonomisk ansvar
Deltakernes ansvar er delt. Ansvaret fordeles mellom deltakerne på bakgrunn av elevtallet i
den enkelte fylkeskommune pr. 1. oktober året før det aktuelle ansvaret oppstår.
§ 7 Tilskudd til driften av NDLA
Deltakerne betaler årlig inn midler til drift av samarbeidet basert på en enhetspris pr elev
multiplisert med elevtallet, jf §6. Tilskuddet skal årlig justeres i tråd med den budsjettramme
representantskapet er enig om.
§ 8 Representantskapet (styret etter kommunelovens § 27 andre ledd)
Representantskapet er det øverste organ i samarbeidet.
Representantskapet består av en representant fra hver deltakende fylkeskommune, valgt av
fylkestingene. Representantskapet møtes en gang i året til ordinært møte.
I det ordinære møtet behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Valg av styre. Medlemmer av styre kan velges for ett eller to år. Leder av styret velges ved
særskilt
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valg.
3. Valg av valgkomite på tre personer. Medlemmer av valgkomiteen kan velges for ett eller to
år. Styret
fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen.
4. Fastsetting av eventuell godtgjørelse til medlemmene i styret og valgkomiteen
5. Fastleggelse av NDLAs budsjettramme i tråd med avtalene mellom deltakerne og NDLA.
6. Andre saker som er lagt frem av styret eller deltakerne. Saker som skal opp på ordinært
representantskapsmøte må meldes styret innen en måned før møtet avholdes, dersom ikke
representantskapsmøtet selv aksepterer å behandle saken.
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller minst en av
deltakerne krever det.
Representantskapet kan ikke ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende
fylkeskommunene selv.
§ 9 Styret
Styret kan ha 3-7 medlemmer. Det kan også velges varamedlemmer. Styrets leder velges ved
separat valg i representantskapet. Representantskapet vedtar instruks for styret.
Styret skal se til at driften av NDLA er i samsvar med formålet for samarbeidet, vedtektene,
årsbudsjettet for selskapet og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet
eller styret selv.
Styret fastsetter budsjett for NDLA på bakgrunn av innspill fra representantskapet og
deltakerne.
Budsjett og regnskap skal inngå i deltakerne sitt totalbudsjett og regnskap. 102
Styret kan ikke ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende
fylkeskommunene selv.
Styrets leder ser til at det blir ført protokoll fra møtene i styret. Protokollen skal være
tilgjengelig for representantskapet.
§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer, til sammen tre personer. Komiteen
konstituerer seg selv. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregion
Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i valgkomiteen.
Representantskapet kan fastsette mandat for valgkomiteens virksomhet. Valgkomiteens leder
ser til at det blir ført protokoll fra møtene i komiteen. Protokollen skal være tilgjengelig for
representantskapet.
§ 11 Daglig leder
Samarbeidet skal ha en daglig leder som er ansatt av styret. Daglig leder har møte- og talerett
i styrets møter. Daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret utarbeider instruks for daglig leder.
Daglig leder er ansvarlig redaktør. Innenfor rammen av formålet til NDLA skal daglig leder
styre den redaksjonelle virksomheten og ta avgjørelser i redaksjonelle forhold. Deltakerne kan
ikke, hver for seg eller samlet, instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål.
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Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapet sin virksomhet og praksis er av
uvanlig art eller av stor interesse. Styret kan gi nærmere regler om hvilke saker som skal
styrebehandles. Saker som skal styrebehandles kan den daglige lederen kun avgjøre når styret
ihver enkelt sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når en ikke kan vente på styrets
avgjørelse uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall underrettes om
saken snarest mulig.
§ 12 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentleglova
Styret skal se til at samarbeidet følger rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige for å
ivareta personvern for privatpersoner. Reglene i forvaltningsloven/ offentleglova skal gjelde
forsamarbeidet på samme måte som for andre organ opprettet etter kommuneloven.
§ 13 Låneopptak og garantistilling Representantskapet / styret kan ikke ta opp lån eller stille
garanti for forpliktelsene til samarbeidet eller andre.
§14 Iverksetting
Disse endrede vedtektene for NDLA trer i kraft fra etter nødvending behandling og tilslutning
hos hver enkelt eier.
Utvalgets behandling:
Representant Øyvind Rideng (H) fremmet på vegne av H, FrP, KrF, Sp og V følgende
endringsforslag:
Endring i §2: Sørge for utvikling, distribusjon og drift av digitale læremidler til norske skoler
drevet av deltakere i NDLA, sørge for at disse holdes oppdatert pedagogisk, faglig og teknisk,
og legge til rette for aktiv samhandling og deling med dertil hørende virksomheter.
Votering:
 Ridengs endringsforslag ble vedtatt med 7 mot 6 (Ap, MDG, V) stemmer.
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak, med unntak av §2, ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innstilling:
Nye vedtekter for NDLA vedtas av fylkestinget i samsvar med tilrådningen fra styret, der de
nye vedtektene har følgende ordlyd:
Vedtekter for det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena – NDLA
§ 1 Navn
Samarbeidets navn er Nasjonal digital læringsarena, NDLA.
§2 Formål
Formålet er:
Å sørge for utvikling, distribusjon og drift av digitale læremidler til norske skoler drevet av
deltakere i NDLA, sørge for at disse holdes oppdatert pedagogisk, faglig og teknisk, og legge
til rette for aktiv samhandling og deling med dertil hørende virksomheter.
§ 3 Rettslig status
NDLA er et interkommunalt samarbeid, organisert etter kommuneloven § 27.
Fylkeskommuner
kan delta i samarbeidet.
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De fylkeskommuner som til enhver tid har meldt seg inn ved å innbetale det årlige
driftsbidraget, jf §6 og 7, er deltakere i samarbeidet.
Samarbeidet skal ikke være et eget rettssubjekt og skal ikke registres i Foretaksregisteret.
Hordaland fylkeskommune er kontorkommune for hovedkontor. Denne funksjonen kan og
innehas av andre fylkeskommuner etter vedtak i representantskapet.
Ulike tjenester kan legges til andre fylkeskommuner etter hvor den beste kompetanse for
gjeldende tjeneste er.
§ 4 Endring av vedtektene.
Endring av vedtektene krever tilslutning fra alle deltakernes fylkesting etter forslag fra
representantskapet. 101
§ 5 Oppløsning, utmelding og oppsigelse.
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom vedtak i deltakerens fylkesting. Hver
fylkeskommune som er deltaker kan med et års skriftlig melding si fra seg deltakelsen i
samarbeidet og kreve seg utløst fra dette. Det skal ikke betales noen utløsningssum.
§ 6 Økonomisk ansvar
Deltakernes ansvar er delt. Ansvaret fordeles mellom deltakerne på bakgrunn av elevtallet i
den enkelte fylkeskommune pr. 1. oktober året før det aktuelle ansvaret oppstår.
§ 7 Tilskudd til driften av NDLA
Deltakerne betaler årlig inn midler til drift av samarbeidet basert på en enhetspris pr elev
multiplisert med elevtallet, jf §6. Tilskuddet skal årlig justeres i tråd med den budsjettramme
representantskapet er enig om.
§ 8 Representantskapet (styret etter kommunelovens § 27 andre ledd)
Representantskapet er det øverste organ i samarbeidet.
Representantskapet består av en representant fra hver deltakende fylkeskommune, valgt av
fylkestingene. Representantskapet møtes en gang i året til ordinært møte.
I det ordinære møtet behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Valg av styre. Medlemmer av styre kan velges for ett eller to år. Leder av styret velges ved
særskilt
valg.
3. Valg av valgkomite på tre personer. Medlemmer av valgkomiteen kan velges for ett eller to
år. Styret
fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen.
4. Fastsetting av eventuell godtgjørelse til medlemmene i styret og valgkomiteen
5. Fastleggelse av NDLAs budsjettramme i tråd med avtalene mellom deltakerne og NDLA.
6. Andre saker som er lagt frem av styret eller deltakerne. Saker som skal opp på ordinært
representantskapsmøte må meldes styret innen en måned før møtet avholdes, dersom ikke
representantskapsmøtet selv aksepterer å behandle saken.
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Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller minst en av
deltakerne krever det.
Representantskapet kan ikke ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende
fylkeskommunene selv.
§ 9 Styret
Styret kan ha 3-7 medlemmer. Det kan også velges varamedlemmer. Styrets leder velges ved
separat valg i representantskapet. Representantskapet vedtar instruks for styret.
Styret skal se til at driften av NDLA er i samsvar med formålet for samarbeidet, vedtektene,
årsbudsjettet for selskapet og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet
eller styret selv.
Styret fastsetter budsjett for NDLA på bakgrunn av innspill fra representantskapet og
deltakerne.
Budsjett og regnskap skal inngå i deltakerne sitt totalbudsjett og regnskap. 102
Styret kan ikke ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende
fylkeskommunene selv.
Styrets leder ser til at det blir ført protokoll fra møtene i styret. Protokollen skal være
tilgjengelig for representantskapet.
§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer, til sammen tre personer. Komiteen
konstituerer seg selv. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord,
Opplæringsregion Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i
valgkomiteen. Representantskapet kan fastsette mandat for valgkomiteens virksomhet.
Valgkomiteens leder ser til at det blir ført protokoll fra møtene i komiteen. Protokollen skal
være tilgjengelig for representantskapet.
§ 11 Daglig leder
Samarbeidet skal ha en daglig leder som er ansatt av styret. Daglig leder har møte- og
talerett i styrets møter. Daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av selskapet og skal
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret utarbeider instruks for daglig
leder.
Daglig leder er ansvarlig redaktør. Innenfor rammen av formålet til NDLA skal daglig leder
styre den redaksjonelle virksomheten og ta avgjørelser i redaksjonelle forhold. Deltakerne
kan
ikke, hver for seg eller samlet, instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapet sin virksomhet og praksis er av
uvanlig art eller av stor interesse. Styret kan gi nærmere regler om hvilke saker som skal
styrebehandles. Saker som skal styrebehandles kan den daglige lederen kun avgjøre når styret
ihver enkelt sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når en ikke kan vente på styrets
avgjørelse uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall underrettes om
saken snarest mulig.
§ 12 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentleglova
Styret skal se til at samarbeidet følger rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige for å
ivareta personvern for privatpersoner. Reglene i forvaltningsloven/ offentleglova skal gjelde
forsamarbeidet på samme måte som for andre organ opprettet etter kommuneloven.
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§ 13 Låneopptak og garantistilling Representantskapet / styret kan ikke ta opp lån eller stille
garanti for forpliktelsene til samarbeidet eller andre.
§14 Iverksetting
Disse endrede vedtektene for NDLA trer i kraft fra etter nødvending behandling og tilslutning
hos hver enkelt eier.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
32/2017 - Høring - Forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til høringsuttalelse, som følger av vedlegg, vedtas og oversendes
Kunnskapsdepartementet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
Forslag til høringsuttalelse, som følger av vedlegg, vedtas og oversendes
Kunnskapsdepartementet.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
33/2017 - 15457 Ås videregåendeskole - Byggeprogram for fase 1.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for fase 1 av prosjekt 15457 Ås videregående
skole, datert 2.5.2017, innenfor en kostnadsramme på kr 70 880 000,- inkl. mva. i 2019
kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innspill:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for fase 1 av prosjekt 15457 Ås videregående
skole, datert 2.5.2017, innenfor en kostnadsramme på kr 70 880 000,- inkl. mva. i 2019
kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
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2. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
34/2017 - Holmen grunn- og videregående skole. Mulig lokalisering til Rud videregående
skole

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Mulig lokalisering av Holmen grunn- og videregående skole til Rud videregående skole
utredes. Utredningen ses i sammenheng med programmering av utbygging av Rud
videregående skole.
2. Basert på utredningen legges det fram en sak for fylkestinget i løpet av høsten 2017
Utvalgets behandling:
Leder Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet på vegne av alle hovedutvalgets medlemmer
følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 3: Utredningen må belyse alle konsekvenser av en mulig flytting av Holmen til
Rud. Elevenes psykososiale behov både i skoletiden og til og fra skolen må komme frem. I
tillegg til representanter for de ansatte må brukerne (gjerne representert ved foreldre) være
representert i utredningsarbeidet.
Representant Tord Hustveit (V) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 2: Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ber om at det utredes flere alternativer
parallelt – for eksempel fortsatt leie av eksisterende lokaler, kjøp av eksisterende lokalt eller
flytting il ny lokaler, ide eller lånte. Basert på utredningene legges det frem en ny sak for
fylkestinget høsten 2017.
Votering:
 Punkt 1: Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
 Punkt 2: Fylkesrådmannens forslag til vedtak falt til fordel for Hustveits (V)
endringsforslag med 6 (H, FrP, KrF, Sp) mot 7 (Ap, MDG, V, Frp)
 Punkt 3: Rebbestads (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innspill:
1. Mulig lokalisering av Holmen grunn- og videregående skole til Rud videregående skole
utredes. Utredningen ses i sammenheng med programmering av utbygging av Rud
videregående skole.
2. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ber om at det utredes flere alternativer
parallelt – for eksempel fortsatt leie av eksisterende lokaler, kjøp av eksisterende lokalt eller
flytting il ny lokaler, ide eller lånte. Basert på utredningene legges det frem en ny sak for
fylkestinget høsten 2017.
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3. Utredningen må belyse alle konsekvenser av en mulig flytting av Holmen til Rud. Elevenes
psykososiale behov både i skoletiden og til og fra skolen må komme frem. I tillegg til
representanter for de ansatte må brukerne (gjerne representert ved foreldre) være
representert i utredningsarbeidet.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
PS 35/17 - (NOT 5/2017) Orienteringsnotat om mulighet for å etablere kunstgressbane
ved nye Jessheim vgs
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
Det ble i forkant av møtet fremmet forslag fra leder Lise Hagen Rebbestad (H) om å omgjøre
orienteringsnotat 5/17 Orienteringsnotat om mulighet for å etablere kunstgressbane ved nye
Jessheim videregående skole til sak. Resten av hovedutvalgets medlemmer gav sin tilslutning.
Den ble således behandlet som sak PS 35/17.
Leder Lise Hagen Rebbestad (H) foreslår at saken tas til orientering.
Votering:
Rebbestads (H) forslag blir enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
Saken tas til orientering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 30.05.2017
4/2017 - Follopiloten - framdrift og implementering
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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