MØTEREFERAT
Referat fra fylkeselevrådet 17. januar 2017
Dato:

17.01.2017

Tilstede:

Asker vgs: Kristoffer Skare, Bleiker: Tommy S. Bråthen, Dønski: Amanda Krause, Holmen:
Juliane Grav, Nadderud: Mathias Opdal Weseth, Nesbru: Borgny Louise Gløersen, Rosenvilde:
Axel Tveten Bech, Stabekk: Haure Salar, Valler: Nic Levin, Lærling Asker og Bærum: Pernille
Nestaas, Drømtorp: Alliance Musana, Frogn: Julie Rustad, Ski: Erling Husøy, Ås: Marthe
Sponberg, Roald Amundsen: Thea Simensen, Lærling Follo: Sindre Larsen, Bjertnes: Tina
Kvatningen Hansen, Mailand: Hannah Konjo Guntveit Aabakken, Bjørkelangen: Glen Roar
Lintho, Sørumsand: Tobias Moen, Lillestrøm: Eivind Grønning, Lørenskog: Arne Bjerke,
Skedsmo: Stephanie Powell, Rælingen: Markus Fredrik Engh, Jessheim: Trond Nordli, Nes: Carl
Philip Nygaard, Lærling Romerike: Jacob Thorshaug
Anna Handal Hellesnes (leder av Elevorganisasjonen, observatør)
Varaer som møtte: Eikeli: Vilde Wickmann Svenkerud, Sandvika: Elise Slyngstadli, Sandvika: Pia
Høgåsen-Manshaus, Nesodden: Solveig Sirø, Vestby: Johannes Loen Stensgaard, Skedsmo:
Vincent Santos, Mailand: Hedda Tomine Braathen Åkenes-Johansen, NTG Bærum: Finn Morten
Engzelius, Eidsvoll: Emma Louise Langset Sandberg, Vestby: Johannes Loen Stensgaard

Fraværende:

Eikeli: Simen Merckoll Sem (vara møtte), Lærling Asker og Bærum: Henriette Kalager, Rud:
Herman Johannes Thygesen, Sandvika: Ida Bøe (vara møtte), Sandvika: Camilla Cecilie Dehli
Skift (vara møtte), Nesodden: Mathilde Marie Beck, Ås: Wilhelm Stamsaas, Vestby: Joakim
Kindberg (vara møtte), Lærling Follo: Sondre Nygaard Andersen, Lillestrøm: Carmen Valenti,
Skedsmo: Francin Vincent (vara møtte), Strømmen: representant ikke valgt, Mailand: Kajashny
Rasathurai (vara møtte), Hvam: Christian Borgersen Kjørren, Eidsvoll: Liv Marie Hansen (vara
møtte), Jessheim: Markus Gotaas Herseth, NTG Bærum (vara møtte)

Møteleder:

Mathias Weseth (leder fylkeselevrådet)

Referent:

Guri Gjerde (koordinator fylkeselevrådet)

Vår referanse:

2016/16371-14 EMNE B33

Pkt.

OPPGAVE/SAK

1/17 Orienteringer
Ungdom i arbeid: Mathias (leder) orienterte om status for prosjektet
Ungdom i arbeid som fylkeselevrådet har jobbet med i over et år.
Pilotprosjekt i Bærum vil fortrinnsvis finne sted til sommeren, der
ungdommer kobles mot arbeidsplasser for relevante sommerjobber innenfor
områder de har interesse for. I løpet av kort tid vil det bli satt ned en
arbeidsgruppe som skal formidle bedriftene med jobbsøkerkandidatene.
Deltakelse i OECD brukergruppe: Håkon (nestleder) deltok den 11. januar
i en brukergruppe fra OECD i forbindelse med utarbeidelsen av en rapport
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om "megaregionen" Oslo – Øresund: OECD Territorial Review Western
Scandinavia. Rapporten tar for seg regionens konkurransekraft og
potensial i de kommende årene, og hadde i den forbindelse møter med
nøkkelinformanter, blant annet fra ungdom. Sammen med fylkeselevrådets
representant, deltok leder av studentparlamentet ved Uio og et medlem av
Ungdommen fylkesråd i Østfold.
Deltakelse i ungdomsworkshop
Alliance (Drømtorp) og Glen Roar (Bjørkelangen) deltok i en workshop om
entreprenørskap og innovasjon på Nedre Romerike den 13. januar.
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) jobber med en næringsstrategi
som skal få fart på næringsutviklingen og det næringsrettede samarbeidet i
regionen. De ønsket gjennom workshopen å få synspunkter fra ungdommene
på vilkårene for entrepenørskap på Nedre Romerike.
2/17 Erfaringsforum:
Dette er et nytt fast punkt på plenumsmøtene og er andre gangen det er på
dagsorden på plenumsmøte. Hensikten er at det skal være en
erfaringsutveksling mellom representantene. Representantene kan snakke
med egne elevråd om aktuelle problemer og lærlinger kan komme med egne
saker. Det gjelder både vanskelige saker og utfordringer, samt gode
eksempler på ting man har fått til.
Det ble ikke referatført fra denne delen.
3/17 Plan for videregående opplæring 2017 v/ John Arve Eide, fylkesdirektør
for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune
Eide skisserte opp de viktigste linjene i dokumentet «Plan for videregående
opplæring 2017» som handler om hovedutfordringer og innsatsområder innen
videregående opplæring i Akershus. Det er tre strategiske hovedmål:
– Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå
videregående opplæring i skole og bedrift
– Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av
opplæringen slik at alle lærer mer
– Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing
og krenkelser
Arbeidet krever langsiktighet og tålmodighet. Vi må skape forutsigbarhet
og lage tiltak som vi vet at fungerer.
Eide sa at fylkeselevrådet har store muligheter til å påvirke egen skole. Han
ønsker en diskusjon om planen og vil invitere fylkeselevrådet til å komme
med innspill til neste utgave. Arbeidet med planen foregår på høsten.
Se vedlagt presentasjon.
4/17 Integrering av minoritetsspråklige elever
Fra innkallingen:
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Vi har et stort mangfold av elever ved de videregående skolene i Akershus. På alle skoler har
vi minoritetsspråklige elever, og ved noen skoler er det egne innføringsklasser. Det er en
viktig oppgave å inkludere denne gruppen i skolemiljøet, både faglig og sosialt. Til
plenumsmøtet har alle skolerepresentantene i oppdrag å kunne svare på spørsmål om:
- Hvordan er situasjonen for de minoritetsspråklige elevene på skolen min i dag? Virker det
som de er utestengt fra resten av elevene på skolen, eller at de er passive i fagtimene?
- Hvordan jobber skolen og elevrådet med å inkludere disse elevene? Hva kan gjøres bedre?
- Et anslag over ca. hvor mange minoritetsspråklige elever det er ved skolen min.

Vi hadde en runde rundt bordet der alle representantene svarte på
spørsmålene de hadde fått i forkant. Det ble tatt mest utgangspunkt i
minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, men det ble også tatt med
erfaringer fra IB-klasser, utvekslingselever m.m. Skoler har ulike tilbud for
disse gruppene, dermed er også erfaringene ulike.
Det var nyttig å utveksle erfaringer om dette. Her er noen av erfaringene og
innspillene oppsummert:
-

-

-

-

Mange skoler jobber ikke konkret med integrering av
minoritetsspråklige, men har et overordnet fokus på integrering og
trivsel. Drømmeskolen ved Drømtorp er eksempel.
Lillestrøm kan anbefale språkkafe som et godt integreringstiltak
Andre tiltak som fadderordning / makkerordning kan fungere fint!
Flytting av klasserom for minoritetsspråklige til et mer sentral sted på
skolen kan være et godt integreringstiltak
En skole hadde erfaring med at elever som er nyankomne til landet og
går for eksempel i innføringsklasser, har mest behov for å bli kjent
med elever i egen klasse
Noen skoler meldte om at det er veldig avhengig av læreren om de
tilpasser undervisningen og følger opp elever som sliter faglig
Noen hadde positiv erfaring med at ungdommer som ikke har familie
i Norge kan inviteres hjem til norske medelever på julefeiring o.l.
Fraværsgrensa er eksempel på sak som kan være vanskelig å forstå,
da det brukes et vanskelig og byråkratisk språk. For elever med
begrenset forståelse av norsk er det mye som er lett å misforstå.
Arrangementer der minoritetselever kan vise fram sang, dans og mat
fra hjemlandet kan fungere veldig fint
Noen skoler meldte om at det er en større utfordring at det er lite
samspill mellom yrkesfagelever og elever på studiespesialisering
Noen skoler som har innføringsklasse meldte om at de var mye på
egenhånd og veldig dårlig integrert.
Mange skoler har ulike komiteer der det skal være lavterskel og lett å
bli involvert
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Gjennomgang av fylkeselevrådets vedtekter
Fylkeselevrådet ønsket en gjennomgang av fylkeselevrådets vedtekter.
Bakgrunnen for det var todelt:
- Antall representanter i fylkeselevrådet når skolen blir registrert med
over 800 elever i løpet av skoleåret
- Ønske om fylkeselevrådet kan endre deler av vedtektene selv
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1) Antall representanter i fylkeselevrådet når skolen blir registrert med
over 800 elever i løpet av skoleåret
Fra fylkeselevrådets vedtekter:
§3 Alle de offentlige og private videregående skolene i Akershus skal være representert med
ett (1) medlem. Skoler med over 800 elever får en ekstra representant.

Alle skoler med over 800 elever får 2 representanter i fylkeselevrådet, og det
er tallene fra forrige års skoleår man legger til grunn. Tallene for det
gjeldende skoleåret er ikke klare enda når representantene blir valgt i
september hvert år. Disse tallene blir ikke offisielle før ved årsskiftet hvert år.
Det ble diskutert ulike løsninger og det ble stemt over to forslag:
Forslag 1 fra Nannestad vgs: Hvis skolen har flere enn 800 elever per 1.1 skal
det foretas et suppleringsvalg
Forslag 2 fra Bleiker vgs: Dersom skolen har flere enn 800 elever per 1.1 blir
varaen valgt automatisk
Forslag 1 mot 2 ble stilt mot hverandre
Forslag 2 enstemmig vedtatt: Dersom skolen har flere enn 800 elever per 1.1
blir varaen valgt automatisk
2)Fylkeselevrådet kan endre selv vedtektenes punkt 4,5 og 7
Det er ønske om at deler av fylkeselevrådets vedtekter kan bli endret av AFE
selv. Dette gjelder punkter av administrativ karakter – for eksempel punkter
om møtehyppighet, hvor tidlig innkalling skal sendes inn osv. Dette gjelder
spesielt paragraf 4,5 og 7. Det ble dermed foreslått at det legges til en
paragraf 12 hvor det åpnes for at fylkeselevrådet kan endre disse vedtektene
selv uten godkjenning av fylkestinget.
Utdrag av fylkeselevrådets vedtekter:
§4 Det skal avholdes minimum 4 møter i fylkeselevrådet hvert år. Ved det første møtet
(september/oktober) skal det utarbeides en møteplan (årsplan) og velges et styre for AFE.
§5 Innkalling til de forskjellige møtene i AFE skal skje skriftlig senest to (2) uker før møte.
Det skal føres referat fra alle møter i AFE.
§7 AFE velger et styre, som forbereder saker til møtene i AFE. Styret består av leder,
nestleder og fem (5) styremedlemmer. Styret bør møtes minimum en gang mellom møtene i
AFE, og ellers etter behov. Styret er forpliktet til å følge årsplanen og AFEs prioriteringer.
Styret kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker.

Forslag 3: Det legges til en paragraf 12 om at fylkeselevrådet kan gjøre
endringer selv i paragraf 4,5 og 7.
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer
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Styret får mulighet til å gjøre språklige/redaksjonelle endringer i forslagene
ANMU – Arbeidsutvalget for opprettelsen av nasjonalt
medvirkningsorgan for Ungdom

Side 5 av 8

Leder i AFE, Mathias Weseth, sitter i et arbeidsutvalg sammen med ledere av
andre fylkeskommunale ungdomsråd i Norge. Arbeidsutvalget heter
Arbeidsutvalg for opprettelsen av en nasjonalt medvirkningsorgan for
ungdom (ANMU). Målet er at dette skal bli et nasjonalt og partipolitisk
uavhengig organ der saker som omhandler ungdom settes på dagsorden.
De har hatt flere møter og vedtok forslag til en modell i november.
Alle de fylkeskommunale ungdomsrådene må vedta denne og melde inn
eventuelle innvendinger, inkludert AFE.
ANMUs forslag til struktur:
Forslag til struktur for et Nasjonalt ungdomsråd
1. Representantfordeling
Et Nasjonalt ungdomsråd skal bestå av totalt 59 representanter, med representasjonsforhold
basert på den Stortinget i dag opererer med. Hvert fylke får minimum 2 representanter i
Nasjonalt ungdomsråd. Det vil si at hvert fylke har følgende antall representanter:
-

Østfold: 3
Akershus: 6
Oslo: 6
Hedmark: 2
Oppland: 2
Buskerud: 3
Vestfold: 2
Telemark: 2
Aust-Agder: 2
Vest-Agder: 2
Rogaland: 5
Hordaland: 5
Sogn og Fjordane: 2
Møre og Romsdal: 3
Sør-Trøndelag: 3
Nord-Trøndelag: 2
Nordland: 3
Troms: 2
Finnmark: 2
Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg (SUPU): 2

2. Representanter
Representantene velges demokratisk innad i hvert fylkeskommunale ungdomsråd:
-

Det skal være en 60/40 fordeling av representanter fra hvert fylke.
Man må være mellom 13 og 26 år for å være representant i Nasjonalt ungdomsråd.
Det skal være med en valgkomité i valgprosessen av representanter.
Ved innstilling av representanter skal valgkomiteen ta hensyn til mangfold, med
tanke på minoriteter.

Representantene er forpliktet til å melde saker fra Nasjonalt ungdomsråd til sitt
fylkeskommunale ungdomsråd, og melde saker fra sitt fylkeskommunale ungdomsråd til
Nasjonalt ungdomsråd.
Hvert fylke, i tillegg til SUPU, kan stille med én observatør med tale- og forslagsrett til
Nasjonalt ungdomsråds ordinære møter.
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3. Møter
Nasjonalt ungdomsråd har én (1) generalforsamling i januar måned annethvert år. Her
velges politiske hovedmål for perioden. I tillegg skal det suppleres med tre (3) ordinære
møter i året (april, august og november), hvor andre saker kan være oppe til debatt og
vedtak. Det året det ikke er generalforsamling, skal det holdes ordinære møter i januar, mai,
august og november.
4. Komiteer
Representantene i Nasjonalt ungdomsråd deles inn én (1) komité hver på
generalforsamlingen, og skal på hvert ordinære møte jobbe med saker som er relevante for
dem. Hver komité skal ha minst én representant fra hver landsdel (Nord, Midt, Vest, Sør og
Øst). Komiteene skal ha én (1) leder og én (1) nestleder, som blir valgt på
generalforsamlingen. Det er komitéleder og –nestleders ansvar å planlegge kommende
komitémøte. Komiteene kan, med godkjenning fra Sentralstyret, holde separate komitemøter
utenom de ordinære møtene i Nasjonalt ungdomsråd. Hvis en sak ikke passer naturlig inn i
en av komiteene, kan denne delegeres til en komite av Sentralstyret.
5. Sentralstyre
Sentralstyret skal bestå av én (1) representant fra hvert fylke og SUPU, og vil fungere som
administrativt organ for det Nasjonale ungdomsrådet. Disse skal jobbe med å sette saker
vedtatt av det Nasjonale ungdomsrådet ut til livs, og vil dessuten jobbe med planlegging av
møter, relasjoner o.l. Sentralstyret skal bestå av én (1) leder, én (1) politisk nestleder og én
(1) organisatorisk nestleder. Representantene til sentralstyret, leder og nestleder skal velges
på generalforsamlingen. Sentralstyret skal møtes én gang mellom hvert møte i Nasjonalt
ungdomsråd.
Avtroppende sentralstyre skal følge opp og gi opplæring til påtroppende sentralstyre.
6. Valgperiode
Hver representant til Nasjonalt ungdomsråd skal sitte i to år fra hver generalforsamling, og
skal ha mulighet for å bli gjenvalgt i én periode til – dersom denne personen har blitt valgt
til dette av sitt fylkeskommunale ungdomsråd. Det skal alltid være en vara for hver
representant i tilfelle hovedrepresentant ikke kan møte.

Alle fikk anledning til å lese gjennom utkastet. Mange av punktene ble
diskutert og kommentert. Håkon Snortheim, representant fra Nannestad vgs,
la fram forslag til endringer og det ble foretatt avstemming om de ulike
punktene:
Endringsforslag nr. 1: Sogn og Fjordane og Sametingets Ungdomspolitiske
Utvalg får begge kun én representant.
Forslaget falt (13 for /20 mot/0 avholdende)
Endringsforslag nr. 2: Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i rådet.
Vedtatt (31 for/0 mot/2 avholdende)
Endringsforslag nr. 3: Valgkomiteen skal ta hensyn til mangfold, med tanke
på minoriteter, kjønn, utdanning og bakgrunn
Vedtatt (32 for/0 mot/1 avholdende)
Endringsforslag nr. 4: Stryke linje 43-45: Representantene er forpliktet til å melde
saker fra Nasjonalt ungdomsråd til sitt fylkeskommunale ungdomsråd, og melde saker fra sitt
fylkeskommunale ungdomsråd til Nasjonalt ungdomsråd.

Vedtatt (20 for /5 mot /8 avholdende)
Endringsforslag nr. 5: Sentralstyret skal bestå av totalt 7 medlemmer
Vedtatt: (25 for/0 mot/8 avholdende)
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Endringsforslag nr. 6: Stryke delen om geografiske krav til komiteene
Vedtatt (18 for/7 mot/8 avholdende)
Endringsforslag nr. 7: Hvert fylke, i tillegg til SPU kan søke sentralstyre om
tillatelse til å stille med observatør. (endre linje 47-48)
Vedtatt (29 for/1 mot/2 avholdende)
Endringsforslag nr. 8: Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder skal
være basert på et kontor i Oslo eller i nærliggende område. Her skal
sentralstyret gjennomføre sine møter. Det skal etterstrebes geografisk
spredning i sentralstyret, men alle skal ha mulighet til å dra til Oslo for å delta
på sentralstyremøter
Vedtatt (28 for/2 mot/1 avholdende)
Endringsforslag nr. 9: Man må være mellom 15 og 26 år for å være
representant i NUR, men man kan være observatør fra man er 13 år.
Vedtatt (22 for/9 mot/1 avholdende)
Endringsforslag nr. 10: Sentralstyret skal bestå av én representant fra hver
region (Nord, Midt, Vest, Sør og Øst).
Forslaget falt (14 for/10 mot/7 avholdende)
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Regionreform v/ Knut Sletta, fylkesdirektør
Fylkesdirektør for administrasjonsavdelingen i Akershus fylkeskommune,
Knut Sletta, hadde en gjennomgang av den pågående prosessen med
regionreform i Norge.
-

-

-

-

Regjeringspartiene vil i utgangspunktet nedlegge det folkevalgte
mellomnivået, altså fylkeskommunene
Stortinget ønsker å opprettholde dette regionale nivået, og har bestilt
en reform med ny struktur, forsterket rolle som samfunnsutvikler og
nye oppgaver.
Målet er å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i alle deler
av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
Fylkeskommunene er i dag tjenesteleverandør for oppgaver som
videregående opplæring, samferdsel og tannhelse i tillegg til å ha en
samfunnsutviklerrolle.
Stortinget ønsker seg 10 regioner. En stadfesting av hvilke oppgaver
dette nivået skal inneha, vil først være klart etter inndelingen er klar.
Alle fylkeskommune skulle ha «naboprat» med vedtak før jul.
Oslo vil ikke være med i en reform og det var derfor ikke
forhandlinger med dem. Dette ville ha vært Akershus sitt førstevalg
på grunn av de mange saksområdene som knytter oss sterkt sammen,
blant annet vårt felles bo- og arbeidsmarked. Akershus ønsker at
Stortinget overprøver Oslos ønske om å stå alene.
Akershus var i forhandlingsprosess med Østfold og Buskerud og
utarbeidet en intensjonsavtale. Denne fikk støtte av fylkestinget i
Buskerud, men ikke i Østfold og Akershus
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Eventuelt
Ingen saker var meldt inn til eventuelt

