Møteinnkalling
Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møtested:
Tidspunkt:

Fylkeshuset, Valdisholm
06.12.2012 kl. 12.00

Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalling er sendt til:
Navn
Inger-Christin Torp
Torill Bergene
Shakeel ur Rehman
John Thune
Elin Johanne Tvete
May Elisabeth Hansen
Simen Nord
Bjørn Gitle Hauge
Gretha Thuen
Monica Carmen Gåsvatn
Per Magnus Finnanger
Sandsmark
Torbjørn Bøe

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Høyre
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre

Medlem

Elevrepresentant

Sarpsborg, 5. desember 2012

Inger-Christin Torp
leder

Side1

Saksliste
Saksnr.
PS 115/2012

Sakstittel
Saker til behandling
Samarbeidsavtale mellom NAV og Østfold fylkeskommune igangsetting av opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Side2

Side

Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2012/10160
72887/2012
Jørn Holger Larsen

Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Opplæring, kultur og helsekomiteen
Fylkesutvalget

Møtedato
06.12.2012
13.12.2012

Utvalgssaksnr.
115/2012
195/2012

Samarbeidsavtale mellom NAV og Østfold fylkeskommune igangsetting av opplæringstilbud for minoritetsspråklige
Vedlegg
Ingen.

Bakgrunn for saken
I 2007 ble det inngått en sentral samarbeidsavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS. Om avtalens formål står følgende å lese:
«Formålet med avtalen er å legge til rette for et styrket og systematisk samarbeid
mellom Arbeids- og velferdsetaten og utdanningsmyndighetene i fylkeskommunen og
kommunene for å nå arbeidsmarkedspoliske og utdanningspoliske mål. Målet er å få
flere i arbeid eller utdanning gjennom effektiv samordning av partenes samlede
virkemidler.»
Avtalen er blitt fulgt opp i det enkelte fylke. I Østfold resulterte dette i en avtale mellom NAV
Østfold og Østfold fylkeskommune i 2008. I tillegg til en generell del som beskriver
overordnede forhold i samarbeidet, hadde avtalen i Østfold et vedlegg som konkret utdypet
og spesifiserte de ulike innsatsområdene. Avtalen er fulgt opp gjennom faste
oppfølgingsmøter på administrativt ledernivå i Nav Østfold og Østfold fylkeskommune.

Fakta
Et av innsatsområdene i avtalen mellom NAV Østfold og Østfold fylkeskommune er
«Spesielle tilbud for minoritetsspråklige». Et av målene under dette innsatsområdet er å
samhandle om tiltak for personer med minoritetsbakgrunn som befinner seg i NAVs
arbeidssøkerregister og som ønsket jobb i helsevesenet. Østfold fylkeskommunes innsats vil,
i dette henseende, være å tilby omtalte gruppe skoledelen av den nødvendige utdanningen.
Sommeren 2012 startet 60 utvalgte personer med minoritetsbakgrunn norskopplæring.
Dette kurset ble utlyst på Doffin, og gjennomføres i regi av Delta-gruppen. Kurset avsluttes i
desember 2012. Kurset er i sin helhet finansiert av NAV.
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I disse dager gjennomføres en utvelgelse av 40 personer som, etter planen, skal påbegynne
skoledelen av utdanningen som skal ende opp med fagbrev i helsearbeiderfaget. Skoledelen
er planlagt gjennomført over en periode på 16 måneder og skal dekke både fellesfagene og
yrkesfagene. Høsten 2014 skal kandidatene, etter planen, påbegynne et lærlingløp i
kommunene. Etter to års læretid vil kandidatene kunne avlegge fagprøve i
helsearbeiderfaget.

Fylkesrådmannens vurdering
Det planlagte opplæringsløpet som er skissert ovenfor vil, etter fylkesrådmannens
oppfatning, på en god måte oppfylle Østfold fylkeskommunes forpliktelser i henhold til
samarbeidsavtalen. Samhandlingen og arbeids- og kostnadsdelingen mellom NAV,
fylkeskommunen og primærkommunene vil kunne gi minoritetsspråklige utdanning og
jobbmuligheter innenfor et område hvor samfunnet har stort behov for arbeidskraft. De
fleste av kandidatene som er planlagt inntatt til omtalte kurs har rett til videregående
opplæring etter opplæringslovens § 4A-3 («voksenrett»).
Østfold fylkeskommunes økonomiske utgifter for skoledelen beløper seg til kr. 2.4 millioner
fordelt over budsjettårene 2013 og 2014. De to kursene er foreslått lagt til henholdsvis Borg
vgs og Mysen vgs fordi hovedtyngden av de aktuelle kandidatene er bosatt i indre Østfold og
nedre Glomma-regionen. Borg vgs har erfaring med gjennomføring av tilsvarende kurs og
har dermed gode forutsetninger og rett kompetanse for å gjennomføre ovennevnte kurs.
Den konkrete tidsplanen og økonomien knyttet til gjennomføringen av skoledelen av
opplæringsløpet var ikke kjent da budsjettet for 2013 ble lagt frem. Det ble derfor ikke tatt
høyde for dette prosjektet i avsatte midler til vgs-klasser eller voksenopplæringen.
Fylkesrådmannen trenger derfor noe tid til å avklare endelig finansiering. Det foreslås at
midlertidig dekning gjøres over Opplæringsavdelingens budsjett slik at arbeidet, av hensyn til
elevene, kan følge ønsket progresjon.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Det igangsettes kurs for totalt 40 voksne med minoritetsbakgrunn på henholdsvis
Borg vgs og Mysen vgs i januar 2013.
Kursene finansieres midlertidig over opplæringsavdelingens budsjett. Endelig
finansiering avklares i forbindelse med behandlingen av tertialrapport for første
tertial 2013.
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Atle Haga
fylkesrådmann

Egil Frode Olsen
fylkesdirektør
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