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Behandling av saker

PS 40/2018 Avtale med Nettbuss AS om nytt busstilbud i Nedre
Glomma
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.

Fylkestinget tar sak om avtale med Nettbuss AS om nytt busstilbud i Nedre Glomma
til orientering.
Fylkestinget godkjenner foreliggende tilleggsavtale med Nettbuss AS som gir en
økning i pris pr rutekilometer med om lag 6-7%. Fylkestinget forutsetter at
kostnadsøkningen dekkes innenfor vedtatt årsbudsjett for 2018 og innarbeides i
fremtidige budsjetter.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
1.
2.

Fylkestinget tar sak om avtale med Nettbuss AS om nytt busstilbud i Nedre Glomma
til orientering.
Fylkestinget godkjenner foreliggende tilleggsavtale med Nettbuss AS som gir en
økning i pris pr rutekilometer med om lag 6-7%. Fylkestinget forutsetter at
kostnadsøkningen dekkes innenfor vedtatt årsbudsjett for 2018 og innarbeides i
fremtidige budsjetter.

PS 41/2018 Innspill til Opplæringslovutvalget for videre behandling i
fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet
Komitélederens forslag til innstilling
1.

Lovregulere at det er lærerens ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke
metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og
oppfylle skolens generelle samfunnsmandat.
2. Tydeliggjøre forvaltningsnivåenes ansvarsområder og rollene til de ulike rettskildene.
3. Opplæringsutvalget bør se på lovregulering av individuelle og generelle rettigheter,
særlig knyttet til profesjonens handlingsrom når det gjelder tilpasset opplæring og
spesialundervisning.
4. Opplæringsutvalget bør se nærmere på beskrivelsen av skjønnsmessige bestemmelser,
som f. eks tilpasset opplæring.
5. Klargjøre grenseoppgangen mellom opplæringsloven og helselovgivning.
6. Konkretisere i lovverket at det er mulig å kunne flytte mobber og ikke kun mobbeoffer i
videregående skole.
7. Åpne for en definisjon av opplæring som ivaretar et mer moderne opplæringsbegrep.
8. Se nærmere på opplæringsloven kapittel 9a knyttet til utfordringen at lovverket bygger
på subjektive opplevelser.
9. Se nærmere på voksnes rett til rådgivning og særskilt språkopplæring.
10. Klargjøre fylkeskommunens plikt til å sørge for veiledning og kvalitetsutviklingstiltak jf.
§ 13- 3c.
11. Gjøre lovverket likt for ungdomsskole og videregående når det gjelder vurdering med
eller uten karakter.
12. Spesifiseres nærmere i opplæringsloven, når det skal fattes enkeltvedtak, hvem som er
klageinstans og når særloven gjelder over forvaltningsloven.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 13: Retten til spesialundervisning bør videreføres, men revideres.
Votering:

Komitélederens forslag til innstilling med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lovregulere at det er lærerens ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke
metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og
oppfylle skolens generelle samfunnsmandat.
Tydeliggjøre forvaltningsnivåenes ansvarsområder og rollene til de ulike rettskildene.
Opplæringsutvalget bør se på lovregulering av individuelle og generelle rettigheter,
særlig knyttet til profesjonens handlingsrom når det gjelder tilpasset opplæring og
spesialundervisning.
Opplæringsutvalget bør se nærmere på beskrivelsen av skjønnsmessige bestemmelser,
som f. eks tilpasset opplæring.
Klargjøre grenseoppgangen mellom opplæringsloven og helselovgivning.
Konkretisere i lovverket at det er mulig å kunne flytte mobber og ikke kun mobbeoffer i
videregående skole.
Åpne for en definisjon av opplæring som ivaretar et mer moderne opplæringsbegrep.
Se nærmere på opplæringsloven kapittel 9a knyttet til utfordringen at lovverket bygger
på subjektive opplevelser.
Se nærmere på voksnes rett til rådgivning og særskilt språkopplæring.
Klargjøre fylkeskommunens plikt til å sørge for veiledning og kvalitetsutviklingstiltak jf.
§ 13- 3c.
Gjøre lovverket likt for ungdomsskole og videregående når det gjelder vurdering med
eller uten karakter.
Spesifiseres nærmere i opplæringsloven, når det skal fattes enkeltvedtak, hvem som er
klageinstans og når særloven gjelder over forvaltningsloven.
Retten til spesialundervisning bør videreføres, men revideres.

PS 42/2018 Utredning av kollektivtilbudet i Østfold - Høringsforslag
Komitélederens forslag til vedtak

UA rapport 101/2018 «Utredning av kollektivtilbudet i Østfold» sendes på høring til aktuelle
kommuner og andre interessenter sammen med fylkesrådmannens merknader. Svarfristen
settes til 15. oktober 2018.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
UA rapport 101/2018 «Utredning av kollektivtilbudet i Østfold» sendes på høring til aktuelle
kommuner og andre interessenter sammen med fylkesrådmannens merknader. Svarfristen
settes til 15. oktober 2018.

PS 43/2018 Mobilisering og rådgivning til folk og firmaer for fossilfrie
løsninger
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

2.

Østfold fylkeskommune støtter arbeidet som Klima Østfold og Energiforum Østfold
planlegger for mobilisering og objektive råd om fossilfrie energi- og
transportløsninger til befolkningen og små og mellomstore bedrifter i Østfold. Et
prosjekt som gjennomfører dette vil utgjøre et viktig og godt supplement til andre
pågående prosjekter og virkemidler i fylket.
Det bevilges kr 1.000.000,- fra reserverte midler på regionalt utviklingsfond merket
Strategi for fornybare energikilder. Prosjektet vil vare ut 2019.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
1.

2.

Østfold fylkeskommune støtter arbeidet som Klima Østfold og Energiforum Østfold
planlegger for mobilisering og objektive råd om fossilfrie energi- og
transportløsninger til befolkningen og små og mellomstore bedrifter i Østfold. Et
prosjekt som gjennomfører dette vil utgjøre et viktig og godt supplement til andre
pågående prosjekter og virkemidler i fylket.
Det bevilges kr 1.000.000,- fra reserverte midler på regionalt utviklingsfond merket
Strategi for fornybare energikilder. Prosjektet vil vare ut 2019.

PS 44/2018 Stadfesting av planprogram for Regional plan for klima og
energi
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Planprogrammet for regional plan for klima og energi stadfestes.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
Planprogrammet for regional plan for klima og energi stadfestes.

PS 45/2018 Orientering om politikerbesøk til de videregående skolene
våren 2018
Komitélederens forslag til vedtak

Opplæringskomiteen tar saken om erfaringer fra politikernes skolebesøk våren 2018 til
orientering.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag.
Nytt punkt 2: Det bør legges opp til en bedre prosess for elevrådene i forkant av slike besøk, da
elevrådsrepresentanter som deltok på møtene opplevde det som vanskelig å fremme elevenes
samlede meninger.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
1.
2.

Opplæringskomiteen tar saken om erfaringer fra politikernes skolebesøk våren 2018 til
orientering.
Det bør legges opp til en bedre prosess for elevrådene i forkant av slike besøk, da
elevrådsrepresentanter som deltok på møtene opplevde det som vanskelig å fremme
elevenes samlede meninger.

PS 46/2018 Orientering om kvalitetsdialogen mellom fylkeskommunen
og kommunene i Østfold 2017
Komitélederens forslag til vedtak

Opplæringskomiteen tar saken om kvalitetsdialogene mellom Østfold fylkeskommune og
kommunene i Østfold til orientering.

Flerkulturelt råds behandling:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2: De kommunale ungdomsrådene bør inviteres til å delta i kvalitetsdialogen
fremover.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
1.
2.

Opplæringskomiteen tar saken om kvalitetsdialogene mellom Østfold fylkeskommune
og kommunene i Østfold til orientering.
De kommunale ungdomsrådene bør inviteres til å delta i kvalitetsdialogen fremover.

PS 47/2018 Orienteringssak - varsel om nasjonalt tilsyn etter
opplæringsloven - voksenopplæring
Komitélederens forslag til vedtak

Opplæringskomiteen tar informasjon om nasjonalt tilsyn etter opplæringsloven – voksnes rett
til videregående opplæring til orientering.

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

Flerkulturelt råds uttalelse 05.09.2018:
Opplæringskomiteen tar informasjon om nasjonalt tilsyn etter opplæringsloven – voksnes rett
til videregående opplæring til orientering.

PS 48/2018 Orienteringssaker for flerkulturelt råd 5. september 2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende punkter ble behandlet:
 Status dialogkonferanse 17. oktober
 Aktuelle saker til behandling i fellesnemda for Viken
 Diverse innkommen post til rådet
 Eventuelt
- Rådet ønsker å dra på befaring til Stovner før nyttår.
Votering:
Den fremlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

Flerkulturelt råds vedtak 05.09.2018:
Informasjonen tas til orientering.
Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.
May Elisabeth Hansen
leder

Ziba Amind
medunderskriver

