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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Frid S. Sørensen kst. Fylkesopplæringssjef holdt en orientering om halvårsrapportering –
Krafttak for læring.
Rita Magnussen leder PPT/OT holdt en orientering om status – Oppfølging av elever som ble
direkte rammet av terroren 22. juli.
Per David Clee Søhoel direktør i tannhelsetjenesten holdt en orientering om hvem har
rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten og plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold
2013-2023.
Frivillighetsprisen 2012 ble utdelt til fylkesvinner Irèn Almvik Meyer.
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PS 99/2012 Underveisorientering. Ny skole i Fredrikstad / helhetlig vurdering
av skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Statusrapport for arbeidet med Ny skole i Fredrikstad / helhetlig skole- og tilbudsstruktur i
Nedre Glomma tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Egil F. Olsen fra opplæringsavdelingen og Valborg fra Multiconsult orienterte om saken.
Det ble ikke framsatt endings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
Statusrapport for arbeidet med Ny skole i Fredrikstad / helhetlig skole- og tilbudsstruktur i
Nedre Glomma tas til orientering.
Saksordfører: Ingen.

PS 100/2012 Salg av Halden videregående skoles avdeling på Risum til Halden
kommune
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Halden videregående skole på Risum, Gnr 162, Bnr 1,2 og 6 overdras til Halden kommune
for kr 65 mill.
2. Overtakelsestidspunkt og tidspunkt for betalingsoppgjør settes til 1. januar 2017.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre salget og avklare/avtale øvrige juridiske
og praktiske forhold med Halden kommune.
4. Prosjektet legges fram på nytt for politisk behandling når romprogram og skisseprosjekt er
utarbeidet.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Inger-Christin Torp (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp, SV:
Forslag til nytt pkt 5:
I denne forbindelse bes fylkesrådmannen også å vurdere alternativer til videre drift av
Tosterødberget, og melde tilbake om alternative løsninger i februar 2013.
Per Magnus F. Sandsmark (V) fremmet en protokolltilførsel:
Venstre mener saken om Tosterødberget kommer på en svært lite tilfredstillende måte.
Fremtiden til Tosterødberget har vært behandlet flere ganger på 90- tallet, men fra 2005 har
dagens struktur ligget fast og i gjeldende økonomiplan er det bevilget 35 mill. over to år for
opprustning. I brev til adv. C. Engebretsen i tilsynsutvalget for internatet på Tosterødberget
datert 7.11 i postjournalen der fylkeskommunen understreker at prosj. Med rehabilitering
endelig skal settes i gang. Venstre forutsetter at dette fortsatt gjelder, og at man sørger for
gode og forutsigbare rammevilkår for Halden vgs, elever, foreldre og lærere. Vurderingen av

det pedagogiske tilbudet og resultatene for elevene må være hovedgrunnlaget for den
vurderingen som må gjøres.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1,2 og 3 ble vedtatt mot en stemme.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Nytt forslag til innstilling punkt 5 ble vedtatt med 6 stemmer mot 4 (H, V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
1. Halden videregående skole på Risum, Gnr 162, Bnr 1,2 og 6 overdras til Halden kommune
for kr 65 mill.
2. Overtakelsestidspunkt og tidspunkt for betalingsoppgjør settes til 1. januar 2017.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre salget og avklare/avtale øvrige juridiske
og praktiske forhold med Halden kommune.
4. Prosjektet legges fram på nytt for politisk behandling når romprogram og skisseprosjekt er
utarbeidet.
5. I denne forbindelse bes fylkesrådmannen også å vurdere alternativer til videre drift av
Tosterødberget, og melde tilbake om alternative løsninger i februar 2013.

Saksordfører: Torill Bergene (Ap).

PS 101/2012 Utredning – Østfold fylkeskommunale grunnskole - delvis utsatt
sak
Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende forslag ble framsatt av Inger-Christin Torp (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp, SV:
1. Østfold fylkeskommune sender ut krav om refusjon for de elevene ved Fossumkollektivet
som i dag benytter skoletilbud ved videregående skoler i Østfold.
2. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finner en langsiktig løsning på finansieringen
av deler av den opplæringen som gis på rusinstitusjoner i dag. Dersom departementet
ikke finner en slik løsning innen 01.09 2013, omorganiseres Østfold fylkeskommunes
tilbud til elevene ved Fossumkollektivet fra og med skoleåret 2014-2015.
3. Omorganiseringen innebærer at elevene ved skolen blir gitt tilbud om videregående
opplæring og at Askim videregående skole får det formelle ansvaret for
opplæringsbehovet. Det forutsettes at tilbudet tilrettelegges ut fra elevenes spesielle
situasjon, inkludert behov for at opplæringen fysisk finner sted på selve Fossumkollektivet
og baseres på øvrige forutsetninger som fremkommer av saken.
4. I tilfelle hvor en elev har særdeles store hull i sin grunnskoleutdanning kan en også etter
sakkyndig vurdering fra PPT/OT vurdere et ekstra grunnskoleår. Dette må i så fall skje i
samråd med vedkommendes bostedskommune.
5. Etter et års drift - høsten 2015, bes det om en gjennomgang og tilbakemelding på hvordan
den nye ordningen har fungert.
Følgende forlag ble framsatt av Simen Nord(H):
Til posisjonens punkt 2:

‘’Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finner en langsiktig løsning på finansieringen av
deler av den opplæringen som gis på rusinstitusjoner i dag. Dersom departementet ikke
finner en slik løsning innen 01.09 2013, vil man vurdere å omorganisere Østfold
fylkeskommunes tilbud til elevene ved Fossumkollektivet fra og med skoleåret 2014-2015.’’
Votering:
Posisjonens forslag til punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Posisjonens Punkt 2 ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (H) avgitt for Simen Nord’s
endringsforslag til punkt 2.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
1. Østfold fylkeskommune sender ut krav om refusjon for de elevene ved Fossumkollektivet
som i dag benytter skoletilbud ved videregående skoler i Østfold.
2. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finner en langsiktig løsning på finansieringen
av deler av den opplæringen som gis på rusinstitusjoner i dag. Dersom departementet
ikke finner en slik løsning innen 01.09 2013, omorganiseres Østfold fylkeskommunes
tilbud til elevene ved Fossumkollektivet fra og med skoleåret 2014-2015.
3. Omorganiseringen innebærer at elevene ved skolen blir gitt tilbud om videregående
opplæring og at Askim videregående skole får det formelle ansvaret for
opplæringsbehovet. Det forutsettes at tilbudet tilrettelegges ut fra elevenes spesielle
situasjon, inkludert behov for at opplæringen fysisk finner sted på selve Fossumkollektivet
og baseres på øvrige forutsetninger som fremkommer av saken.
4. I tilfelle hvor en elev har særdeles store hull i sin grunnskoleutdanning kan en også etter
sakkyndig vurdering fra PPT/OT vurdere et ekstra grunnskoleår. Dette må i så fall skje i
samråd med vedkommendes bostedskommune.
5. Etter et års drift - høsten 2015, bes det om en gjennomgang og tilbakemelding på hvordan
den nye ordningen har fungert.

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap).

PS 102/2012 Fylkesscene - statusrapport pr oktober 2012
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Statusrapport om forprosjekt fylkesscene pr oktober 2012 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende forslag ble framsatt av Simen Nord (H):
Forprosjekt om fylkesscene avvikles, og man går ikke videre i arbeidet med fylkesscene.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
Forslaget fra Simen Nord (H) fikk 3 stemmer (H) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
Statusrapport om forprosjekt fylkesscene pr oktober 2012 tas til orientering.

Saksordfører: Ingen.

PS 103/2012 Forskrift om oversikt over folkehelsen
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Ny forskrift om oversikt over folkehelsen gir et godt grunnlag for å videreutvikle
fylkeskommunens systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeid. Utarbeiding av en
helseoversikt for hele fylket er et viktig bidrag til og utgangspunkt for å rådgi og
understøtte kommunene i folkehelsearbeid.
2. Kravene i folkehelseloven og folkehelseforskriften følges opp i utarbeidelsen av den
tverrsektorielle folkehelsestrategien, som skal ha et spesielt fokus på å utjamne sosiale
ulikheter i helse.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
3. Ny forskrift om oversikt over folkehelsen gir et godt grunnlag for å videreutvikle
fylkeskommunens systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeid. Utarbeiding av en
helseoversikt for hele fylket er et viktig bidrag til og utgangspunkt for å rådgi og
understøtte kommunene i folkehelsearbeid.
4. Kravene i folkehelseloven og folkehelseforskriften følges opp i utarbeidelsen av den
tverrsektorielle folkehelsestrategien, som skal ha et spesielt fokus på å utjamne sosiale
ulikheter i helse.
Saksordfører: May Hansen (SV).

PS 104/2012 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 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 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).

3. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
4. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
5. 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 112,4 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 1,3 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 560 for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 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.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
7. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 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.
8. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
9. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.

10. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
11. 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 112,4 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 1,3 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 560 for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 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.
6. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes
årsbudsjett”.

Administrasjonsutvalgets behandling:
Personaldirektøren og økonomidirektøren orienterte kort om budsjettet.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.

Administrasjonsutvalgets uttalelse 19.11.2012:
Fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2013 tas til orientering.

Fylkesrådet for funksjonshemmedes behandling:
Votering:

Fylkesrådet for funksjonshemmedes vedtak/innstilling 19.11.2012:

Hovedarbeidsmiljøutvalgets behandling:
Fylkesrådmannen orienterte om budsjettet.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedarbeidsmiljøutvalgets uttalelse 16.11.2012:
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2013 godkjennes.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling:
Fylkesdirektør Hans Jørgen Gade orienterte kort om budsjettforslaget.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse 16.11.2012:
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2013 tas til orientering.

Eldrerådets behandling:
Presentasjon av budsjettet ble gitt av økonomidirektør Hans Jørgen Gade ØFK.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og tas til orientering.

Eldrerådets innstilling 16.11.2012:
12. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 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.
13. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).

14. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
15. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
16. 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 112,4 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 1,3 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 560 for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 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.

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

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Presentasjon av budsjettet ble gitt av økonomidirektør Hans Jørgen Gade ØFK.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Yrkesopplæringsnemndas innstilling 15.11.2012:
18. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 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.
19. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).

20. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
21. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
22. 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 112,4 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 1,3 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 560 for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 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.

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

Flerkulturelt råds behandling:
Følgende forslag ble framsatt:
Flerkulturelt råd er imot en økning av prisene på kollektivtransport. Rådet ønsker reduserte
priser. Økning av priser kan medføre at færre med innvandrerbakgrunn benytter seg av
kollektivtilbudet på grunn av økonomi.
Votering:
Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Flerkulturelt råds innstilling 14.11.2012:
Flerkulturelt råd er imot en økning av prisene på kollektivtransport. Rådet ønsker reduserte
priser. Økning av priser kan medføre at færre med innvandrerbakgrunn benytter seg av
kollektivtilbudet på grunn av økonomi.

PS 105/2012 Justering av retningslinje for tildeling av tilskudd til studieforbund
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Forslag til justert retningslinje for tildeling av tilskudd til studieforbund vedtas og gjøres
gjeldende fra 22.11.2012.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Forslag til justert retningslinje for tildeling av tilskudd til studieforbund vedtas og gjøres
gjeldende fra 22.11.2012.

PS 106/2012 Kompetanseheving i fiskeri- og havbruksnæring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune tar forstudierapporten «Kompetansetilbud i fiskeri- og
havbruksnæringen» til orientering. Videreføring av prosjektet vil være gjennomføring av et
forprosjekt i samsvar med styringsgruppens anbefalinger, forutsatt at dette lar seg finansiere i
et nytt Interreg-prosjekt Norge-Sverige. Målet er å etablere et felles helhetlig
kompetansetilbud innenfor fiskeri- og havbruksnæringen mellom Østfold, Tanum og
Strömstad.
Forprosjektet skal ta for seg:
 et helhetlig tilbud innen entrepenørskaps- og voksenopplæring innen fiskeri og
havbruksnæring, lokalisert til den svenske delen av prosjektområdet
 opplegg for etablering av en fiskefaglinje på videregående nivå på norsk side (VG 2 fiske
og fangst)
 aktuelle kompetansemiljø som kan støtte opp under kompetansetilbudene ovenfor
 nødvendige stimuleringstiltak for å få en tilstrekkelig rekruttering til fiskeri- og
havbruksnæringen
 anseelseskampanje for fiskeri og havbruksnæringen
 kartlegging av etterspørselen etter korte kurs blant etablerte yrkesfiskere innen
prosjektområdet, og forslag på administrering av et kompetansesenter for å dekke en slik
etterspørsel.
Sak om prosjektspesifikasjon og finansiering av forprosjektet legges fram for fylkesutvalget.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Østfold fylkeskommune tar forstudierapporten «Kompetansetilbud i fiskeri- og
havbruksnæringen» til orientering. Videreføring av prosjektet vil være gjennomføring av et

forprosjekt i samsvar med styringsgruppens anbefalinger, forutsatt at dette lar seg finansiere i
et nytt Interreg-prosjekt Norge-Sverige. Målet er å etablere et felles helhetlig
kompetansetilbud innenfor fiskeri- og havbruksnæringen mellom Østfold, Tanum og
Strömstad.
Forprosjektet skal ta for seg:
 et helhetlig tilbud innen entrepenørskaps- og voksenopplæring innen fiskeri og
havbruksnæring, lokalisert til den svenske delen av prosjektområdet
 opplegg for etablering av en fiskefaglinje på videregående nivå på norsk side (VG 2 fiske
og fangst)
 aktuelle kompetansemiljø som kan støtte opp under kompetansetilbudene ovenfor
 nødvendige stimuleringstiltak for å få en tilstrekkelig rekruttering til fiskeri- og
havbruksnæringen
 anseelseskampanje for fiskeri og havbruksnæringen
 kartlegging av etterspørselen etter korte kurs blant etablerte yrkesfiskere innen
prosjektområdet, og forslag på administrering av et kompetansesenter for å dekke en slik
etterspørsel.
Sak om prosjektspesifikasjon og finansiering av forprosjektet legges fram for fylkesutvalget.

PS 107/2012 Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Som oppfølging av Østlandsforsknings rapport om «Framtidig kompetansebehov i
landbruket» vil Østfold fylkeskommune iverksette følgende tiltak:
 Gjennom sin deltagelse i det regionale partnerskapet, vil Østfold fylkeskommune ta
initiativ til å etablere en paraplyorganisasjon for større utviklingstiltak og forskning innen
landbruket og bygdenæringene i Østfold.


Østfold fylkeskommune vil videre etablere et prosjekt for å utrede Kalnes vgs som et
regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får
fullmakt til å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil
fungere som styringsgruppe for prosjektet.



Østfold fylkeskommune vil støtte arbeidet med å etablere et Arenaprosjekt innen potet og
grønnsaker i Østfold, og vil behandle sak om innhold og finansiering av et forprosjekt når
dette er aktuelt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Som oppfølging av Østlandsforsknings rapport om «Framtidig kompetansebehov i
landbruket» vil Østfold fylkeskommune iverksette følgende tiltak:
 Gjennom sin deltagelse i det regionale partnerskapet, vil Østfold fylkeskommune ta
initiativ til å etablere en paraplyorganisasjon for større utviklingstiltak og forskning innen
landbruket og bygdenæringene i Østfold.


Østfold fylkeskommune vil videre etablere et prosjekt for å utrede Kalnes vgs som et
regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får
fullmakt til å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil
fungere som styringsgruppe for prosjektet.



Østfold fylkeskommune vil støtte arbeidet med å etablere et Arenaprosjekt innen potet og
grønnsaker i Østfold, og vil behandle sak om innhold og finansiering av et forprosjekt når
dette er aktuelt.

PS 108/2012 Videre arbeid i Y-nemnda og oppfølging av Økonomiplan 20132016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Yrkesopplæringsnemda/OKH-komiteen slutter seg til det skisserte opplegget for en prioritert
innsats for fag- og yrkesopplæringen.
Det etableres et arbeidsutvalg med et forberedende ansvar i forbindelse med nemdas møter.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda (LO/NHO), OKHkomiteens leder og fylkesdirektøren for opplæring.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Yrkesopplæringsnemda/OKH-komiteen slutter seg til det skisserte opplegget for en prioritert
innsats for fag- og yrkesopplæringen.
Det etableres et arbeidsutvalg med et forberedende ansvar i forbindelse med nemdas møter.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda (LO/NHO), OKHkomiteens leder og fylkesdirektøren for opplæring.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Orientering om saken ble gitt av konstituert fylkesdirektør for opplæring Einar Wium fra ØFK.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken, men innspill tas med i det videre
arbeidet.
Votering:
Y-nemnda slutter seg til innstillingen og tar med innspillene i det videre arbeidet.

Yrkesopplæringsnemndas innstilling 15.11.2012:
Yrkesopplæringsnemnda/OKH-komiteen slutter seg til det skisserte opplegget for en prioritert
innsats for fag- og yrkesopplæringen.
Det etableres et arbeidsutvalg med et forberedende ansvar i forbindelse med nemdas møter.
Arbeidsutvalget består av representantene fra LO og NHO, OKH-komiteens leder og
fylkesdirektøren for opplæring.

PS 109/2012 Konvertering av TAF-tilbud ved Borg videregående skole
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Tilbud om TAF innen industriteknologi gjøres søkbart ved Borg vgs fra høsten 2013.
Tilbudet opprettes i kombinasjon med TAF kjemiprosessfag, det vil si det tas inn elever til
en klasse som dekker begge tilbudene.
2. Det forutsettes minst 12 søkere, og at det kan skaffes lære-/praksisplass til alle for
igangsetting av tilbudet.
3. Fylkesrådmannen vurderer fra år til år hvor mange elever som tas inn til henholdsvis
kjemiprosessfag og industriteknologi ut fra antall tilgjengelige lære-/praksisplasser.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
4. Tilbud om TAF innen industriteknologi gjøres søkbart ved Borg vgs fra høsten 2013.
Tilbudet opprettes i kombinasjon med TAF kjemiprosessfag, det vil si det tas inn elever til
en klasse som dekker begge tilbudene.
5. Det forutsettes minst 12 søkere, og at det kan skaffes lære-/praksisplass til alle for
igangsetting av tilbudet.
6. Fylkesrådmannen vurderer fra år til år hvor mange elever som tas inn til henholdsvis
kjemiprosessfag og industriteknologi ut fra antall tilgjengelige lære-/praksisplasser.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas innstilling 15.11.2012:
7. Tilbud om TAF innen industriteknologi gjøres søkbart ved Borg vgs fra høsten 2013.
Tilbudet opprettes i kombinasjon med TAF kjemiprosessfag, det vil si det tas inn elever til
en klasse som dekker begge tilbudene.

8. Det forutsettes minst 12 søkere, og at det kan skaffes lære-/praksisplass til alle for
igangsetting av tilbudet.
9. Fylkesrådmannen vurderer fra år til år hvor mange elever som tas inn til henholdsvis
kjemiprosessfag og industriteknologi ut fra antall tilgjengelige lære-/praksisplasser.

PS 110/2012 Behandling av søknad fra Høgskolen i Østfold til stipendiat
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Som en oppfølging av partnerskapsavtalen mellom Høgskolen i Østfold og
fylkeskommunen om Østfoldhelsa, bevilges det, med forbehold om fylkestingets
budsjettvedtak, kr. 150.000 fra folkehelsebudsjettet til Høgskolen i Østfold i 2013 til en
stipendiat som skal forske på sosiale ulikheter i helse i Østfold og Vidzeme.
2. Fylkesrådmannen formulerer faglige forventninger til stipendiatet, med utgangspunkt i
avdekkede problemstillinger i befolkningsundersøkelsen "Østfold Helseprofil 2011-12".

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
3. Som en oppfølging av partnerskapsavtalen mellom Høgskolen i Østfold og
fylkeskommunen om Østfoldhelsa, bevilges det, med forbehold om fylkestingets
budsjettvedtak, kr. 150.000 fra folkehelsebudsjettet til Høgskolen i Østfold i 2013 til en
stipendiat som skal forske på sosiale ulikheter i helse i Østfold og Vidzeme.
4. Fylkesrådmannen formulerer faglige forventninger til stipendiatet, med utgangspunkt i
avdekkede problemstillinger i befolkningsundersøkelsen "Østfold Helseprofil 2011-12".

PS 111/2012 Søknad om støtte til skulptur Landemerke eMotion ved nye E18 i
Askim
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Søknaden fra Askim kommune som tilskudd til skulpturprosjekt «Landemerke e-Motion» ved
nye E18 i Askim avslåes på grunn av manglende midler på budsjettet.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende forslag ble framsatt av Torill Bergene (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp og SV:
Støtter skulpturprosjektet ‘’Landemerke e-Motion’’ med 50.000 kr. Dette tas av OKH
komiteens disposisjonspost.
Votering:
Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Støtter skulpturprosjektet ‘’Landemerke e-Motion’’ med 50.000 kr. Dette tas av OKH
komiteens disposisjonspost.

PS 112/2012 Søknad om ekstraordinære midler til Munch jubileet 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring, kultur og helsekomiteen avslår søknaden fra Punkt Ø om kr. 500.000,- i 2012
knyttet til forberedelse til Munch jubileet i 2013.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Opplæring, kultur og helsekomiteen avslår søknaden fra Punkt Ø om kr. 500.000,- i 2012
knyttet til forberedelse til Munch jubileet i 2013.

PS 113/2012 Fredrikstad Animation Festival 2012- søknad om
produksjonsstøtte
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring – kultur og helsekomiteen avslår søknaden om kr. 40.000,- til produksjonsstøtte
fra Fredrikstad Animation Festival 2012.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Shakeel Rehman (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp, SV:
Søknaden imøtekommes med kr 40.000 som belastes OKH komiteens disposisjonspost
Votering:
Det framlagte forslaget ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (H).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
Søknaden imøtekommes med kr 40.000 som belastes OKH komiteens disposisjonspost

PS 114/2012 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 20.
november 2012
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
De framlagte dokumenter tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Elin Tvete (Sp) på vegne av Ap, KrF, Sp, SV:

1. Søknaden fra Inspiria om støtte til First Lego League imøtekommes med kr 16.000 som
belastes OKH komiteens disposisjonskonto.
2. Søknaden fra American College of Norway avslås.
Votering:
De fremlagte endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 20.11.2012:
1. Søknaden fra Inspiria om støtte til First Lego League imøtekommes med kr 16.000 som
belastes OKH komiteens disposisjonskonto.
2. Søknaden fra American College of Norway avslås.

