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PS 36/2016 Forvaltningsrevisjon. Måloppnåelse innen
tannhelseområdet i Østfold
Komitélederens forslag til innstilling
1.
2.

Fylkesrådmannens tilbakemelding tas til etterretning.
Direktøren for tannhelsetjenesten utarbeider sammen med klinikksjefene et forslag til
mål for tannhelsetjenesten.
De ansatte i tannhelsetjenesten involveres i arbeidet.
Målene innarbeides fra våren 2017 i økonomiplanarbeid for påfølgende år.
Mål for tjenesten skal:
 være relevante
 være objektivt målbare
 være realistiske og oppnåelige
 måle noe tannhelsetjenesten faktisk har innflytelse på
 kunne hentes ut fra de dataene vi allerede samler i elektronisk pasientjournal og
fylkeskommunens økonomi- og HR-system.
Tiltak i tannhelsetjenesten skal være:
 evidensbasert
eller
 gjennomføres i samarbeid med kompetansesenteret som prosjekt med formål å
bringe frem ny kunnskap.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
1.
2.

Fylkesrådmannens tilbakemelding tas til etterretning.
Direktøren for tannhelsetjenesten utarbeider sammen med klinikksjefene et forslag til
mål for tannhelsetjenesten.
De ansatte i tannhelsetjenesten involveres i arbeidet.
Målene innarbeides fra våren 2017 i økonomiplanarbeid for påfølgende år.
Mål for tjenesten skal:
 være relevante
 være objektivt målbare
 være realistiske og oppnåelige
 måle noe tannhelsetjenesten faktisk har innflytelse på
 kunne hentes ut fra de dataene vi allerede samler i elektronisk pasientjournal og
fylkeskommunens økonomi- og HR-system.
Tiltak i tannhelsetjenesten skal være:
 evidensbasert

eller
 gjennomføres i samarbeid med kompetansesenteret som prosjekt med formål å
bringe frem ny kunnskap.

PS 37/2016 Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region - region
Viken
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1. Fylkestinget godkjenner avtalen som danner grunnlaget for sammenslåing av de tre
fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold og reglementet som beskriver
fellesnemndas oppgaver og fullmakter.
2. Fylkestinget benytter seg av sin initiativrett og søker stortinget om å danne en ny region
bestående av fylkene Østfold, Buskerud og Akershus.

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt:
Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region - region Viken tas til orientering.
Votering:
Det framlagte endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region - region Viken tas til orientering.

PS 38/2016 Fylkesdekkende tilbud - oppfølging av vedtak i
forbindelse med Skolebruksplan del 3
Komitélederens forslag til innstilling
Det etableres ikke egne, søkbare fylkesdekkende tilbud på områdene IT/ST i Halden vgs,
internasjonalisering/ST på Malakoff videregående skole eller internasjonalisering/ST på
Greåker videregående skole.

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Monica Gåsvatn (H):

Det etableres egne, søkbare fylkesdekkende tilbud på områdene IT/ST i Halden vgs,
internasjonalisering/ST på Malakoff vgs og internasjonalisering/ST på Greåker videregående
skole i tråd med skolebruksplanen.
Votering:
Ved alternativ votering ble Monica Gåsvatns endringsforslag vedtatt med 7 mot 1 (Sp)
stemme avgitt for komitélederens forslag til innstilling.

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Det etableres egne, søkbare fylkesdekkende tilbud på områdene IT/ST i Halden vgs,
internasjonalisering/ST på Malakoff vgs og internasjonalisering/ST på Greåker videregående
skole i tråd med skolebruksplanen.

PS 39/2016 Enklere løsninger og samarbeidsordning med
kommunene for bygging for økt sykkelbruk i Østfold
Komitelederens forslag til innstilling
1.
2.
3.
4.

Samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk i Østfold vedtas.
Samarbeidsordningen forutsetter 50 % bidrag fra søkerkommunene hvor kommunal
egeninnsats kan inngå.
Prosjektressurs for satsing på økt sykkelbruk i Østfold godkjennes. Prosjektressursen
finansieres med 40 % fra samferdselsseksjonens budsjett og 60 % fra fond for tiltak for
gående og syklende.
Ressursgruppen skal være et kompetanseforum i arbeidet for økt sykkelbruk.
Enklere og billigere løsninger skal ligge til grunn i vurderingen av alle prosjekter i
samarbeidsordningen.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
1.
2.

Samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk i Østfold vedtas.
Samarbeidsordningen forutsetter 50 % bidrag fra søkerkommunene hvor kommunal
egeninnsats kan inngå.
Prosjektressurs for satsing på økt sykkelbruk i Østfold godkjennes. Prosjektressursen
finansieres med 40 % fra samferdselsseksjonens budsjett og 60 % fra fond for tiltak for
gående og syklende.

3.
4.

Ressursgruppen skal være et kompetanseforum i arbeidet for økt sykkelbruk.
Enklere og billigere løsninger skal ligge til grunn i vurderingen av alle prosjekter i
samarbeidsordningen.

PS 40/2016 YSK - endelig avklaring av YSK-løp i Østfold
fylkeskommune
Komitélederens forslag til innstilling
1.
2.

YSK-tilbudene innen Service og samferdsel (Frederik II) opprettholdes.
YSK-tilbudet på Helse- og oppvekstfag (Glemmen) avvikles fra skoleåret 2017/2018 og
erstattes av utprøving av vekslingsmodellen som utvides fra skoleåret 2017/2018.

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Monica Gåsvatn (H):
Nytt punkt 2:
YSK-tilbudet på Helse- og oppvekstfag (Glemmen) opprettholdes.
Votering:
Ved alternativ votering ble Monica Gåsvatns endringsforslag vedtatt med 5 mot 3 stemmer
(Sv, Sp og innvandrerrepresentant) stemmer avgitt for komitélederens forslag til innstilling.

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
1.
2.

YSK-tilbudene innen Service og samferdsel (Frederik II) opprettholdes.
YSK-tilbudet på Helse- og oppvekstfag (Glemmen) opprettholdes.

PS 41/2016 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,6 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,94 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2017 på kr 158,7 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2017 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2017 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 141,5 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 13,9 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 12,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,5 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 489,6
mill eks. avskrivninger


benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

7. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.

Flerkulturelt råds behandling:
Jostein Gjeldnes fra økonomiavdelingen møtte og orienterte om saken.
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Monica Gåsvatn (H):
Nytt punkt 8:
Busstilbudet tilpasser sine rutetider i tråd med elevenes skolestart/skoleslutt. Prisene på
kollektivtransport tilpasses slik at det er attraktivt for flere å benytte seg av tilbudet.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med det fremlagte tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Flerkulturelt råd tar fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2017 til orientering med følgende
tilleggsforslag:
8. Busstilbudet tilpasser sine rutetider i tråd med elevenes skolestart/skoleslutt. Prisene på
kollektivtransport tilpasses slik at det er attraktivt for flere å benytte seg av tilbudet.

PS 42/2016 Forslag til investeringsprogram fylkesveier 2017
Fylkesordførerens forslag til innstilling
Fremlagt forslag til investeringsprogram for fylkesveier 2017 vedtas.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Fremlagt forslag til investeringsprogram for fylkesveier 2017 vedtas.

PS 43/2016 Høringsuttalelse. NOU 2016:7 Norge i omstillingkarriereveiledning for individ og samfunn
Komitélederens forslag til vedtak
Fylkestinget støtter den overordnede anbefalingen til NOU 2016:7 med de kommentarer som
framkommer av saksdokumentet.

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Johan Edvard Grimstad (Sp):

Østfold fylkeskommune forutsetter at karriereveiledning fysisk vil skje på arenaer der
målgruppene allerede oppholder seg.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak med det fremlagte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
1.
2.

Fylkestinget støtter den overordnede anbefalingen til NOU 2016:7 med de
kommentarer som framkommer av saksdokumentet.
Østfold fylkeskommune forutsetter at karriereveiledning fysisk vil skje på arenaer der
målgruppene allerede oppholder seg.

PS 44/2016 Evaluering av Krafttak for læring - plan for å øke
gjennomføringen i videregående opplæring i Østfold fylkeskommune
2012 - 2016
Komitélederens forslag til vedtak
Evalueringen av Krafttak for læring tas til orientering, og at denne danner utgangspunktet for
arbeidet med en ny, overordnet plan for opplæringsområdet i Østfold fylkeskommune.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Evalueringen av Krafttak for læring tas til orientering, og at denne danner utgangspunktet for
arbeidet med en ny, overordnet plan for opplæringsområdet i Østfold fylkeskommune.

PS 45/2016 Riksrevisjonens rapport om fagopplæring
Komitélederens forslag til vedtak
Saken om Riksrevisjonens rapport om undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke
talet på læreplasser, tas til orientering.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
Saken om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og
arbeid, tas til orientering.

PS 46/2016 Fysisk aktivitet som metode for bedre gjennomføring av
videregående opplæring
Komitélederens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune kan legge til rette for at elever på vg1 og vg2 på yrkesfag får
tilbud om fysisk aktivitet hver uke i tillegg til kroppsøving. Aktiviteten kan deles opp i
bolker og fordeles utover uka.
Skolene bør bestemme i hvilke utdanningsprogram, klasser og fag fysak legges.
Det settes av 100.000 kroner til kompetanseoppbygging for aktuelle aktører på
skolene. Dette tas fra midler avsatt til folkehelsearbeid.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 16.11.2016:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune kan legge til rette for at elever på vg1 og vg2 på yrkesfag får
tilbud om fysisk aktivitet hver uke i tillegg til kroppsøving. Aktiviteten kan deles opp i
bolker og fordeles utover uka.
Skolene bør bestemme i hvilke utdanningsprogram, klasser og fag fysak legges.
Det settes av 100.000 kroner til kompetanseoppbygging for aktuelle aktører på
skolene. Dette tas fra midler avsatt til folkehelsearbeid.

PS 47/2016 Orienteringssaker for flerkulturelt råd 16. november
2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering

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

Konferanse 28.11.2016
Tanker etter dialogkonferansen 18.10.16
Diverse innkommen post til rådet
Eventuelt

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds vedtak 16.11.2016:
Informasjonen tas til orientering

