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PS 20/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 2029 - fastsettelse av plan
Fylkesordførerens forslag til innstilling

«Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 – 2029 vedtas
med den endringer som er foreslått i saken.

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

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
«Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 – 2029 vedtas
med den endringer som er foreslått i saken.

PS 21/2018 "Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående
opplæring i skole og bedrift" - rapportering på tiltak
Komitélederens forslag til innstilling
Rapporteringen på Østfoldskolen mot 2020 – fornyelse av videregående opplæring i skole og
bedrift» tas til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

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

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
Rapporteringen på Østfoldskolen mot 2020 – fornyelse av videregående opplæring i skole og
bedrift» tas til orientering.
Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 22/2018 Lokal forskrift- fleksibilitet i fag og timefordelingen i
videregående opplæring, Østfold fylkeskommune
Komitélederens forslag til innstilling

De lokale forskriftene angående fleksibilitet i fag og timefordeling i Østfold fylkeskommune
vedtas.

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

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
De lokale forskriftene angående fleksibilitet i fag og timefordeling i Østfold fylkeskommune
vedtas.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 23/2018 Søknad om støtte fra American College of Norway
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Fylkesrådmannen anbefaler å ikke støtte søknaden fra American College of Norway.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Roar Lund (H) på vegne av Høyre, Venstre og
Fremskrittspartiet:
Det bevilges en støtte på kr 1,2 mill. som en engangsstøtte. Midlene tas av fjorårets overskudd.
Følgende endringsforslag ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP) på vegne av Høyre, Venstre og
Fremskrittspartiet:
Østfold Fylkeskommune tilbyr American College et lån på 1,2 millioner kroner. Lånet betales
tilbake når skolepengene kommer.
Votering:
Det framsatte endringsforslaget fra Roar Lund (H) fikk 4 stemmer og falt (H, FrP, V).
Det framsatte endringsforslaget fra Niklas Eriksen (FrP) fikk 4 stemmer og falt (H, FrP, V).
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp og MDG).

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
Fylkesrådmannen anbefaler å ikke støtte søknaden fra American College of Norway.

PS 24/2018 Relokalisering og alternativ byggeløsning for Østfold
fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

Arbeidet med realisering av nybygg for Østfold fylkeskommunale skole på Kalnes
videreføres i tråd med fylkestingets vedtak i PS 21/2017.

2.

Det fremmes sak for fylkestinget om endelig bevilgning når regulering er avklart og
forprosjekt er utarbeidet.

3.

Leieforholdet på dagens avdeling Nabbetorp avvikles når nybygget er klar til bruk

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

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.

Arbeidet med realisering av nybygg for Østfold fylkeskommunale skole på Kalnes
videreføres i tråd med fylkestingets vedtak i PS 21/2017.

2.

Det fremmes sak for fylkestinget om endelig bevilgning når regulering er avklart og
forprosjekt er utarbeidet.

3.

Leieforholdet på dagens avdeling Nabbetorp avvikles når nybygget er klar til bruk

PS 25/2018 Halden videregående skole samling i sentrum - alternative
løsninger for samling av skolen i sentrum
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.

Fylkestinget gir fylkesrådmannen i oppgave å arbeide videre med
alternativ 2b med sikte på å fremme et skisseprosjekt som grunnlag for
investeringsbeslutning i desember 2018.
Rammeavtalen med Porsnes Utvikling AS godkjennes og endelig leieavtale legges
frem for godkjenning så snart denne foreligger.

Opplæringskomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.
2.

Fylkestinget gir fylkesrådmannen i oppgave å arbeide videre med
alternativ 2b med sikte på å fremme et skisseprosjekt som grunnlag for
investeringsbeslutning i desember 2018.
Rammeavtalen med Porsnes Utvikling AS godkjennes og endelig leieavtale legges
frem for godkjenning så snart denne foreligger.

PS 26/2018 Yrkes- og utdanningsmessa 2017
Komitélederens forslag til innstilling

Evalueringen av Yrkes- og utdanningsmessen tas til orientering.

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

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
Evalueringen av Yrkes- og utdanningsmessen tas til orientering.

PS 27/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Ny retningslinje for utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Østfold vedtas slik det fremgår
av vedlegg nr. 1

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endrings- og tilleggsforslag ble framsatt av Elin Tvete (Sp) på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Endring og tillegg i retningslinjene:
§ 1 Ordningens formål og omfang:
Siste punkt:
• Til ren kommersiell virksomhet
§ 4 Lokalene:
Andre avsnitt:

•

Ordningen gjelder utlån og utleie på hverdager inntil kl. 22:00. Utleie i helgene skolens
ferier kan i særlige tilfeller innvilges etter en skjønnsmessig vurdering.
Tredje avsnitt:
• For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret, slik at
undervisningsferier er unntatt. Utlån eller utleie ut over dette kan i særlige tilfeller
innvilges etter en skjønnsmessig vurdering. I så fall Ved utleie i helger og skolens ferier
kan den fylkeskommunale virksomheten kreve sine faktiske kostnader dekket utover
satsene i henhold til § 6.
Femte avsnitt:
• Rett til å benytte lokaler nevnt ovenfor kan i særlige tilfeller for eksempel ved tilgang på
kompetent personell innvilges etter en skjønnsmessig vurdering hos den
fylkeskommunale virksomheten.
Sjette avsnitt:
• Det tillates ikke alkoholservering ved utleie/utlån til eksterne.
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Roar Lund (H):
Nytt punk 2:
Administrasjonen arbeider videre med definisjoner, spesielt: «ren kommersiell virksomhet».
Dette vurderes innarbeidet som egen definisjon ved neste rullering.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling med de framsatte endrings- og tilleggsforslagene fra Elin
Tvete (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Det framsatte tilleggsforslaget fra Roar Lund (H) ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.

Ny retningslinje for utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Østfold vedtas med
følgende endringer:
§ 1 Ordningens formål og omfang:
Siste punkt:
• Til ren kommersiell virksomhet
§ 4 Lokalene:
Andre avsnitt:
• Ordningen gjelder utlån og utleie på hverdager inntil kl. 22:00. Utleie i helgene
skolens ferier kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering.
Tredje avsnitt:
• Ved utleie i helger og skolens ferier kan den fylkeskommunale virksomheten
kreve sine faktiske kostnader dekket utover satsene i henhold til § 6.
Femte avsnitt:
• Rett til å benytte lokaler nevnt ovenfor kan i særlige tilfeller for eksempel ved
tilgang på kompetent personell innvilges etter en skjønnsmessig vurdering hos
den fylkeskommunale virksomheten.
Sjette avsnitt:
• Det tillates ikke alkoholservering ved utleie/utlån.

2.

Administrasjonen arbeider videre med definisjoner, spesielt: «ren kommersiell
virksomhet». Dette vurderes innarbeidet som egen definisjon ved neste rullering.

PS 28/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.
4.

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som
fremkommer av saken.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til
fylkestingets vedtak.
Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i
saken.
Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP):
Fylkesplan vedtas ikke.
Følgende protokolltilførsel ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP):
Tidligere og foreslått fylkesplan er for streng og inngripende i forhold til kommunenes
selvstyre.
FrP ønsker å avvente behandling av fylkesplan til når fylkesplan for Viken skal behandles.
Følgende protokolltilførsel ble framsatt av Roar Lund (H):
Høyre mener fylkesplanens kapittel om retningslinjer for areal og energibruk er for detaljert og
omfangsrikt, og i for liten grad oppfyller de overordnede målene i regional planstrategi.
Høringsinstansene som påpeker dette er i liten grad hørt. Vi mener også at FNs bærekraftsmål
burde fått plass i fylkesplanen, siden de skal ligge til grunn for Viken fylkeskommune som
Østfold vil være en del av. Frem mot endelig behandling i fylkestinget vil vi bidra til at det på
politisk nivå diskuteres hvordan vi kan komme høringsinstansene mer i møte.
Votering:
Det framsatte endringsforslaget fra Niklas Eriksen (Frp) fikk 3 stemmer og falt (H, Frp).
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Sp, MDG, V).

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.
2.
3.
4.

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som
fremkommer av saken.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til
fylkestingets vedtak.
Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i
saken.
Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken.

Protokolltilførsel fra Fremskrittspartiet:
Tidligere og foreslått fylkesplan er for streng og inngripende i forhold til kommunenes
selvstyre.

FrP ønsker å avvente behandling av fylkesplan til når fylkesplan for Viken skal behandles.
Protokolltilførsel fra Høyre:
Høyre mener fylkesplanens kapittel om retningslinjer for areal og energibruk er for detaljert og
omfangsrikt, og i for liten grad oppfyller de overordnede målene i regional planstrategi.
Høringsinstansene som påpeker dette er i liten grad hørt. Vi mener også at FNs bærekraftsmål
burde fått plass i fylkesplanen, siden de skal ligge til grunn for Viken fylkeskommune som
Østfold vil være en del av. Frem mot endelig behandling i fylkestinget vil vi bidra til at det på
politisk nivå diskuteres hvordan vi kan komme høringsinstansene mer i møte.

PS 29/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot
meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)
Komitélederens forslag til innstilling

Tilbud om vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er en
anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Denne anbefalingen anses som den enkeltes ansvar og
overlates derfor til eleven å vurdere og bekoste. Dagens praksis der skolehelsetjenesten bidrar
med bestilling og administrering vurderes som god nok.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Inger-Christin Torp (Ap) på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
1. Det gjøres en henvendelse til Helsedepartementet/direktoratet hvor det anmodes om at
denne vaksinen legges inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
2. Det samarbeides tett med kommunenes helsetjeneste om denne vaksinasjonen.
3. Fylkeskommunens andel av utgiftene innarbeides i årsbudsjettet for 2019.
Følgende endringsforslag ble framsatt av Roar Lund (H) på vegne av Høyre, Venstre og
Fremskrittspartiet:
Alle elever på vg2 bør gis et tilbud om gratis vaksine. Kostnaden for dette ses i sammenheng
med budsjett 2019.
Votering:
Komitélederens forslag til innstilling fikk ingen stemmer og falt
Det framsatte endringsforslaget fra Roar Lund (H) fikk 4 stemmer og falt (H, FrP, V).
Det framsatte endringsforslaget fra Inger-Christin Torp (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
1.

Det gjøres en henvendelse til Helsedepartementet/direktoratet hvor det anmodes om
at denne vaksinen legges inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

2.
3.

Det samarbeides tett med kommunenes helsetjeneste om denne vaksinasjonen.
Fylkeskommunens andel av utgiftene innarbeides i årsbudsjettet for 2019.

Saksordfører: Håvard Wennevold Osflaten (Ap)

PS 30/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av
regnskapsmessig mindreforbruk
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2017 vedtas.
Østfold fylkeskommunes årsrapport for 2017 vedtas.
Ved en feiltakelse ble bruk av pensjonsfond 2017 ført mot Økonomiplanfond i stedet
for Pensjonsfond. Kr 33,8 mill korrigeres mellom disse fondene i 2018.

4.

Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse
for 2017 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for
2017.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 114 456 209
disponeres til følgende:
a. Kr 37 556 209,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond)
b. Kr 30 mill avsettes til arbeidet med Viken (disposisjonsfond)
c. Kr 7,3 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk (rammestyrking)
d. Kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle
organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av
Opplæringskomiteen.
e. Kr 13,6 mill avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond)
f. Kr 10 mill tilbakeføres opplæringsområdet (disposisjonsfond)
g. Kr 15 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond)

5.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endring- og tilleggsforslag ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP) på vegne av Høyre,
Venstre og Fremskrittspartiet:
Endring i punkt 5, b:
Reduseres til 20 mill.
Nytt pkt. 5, h:
10 mill. avsettes til å styrke skolehelsetilbudet ved de videregående skolene.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, MDG).
Det framsatte endring- og tilleggsforslaget fra Niklas Eriksen fikk 4 stemmer og falt (H, V, FrP).

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2017 vedtas.

2.
3.

Østfold fylkeskommunes årsrapport for 2017 vedtas.
Ved en feiltakelse ble bruk av pensjonsfond 2017 ført mot Økonomiplanfond i stedet
for Pensjonsfond. Kr 33,8 mill korrigeres mellom disse fondene i 2018.

4.

Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse
for 2017 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for
2017.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 114 456 209
disponeres til følgende:
h. Kr 37 556 209,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond)
i. Kr 30 mill avsettes til arbeidet med Viken (disposisjonsfond)
j. Kr 7,3 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk (rammestyrking)
k. Kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle
organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av
Opplæringskomiteen.
l. Kr 13,6 mill avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond)
m. Kr 10 mill tilbakeføres opplæringsområdet (disposisjonsfond)
n. Kr 15 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond)

5.

PS 31/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Rammetilskuddet nedjusteres med kr 1,4 mill, skatteinntektene nedjusteres med kr
13,2 mill og inntektsutjevningen oppjusteres med kr 9,5 mill. Nettoreduksjonen
dekkes ved bruk av kr 5,1 mill av årets utbytte fra Østfold Energi.
Resterende midler fra utbytte Østfold Energi kr 22,9 avsettes til økonomiplanfondet
som buffer med tanke på fremtidige skoleinvesteringer, evt til forskuttering av tomt
på Værste.
Tilleggsbevilgning Kulturdråpen trekkes inn med kr 0,5 mill, hvorav kr 0,3 mill
omdisponeres til arbeidet med Kulturarvåret. Resterende midler tilbakeføres
økonomiplanfondet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å disponere inntil kr 30 mill fra fondsmidler avsatt til
arbeidet med Viken gitt anmodningsvedtak fra Fellesnemda.
Tertialrapporten pr 30.04.2018 tas til orientering.

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

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Rammetilskuddet nedjusteres med kr 1,4 mill, skatteinntektene nedjusteres med kr
13,2 mill og inntektsutjevningen oppjusteres med kr 9,5 mill. Nettoreduksjonen
dekkes ved bruk av kr 5,1 mill av årets utbytte fra Østfold Energi.
Resterende midler fra utbytte Østfold Energi kr 22,9 avsettes til økonomiplanfondet
som buffer med tanke på fremtidige skoleinvesteringer, evt til forskuttering av tomt
på Værste.
Tilleggsbevilgning Kulturdråpen trekkes inn med kr 0,5 mill, hvorav kr 0,3 mill
omdisponeres til arbeidet med Kulturarvåret. Resterende midler tilbakeføres
økonomiplanfondet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å disponere inntil kr 30 mill fra fondsmidler avsatt til
arbeidet med Viken gitt anmodningsvedtak fra Fellesnemda.
Tertialrapporten pr 30.04.2018 tas til orientering.

PS 32/2018 Årsrapport Østfoldhelsa 2017
Komitélederens forslag til innstilling
Årsrapporten for Østfoldhelsa 2017 tas til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

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

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
Årsrapporten for Østfoldhelsa 2017 tas til orientering.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 33/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid
Komitélederens forslag til vedtak
Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:

Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens innstilling 05.06.2018:
Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering.

Saksordfører: Inger- Christin Torp (Ap)

PS 34/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til
prosjekt UngrØst
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Søknad fra INSPIRIA science center om støtte til prosjekt UngrØst avslås.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Inger-Christin Torp (Ap) på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
1. Søknad fra INSPIRIA Science Center om støtte til prosjekt UngrØst anbefales, og vurderes i
forbindelse med årsbudsjett for 2019 med tilhørende økonomiplan. Tiltaket ansees som en
viktig del av demokratiopplæringen og ses i sammenheng med å øke valgdeltakelsen blant
ungdom.
2. Østfoldhelsa bes vurdere om det er flere mulige kanaler å søke delfinansiering for
prosjektet fra.
3. Komiteen bevilger 100.000 av sin disposisjonspost til prosjektet.
Votering:
Det framsatte endringsforslaget fra Inger- Christin Torp (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordførerens forslag til innstilling fikk ingen stemmer og falt.

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.

Søknad fra INSPIRIA Science Center om støtte til prosjekt UngrØst anbefales, og
vurderes i forbindelse med årsbudsjett for 2019 med tilhørende økonomiplan. Tiltaket
ansees som en viktig del av demokratiopplæringen og ses i sammenheng med å øke
valgdeltakelsen blant ungdom.

2.

Østfoldhelsa bes vurdere om det er flere mulige kanaler å søke delfinansiering for
prosjektet fra.

3.

Komiteen bevilger 100.000 av sin disposisjonspost til prosjektet.

PS 35/2018 Status på Inkluderende Østfold sitt delprosjekt om ung
frivillighet og demokratiutvikling
Komitélederens forslag til vedtak
Arbeidet med Ung frivillighet og demokratiutvikling tas til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

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

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Arbeidet med Ung frivillighet og demokratiutvikling tas til orientering.

PS 36/2018 Høgskolen i Østfold sin årsmelding for samarbeidet i
Østfoldhelsa i 2017
Komitélederens forslag til vedtak
Høgskolen i Østfold sin årsmelding vedrørende samarbeidet om Østfoldhelsa for 2017 tas til
orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

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

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Høgskolen i Østfold sin årsmelding vedrørende samarbeidet om Østfoldhelsa for 2017 tas til
orientering.

PS 37/2018 Status videregående skole som nærmiljøarena
Komitélederens forslag til vedtak

1.
2.

Arbeidet med frivillighetskoordinatorer og skoler som nærmiljøarena tas til
orientering.
Østfoldhelsas foreløpige strategi for å stimulere flere skoler til å virke som
nærmiljøarenaer, 2018-2019, tas til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Vegar Fjell (Ap) på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Nytt punkt 3:
Rådmannen bes ta initiativ til en gjennomgang og forbedring av hvordan tiltakene
markedsføres.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak med det fremlagte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
1.
2.
3.

Arbeidet med frivillighetskoordinatorer og skoler som nærmiljøarena tas til
orientering.
Østfoldhelsas foreløpige strategi for å stimulere flere skoler til å virke som
nærmiljøarenaer, 2018-2019, tas til orientering.
Rådmannen bes ta initiativ til en gjennomgang og forbedring av hvordan tiltakene
markedsføres.

PS 38/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om
Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022:
Prosjekt:

Tildelingssum i
kroner

Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode
hjemstedet

2 550 000

Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby
skole

2 550 000

Moss kommune: Fellesskapet

2 550 000

Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse:

1 400 000

Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen:
Mestringskurs for ungdom

666 000

Til sammen:

9 666 000

Tilskuddsordning – ungdommens nærmiljøarena

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

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
1.

Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om
Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022:
Prosjekt:

Tildelingssum i
kroner

Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode
hjemstedet

2 550 000

Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby
skole

2 550 000

Moss kommune: Fellesskapet

2 550 000

Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse:

1 400 000

Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen:
Mestringskurs for ungdom

666 000

Til sammen:

9 666 000

Tilskuddsordning – ungdommens nærmiljøarena

PS 39/2018 Folkehelseprofil 2018
Komitélederens forslag til vedtak

Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering.

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

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering.

PS 40/2018 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i
helse- og sosialfag 2017
Komitélederens forslag til vedtak
Opplæringskomitéen tar meldingen om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og
sosialfag for 2017 til orientering.

Opplæringskomiteens behandling:

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

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Opplæringskomitéen tar meldingen om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og
sosialfag for 2017 til orientering.

PS 41/2018 Uttalelse fra Østfold fylkeskommune angående søknader
om godkjenninger av skoler etter friskoleloven
Komitélederens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Søknaden fra Akademiet Fredrikstad As støttes ikke.
Søknaden fra Seiersborg videregående skole AS støttes.
Søknaden fra Halden Montessoriskole AS støttes.

Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Roar Lund (H) på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Endring i punkt 1:
Søknaden fra Akademiet Fredrikstad As støttes.
Votering:
Det framsatte endringsforslaget fra Roar Lund fikk 3 stemmer og falt (H, FrP).
Komitélederens forslag til vedtak punkt 1 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Sp, V, MDG)
Komitélederens forslag til vedtak punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
1.
2.
3.

Søknaden fra Akademiet Fredrikstad As støttes ikke.
Søknaden fra Seiersborg videregående skole AS støttes.
Søknaden fra Halden Montessoriskole AS støttes.

PS 42/2018 Søknad om prosjektmidler til arbeid for en bedre, mer
inkluderende og helsefremmende russefeiring uten mobbing
Komitélederens forslag til vedtak
Søknad om prosjektmidler innvilges, og dekkes av opplæringskomitéens disposisjonsfond.
Komiteen forutsetter at man ved behov får styrket sin disposisjonskonto.

Opplæringskomiteens behandling:

Følgende endringsforslag ble framsatt av Caroline Andres (Ap) på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Søknad om prosjektmidler innvilges med kr. 400.000 og dekkes av opplæringskomitéens
disposisjonsfond. Komiteen forutsetter at man ved behov får styrket sin disposisjonskonto.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
Det framsatte endringsforslaget fra Caroline Andres (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Søknad om prosjektmidler innvilges med kr. 400.000 og dekkes av opplæringskomitéens
disposisjonsfond. Komiteen forutsetter at man ved behov får styrket sin disposisjonskonto.

PS 43/2018 Tilleggssak: Medvirkning med næringslivet
Opplæringskomiteens behandling:
Ved møtestart spurte komiteleder om det var i orden og sette en tilleggssak på sakskartet. Det
sluttet komiteen seg til. Bakgrunnen er at komiteleder har hatt et møte med næringslivet i
Halden der det ble ytret ønske om tilrettelegging for samarbeid mellom næringslivet og vgs.
Tilsvarende signaler har også kommet fra Askim.
Følgende forslag til vedtak ble framsatt:
Rådmannens bes ivareta medvirkning fra næringslivets side når det gjelder tilrettelegging for
samarbeid mellom det lokale næringsliv og de videregående skolene i Østfold.
Dette er spesielt viktig der det bygges nytt/rehabiliteres og nytt utstyr skal anskaffes.

Votering:
Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæringskomiteens vedtak 05.06.2018:
Rådmannens bes ivareta medvirkning fra næringslivets side når det gjelder tilrettelegging for
samarbeid mellom det lokale næringsliv og de videregående skolene i Østfold.
Dette er spesielt viktig der det bygges nytt/rehabiliteres og nytt utstyr skal anskaffes.

Møtet hevet.
Forhandlingene avsluttet.
Elin Tvete
leder

Roar Lund
medunderskriver

Caroline Østvold
sekretær

