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PS 30/2016 Regionreform - status og videre prosess
Fylkesordførerens forslag til innstilling
Regionreformens status og videre prosess tas til orientering.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 12.10.2016:
Regionreformens status og videre prosess tas til orientering.

PS 31/2016 Uttalelse til kommunenes vedtak i kommunereformen
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Fylkestinget har ingen innvendinger mot de foreslåtte sammenslåingene.
Fylkestinget hadde ønsket seg et mer homogent kommunekart og mindre forskjeller
mellom de store og de små kommunene i fylket.
Fylkestinget hadde gjerne sett at det var bedre samsvar mellom de administrative
grensene og de funksjonelle bo-, service og arbeidsmarkedsregionene i fylket.

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Monica Gåsvatn (H):
Nytt punkt 4:
Flerkulturelt råd anmoder de nye kommunene å legge til rette for at det oppnevnes
flerkulturelle råd/utvalg der dette ikke finnes for å sikre at mangfoldet blant innbyggerne
ivaretas.
Nytt punkt 5:
Flerkulturelt råd forutsetter at den nye kommuneorganiseringen på en forsvarlig måte
ivaretar oppgavene kommunene allerede har pr i dag, og at man har fokus på kvalitet i
tjenestene for alle brukergrupper, inkludert brukere med innvandrerbakgrunn.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling med de fremlagte tilleggsforslagene ble enstemmig
vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 12.10.2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkestinget har ingen innvendinger mot de foreslåtte sammenslåingene.
Fylkestinget hadde ønsket seg et mer homogent kommunekart og mindre forskjeller
mellom de store og de små kommunene i fylket.
Fylkestinget hadde gjerne sett at det var bedre samsvar mellom de administrative
grensene og de funksjonelle bo-, service og arbeidsmarkedsregionene i fylket.
Flerkulturelt råd anmoder de nye kommunene å legge til rette for at det oppnevnes
flerkulturelle råd/utvalg der dette ikke finnes for å sikre at mangfoldet blant
innbyggerne ivaretas.
Flerkulturelt råd forutsetter at den nye kommuneorganiseringen på en forsvarlig måte
ivaretar oppgaven kommunene allerede har pr i dag, og at man har fokus på kvalitet i
tjenestene for alle brukergrupper, inkludert brukere med innvandrerbakgrunn.

PS 32/2016 Valg av tomt for Nye Frederik II videregående skole
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

2.
3.



Forutsatt at bystyret i Fredrikstad vedtar at Arena Fredrikstad lokaliseres til FMVområdet anbefaler fylkesrådmannen å inngå avtale med Værste AS basert på
alternativ 2.1.
 Dersom bystyret i Fredrikstad ikke vedtar å lokalisere Arena Fredrikstad til FMVområdet anbefaler fylkesrådmannen å inngå avtale med Værste AS basert på
alternativ 1.2.
Fylkesrådmannen får fullmakt (sammen med Fredrikstad kommune) å gjennomføre
avsluttende forhandlinger med Værste AS.
Endelig avtale forelegges fylkestinget for godkjenning.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 12.10.2016:
1.

2.



Forutsatt at bystyret i Fredrikstad vedtar at Arena Fredrikstad lokaliseres til FMVområdet anbefaler fylkesrådmannen å inngå avtale med Værste AS basert på
alternativ 2.1.
 Dersom bystyret i Fredrikstad ikke vedtar å lokalisere Arena Fredrikstad til FMVområdet anbefaler fylkesrådmannen å inngå avtale med Værste AS basert på
alternativ 1.2.
Fylkesrådmannen får fullmakt (sammen med Fredrikstad kommune) å gjennomføre
avsluttende forhandlinger med Værste AS.

3.

Endelig avtale forelegges fylkestinget for godkjenning.

PS 33/2016 Gjennomgang av voksenopplæringen i Østfold
fylkeskommune - rapport
Komitelederens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Fylkesrådmannen innfører den justerte tjenesterekka, utarbeider en tilbudsstruktur og
gjør nødvendige endringene og justeringer i henhold til beskrivelsene i rapporten.
Fylkesrådmannen velger å implementere en ny modell for organisering av
voksenopplæring etter en nærmere utredning og rapporterer tilbake til
Opplæringskomiteen innen juni 2017.
Rapporten Gjennomgang av voksenopplæring, tas til orientering.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Komitelederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 12.10.2016:
1.
2.
3.

Fylkesrådmannen innfører den justerte tjenesterekka, utarbeider en tilbudsstruktur og
gjør nødvendige endringene og justeringer i henhold til beskrivelsene i rapporten.
Fylkesrådmannen velger å implementere en ny modell for organisering av
voksenopplæring etter en nærmere utredning og rapporterer tilbake til
Opplæringskomiteen innen juni 2017.
Rapporten Gjennomgang av voksenopplæring, tas til orientering.

PS 34/2016 Særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever
Komitelederens forslag til innstilling
Anbefalte strategier og tiltak i utredningen - Særskilte opplæringstilbud for
minoritetsspråklige elever, vedtas.
I den videre oppfølgingen ber fylkestinget om at:
a) Fylkesrådmannen følger opp tiltakene innenfor «Styring, kontroll og forvaltning».
Oppfølgingen rapporteres i «Tilstandsrapporten» som årlig behandles av fylkestinget
samt i forslag til årsbudsjett og økonomiplan der det er hensiktsmessig.
b)

c)

d)

Fylkesrådmannen tar umiddelbar kontakt med aktuelle kommuner for konkret
planlegging og eventuell iverksetting av et samarbeid om kombinasjonsklasser.
Eventuelle tilbud skal baseres på de vurderinger og anbefalinger som fremkommer i
utredningen. Dette gjelder også for øvrige tiltak på området «Tilbudsutvikling».
Fylkesrådmannen rapporterer løpende prosess og resultat av kontakten med
kommunene til Opplæringskomiteen. Øvrig tilbudsutvikling rapporteres i årlig
tilstandsrapport og i egne saker der det er aktuelt.
Foreslåtte kompetanseutviklingstiltak følges opp av fylkesrådmannen. I tillegg til
fylkeskommunens egne skal oppfølgingen ha et særlig fokus på kompetanseutvikling
gjennom samarbeid med kommunene. En eventuell etablering av kombinasjonsklasser
forventes å få en særlig effekt på slik felles kompetanseheving. Oppfølgingen
rapporteres i årlig tilstandsrapport samt forslag til økonomiplan og årsbudsjett der det
er hensiktsmessig.
Øvrig oppfølging følger anbefalingene i fylkesrådmannens saksfremlegg og
utredningens del «Økonomiske og administrative konsekvenser».

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Monica Gåsvatn (H):
Nytt punkt 2:
Flerkulturelt råd anmoder Østfold fylkeskommune å ha tydelig mål for det særskilte
opplæringstilbudet for minoritetsspråklige elever. Det er viktig at virksomhetene praktiserer
rammen av lov/forskrift likt og at det skapes best mulige felles strukturer for å sikre helhet og
likeverdighet på alle de videregående skolene i fylkeskommunen.
Votering:
Komitelederens forslag til innstilling med det fremlagte tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 12.10.2016:
1.

a)

Anbefalte strategier og tiltak i utredningen - Særskilte opplæringstilbud for
minoritetsspråklige elever, vedtas.
I den videre oppfølgingen ber fylkestinget om at:
Fylkesrådmannen følger opp tiltakene innenfor «Styring, kontroll og forvaltning».
Oppfølgingen rapporteres i «Tilstandsrapporten» som årlig behandles av fylkestinget

b)

c)

d)
2.

samt i forslag til årsbudsjett og økonomiplan der det er hensiktsmessig.
Fylkesrådmannen tar umiddelbar kontakt med aktuelle kommuner for konkret
planlegging og eventuell iverksetting av et samarbeid om kombinasjonsklasser.
Eventuelle tilbud skal baseres på de vurderinger og anbefalinger som fremkommer i
utredningen. Dette gjelder også for øvrige tiltak på området «Tilbudsutvikling».
Fylkesrådmannen rapporterer løpende prosess og resultat av kontakten med
kommunene til Opplæringskomiteen. Øvrig tilbudsutvikling rapporteres i årlig
tilstandsrapport og i egne saker der det er aktuelt.
Foreslåtte kompetanseutviklingstiltak følges opp av fylkesrådmannen. I tillegg til
fylkeskommunens egne skal oppfølgingen ha et særlig fokus på kompetanseutvikling
gjennom samarbeid med kommunene. En eventuell etablering av kombinasjonsklasser
forventes å få en særlig effekt på slik felles kompetanseheving. Oppfølgingen
rapporteres i årlig tilstandsrapport samt forslag til økonomiplan og årsbudsjett der det
er hensiktsmessig.
Øvrig oppfølging følger anbefalingene i fylkesrådmannens saksfremlegg og
utredningens del «Økonomiske og administrative konsekvenser».
Flerkulturelt råd anmoder Østfold fylkeskommune å ha tydelig mål for det særskilte
opplæringstilbudet for minoritetsspråklige elever. Det er viktig at virksomhetene
praktiserer rammen av lov/forskrift likt og at det skapes best mulige felles strukturer
for å sikre helhet og likeverdighet på alle de videregående skolene i fylkeskommunen.

PS 35/2016 Orienteringssaker for flerkulturelt råd 12.oktober 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Flerkulturelt råds behandling:
1.
2.
3.
4.

Dialogkonferansen 18. oktober – status
Høring – planprogram for rullering av fylkesplanen
Diverse innkommen post til rådet
Eventuelt

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds vedtak 12.10.2016:
Informasjonen tas til orientering.

