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PS 1/2013 Forslag om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og
sosialfag 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til administrativt å dele ut Helsedirektoratets
midler til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag etter følgende kriterier:
a. Tilbud som er etterspurte og fyller behovet for arbeidskraft innen helse- og sosialfag.
b. Tilbud som er nyttig for samhandlingsreformen
c. Bredde og mangfold i tilbudsstrukturen
d. Samarbeid mellom tilbydere av samme tilbud (ulike målgrupper)
e. Tilrettelegging for studenter (f.eks. studenter som er i jobb)
2. Det skal ved tildelingen forutsettes at midlene brukes fullt ut til formålet
3. Rapport om tildelingene legges årlig fram til orientering for OKH-komitéen

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Monica Gåsvatn (FrP) framsatte følgende tilleggsforslag:
Punkt 1:
Punkt f: Studietilbudet har lærere med relevant fagkompetanse.
Punkt g: Godkjente praksisplasser
Punkt 3:
OKH-komiteen får i tillegg oversikt over hvor mange studenter som har fullført i forhold til de
respektive tildelingene.
Representanten Inger-Christin Torp foreslo som saksordfører:
Shakeel Rehman (Ap)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling og tilleggsforslaget fra Monica Gåsvatn ble enstemmig
vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
1. Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til administrativt å dele ut Helsedirektoratets
midler til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag etter følgende kriterier:
a. Tilbud som er etterspurte og fyller behovet for arbeidskraft innen helse- og sosialfag.
b. Tilbud som er nyttig for samhandlingsreformen
c. Bredde og mangfold i tilbudsstrukturen
d. Samarbeid mellom tilbydere av samme tilbud (ulike målgrupper)
e. Tilrettelegging for studenter (f.eks. studenter som er i jobb)
f. Punkt f: Studietilbudet har lærere med relevant fagkompetanse.
g. Punkt g: Godkjente praksisplasser
2. Det skal ved tildelingen forutsettes at midlene brukes fullt ut til formålet
3. Rapport om tildelingene legges årlig fram til orientering for OKH-komitéen. OKH-komiteen
får i tillegg oversikt over hvor mange studenter som har fullført i forhold til de respektive
tildelingene.
Saksordfører: Shakeel Rehman (Ap)
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PS 2/2013 Videre drift av Halden videregående skole avdeling Tosterødberget
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Halden videregående skole, avd. Tosterødberget opprettholdes i sin nåværende form.
2. Fylkesrådmannen arbeider for å realisere avdelingens fylkesdekkende funksjon gjennom
aktiv kontakt med kommuner, videregående skoler og andre aktuelle fagmiljøer. Det
forutsettes at avdelingen har samme kapasitet som i dag.
3. Fylkesrådmannen vurderer nærmere de tilbud som gis elever med psykisk belastning ved
våre videregående skoler i bebudet utredning om spesialundervisning.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
Punkt 2 – endring:
Fylkesrådmannen arbeider for å realisere avdelingens fylkesdekkende funksjon gjennom
forbedret/individuelt tilrettelagt skoleskyss og aktiv kontakt med kommuner, videregående
skoler og andre aktuelle fagmiljøer. Det forutsettes at avdelingen har samme kapasitet som i
dag.
Punkt 3 – endring:
Fylkesrådmannen vurderer nærmere de tilbud som gis elever med sosiale, emosjonelle og
psykiske vansker ved våre videregående skoler.
Punkt 4 – tillegg:
Fylkesrådmannen bes sette i gang anbudsprosessen for investering, som avsatt i budsjett,
snarest.
Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende forslag til saksordfører:
Elin Tvete (Sp)
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Fylkesrådmannen vil om to år komme tilbake til opplæring, kultur- og helsekomiteen med
informasjon om markedsføringen av tilbudet har ført til at flere kommuner benytter det.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Elin Tvetes forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3 med endringsforslaget fra Elin Tvete ble
enstemmig vedtatt.
Elin Tvetes forslag nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
1. Halden videregående skole, avd. Tosterødberget opprettholdes i sin nåværende form.
2. Fylkesrådmannen arbeider for å realisere avdelingens fylkesdekkende funksjon gjennom
forbedret/individuelt tilrettelagt skoleskyss og aktiv kontakt med kommuner,
videregående skoler og andre aktuelle fagmiljøer. Det forutsettes at avdelingen har
samme kapasitet som i dag.
3. Fylkesrådmannen vurderer nærmere de tilbud som gis elever med sosiale, emosjonelle og
psykiske vansker ved våre videregående skoler.
4. Fylkesrådmannen bes sette i gang anbudsprosessen for investering, som avsatt i budsjett,
snarest.
5. Fylkesrådmannen vil om to år komme tilbake til opplæring, kultur- og helsekomiteen med
informasjon om markedsføringen av tilbudet har ført til at flere kommuner benytter det.
Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 3/2013 Etablering av Fylkesscene Østfold - søknad om tilskudd over
statsbudsjettet - under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Arbeidet med Fylkesscene Østfold i maskinhallen på gamle FMV området videreføres, i
samsvar med foreliggende forprosjektrapporter.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å inngå avtale
om tomteerverv, innenfor de økonomiske rammene som er antydet i saken, med
forbehold om endelig politisk vedtak i februar 2014 om realisering av prosjektet.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil kr 1,5 mill i 2013, til ytterligere
detaljering av prosjektet og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Beløpet dekkes av midler
avsatt til fylkesscene på regionalt utviklingsfond.
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å kunngjøre
prosjektet, med forbehold om endelig politisk behandling i februar 2014.
5. Østfold fylkeskommunes andel av investeringskostnadene finansieres som følger:
Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, inkl. mva., ØFK’s andel
kr 119 000 000
a)Beregnet momskompensasjon, på 90 % av ØFK andel av prosjektkostnaden kr 25 800 000
Finansieringsbehov ØFK, total prosjektkostnad, eks. momskompensasjon
kr 93 200 000
b)Midler tidligere avsatt på Regionalfond
kr 20 300 000
c)Avsatte midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2010 – 2013
kr 20 400 000
d)Forventede midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2014 – 2017 kr 20 400 000
e)Avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi, for 2013 – 2017
kr 32 100 000
Total finansiering
kr 93 200 000
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6. Søknad om tilskudd over statsbudsjettet – under kapittel 320 post 73 Nasjonale
Kulturbygg, oversendes Kulturdepartementet innen 1. mars 2013.
Investeringskostnadene (eks. mva.) deles med 1/3 på hver av partene, staten ved
Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
7. Fylkesscene Østfold sitt behov for tilskudd til drift, anslått til kr 0,7 mill i 2014, kr 1,4 mill i
2015 og kr 4,4 mill f.o.m. 2016 innarbeides i økonomiplan 2014 - 2017.
8. Det forutsettes at Fredrikstad kommune bevilger tilsvarende beløp til drift og investering,
iht. vedlagte finansieringsplan.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten John Thune (KrF) framsatte følgende endrings- og tilleggforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:
Punkt 3 - endring:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil 1,5 mill i 2013, til ytterligere detaljering og
kvalitetssikring av prosjektet (investeringer og drift) og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
Beløpet dekkes av midler avsatt til fylkesscene på regionalt utviklingsfond.
Nytt punkt 9:
Det årlige driftstilskuddet til Askim kulturhus videreføres, og regionale scener i Moss og
Sarpsborg tildeles investeringstilskudd som tidligere vedtatt når søknader foreligger.
Nytt punkt 10:
Fylkesrådmannen bes jobbe videre med å utvikle samarbeidet med hele kultur Østfold,
samarbeidsmuligheter, utvikling av markeder, rom for frivilligheten, profesjonell drift og
innhenting av ytterligere erfaringer fra drift av andre sammenlignbare kulturhus/scener.
Rapport om dette arbeidet fremlegges for fylkeskommunens politiske organer i løpet av 2013.
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endringsforslag:
1. Foreliggende forprosjektrapport tas til orientering, og arbeidet med Fylkesscene Østfold i
maskin hallen på gamle FMV-området videreføres ikke.
2. Det tas initiativ til et prosjekt med arbeidstittel «Scenestrekk» med visjonen «å gjøre
Østfold til Norges største scene der kulturutøvere ikke nødvendigvis må stenges inne i
egne hus». Prosjektet tar utgangspunkt i følgende aktiviteter:
a. At regionene, fylkeskommunen og kulturaktører arbeider sammen for å strekke
scenebegrepet og kartlegge hvilke eksisterende arenaer i Østfold som kan få en
økt benyttelse til kulturformidling. Eksisterende arenaer kan både være
tradisjonelle scener som de regionale kulturhusene, men også alternative arenaer
som festningsverk, industrihaller, kulturhistoriske steder osv.
b. At en arbeidsgruppe utarbeider forslag til en kulturpakke der istandsetting av
arenaer, støtte til kulturproduksjoner og en strategi for felles markedsføring
inngår. Gruppen bør bestå av både kulturutøvere og folk med kompetanse innen
kommersialisering, økonomi, media og kulturnæring.
c. At punkt a og b sys sammen til et prosjekt som forankres i kommunene,
næringslivet og kulturmiljøene. Prosjektet søker så statsstøtte som svar på
utfordringene som pekes i scenekunstmeldingen.
d. Avsatte midler til fylkesscene og regionale kulturhus inngår som fylkeskommunes
andel av prosjektet, under forutsetning av medfinansiering fra kommuner,
næringsliv og stat.
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e. 1 million bevilges til utarbeidelse av prosjektet. Herunder inngår også å kjøpe fri
kulturutøvere til å delta i arbeidsgrupper osv. Beløpet dekkes av midler avsatt til
fylkesscene på regionalt utviklingsfond.
Representanten Per Magnus F. Sandsmark (V) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 7:
Østfold fylkeskommune anbefaler scenario én som driftsmodell for fylkesscenen, og vil
avgrense den fylkeskommunale støtten til fylkeskommunens andel av driftsnivået i denne
modellen. Fylkeskommunens andel skal ikke overstige 3 803 750 kr årlig (lønns- og
prisjustert). Det budsjetteres med kr. 0,7 mill i 2014, 1,4 mill i 2015 og fullt driftstilskudd fra
2016. Dette innarbeides i økonomiplanen.
Nytt punkt 11:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om kollektivtransport til og fra
andre regioner i fylket ved store arrangementer ved fylkesscenen.
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Arbeidet med fylkesscene avsluttes.
Representanten trakk senere forslaget.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Inger-Christin Torp (Ap)
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 6 mot 5
stemmer (H, FrP, Sp) avgitt for Elin Tvetes forslag punkt 1.
Deretter ble Elin Tvetes øvrige forslag tatt opp til votering. Disse fikk 1 stemme og falt (Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3 fikk ingen stemmer og falt.
John Thunes forslag, punkt 3, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 5 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 6 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Per Magnus F. Sandsmarks forslag, punkt 7, fikk 1 stemme og falt (V).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 7 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 8 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
John Thunes forslag, punkt 9, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
John Thunes forslag, punkt 10, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Per Magnus F. Sandsmarks forslag, punkt 11, fikk 1 stemme og falt (V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 05.02.2013:
1. Arbeidet med Fylkesscene Østfold i maskinhallen på gamle FMV området videreføres, i
samsvar med foreliggende forprosjektrapporter.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å inngå avtale
om tomteerverv, innenfor de økonomiske rammene som er antydet i saken, med
forbehold om endelig politisk vedtak i februar 2014 om realisering av prosjektet.
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3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil kr 1,5 mill i 2013, til ytterligere
detaljering og kvalitetssikring av prosjektet (investeringer og drift) og utarbeidelse av
anbudsgrunnlag. Beløpet dekkes av midler avsatt til fylkesscene på regionalt
utviklingsfond.
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å kunngjøre
prosjektet, med forbehold om endelig politisk behandling i februar 2014.
5. Østfold fylkeskommunes andel av investeringskostnadene finansieres som følger:
Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, inkl. mva., ØFK’s andel
kr 119 000 000
a)Beregnet momskompensasjon, på 90 % av ØFK andel av prosjektkostnaden kr 25 800 000
Finansieringsbehov ØFK, total prosjektkostnad, eks. momskompensasjon
kr 93 200 000
b)Midler tidligere avsatt på Regionalfond
kr 20 300 000
c)Avsatte midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2010 – 2013
kr 20 400 000
d)Forventede midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2014 – 2017 kr 20 400 000
e)Avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi, for 2013 – 2017
kr 32 100 000
Total finansiering
kr 93 200 000
6. Søknad om tilskudd over statsbudsjettet – under kapittel 320 post 73 Nasjonale
Kulturbygg, oversendes Kulturdepartementet innen 1. mars 2013.
Investeringskostnadene (eks. mva.) deles med 1/3 på hver av partene, staten ved
Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
7. Fylkesscene Østfold sitt behov for tilskudd til drift, anslått til kr 0,7 mill i 2014, kr 1,4 mill i
2015 og kr 4,4 mill f.o.m. 2016 innarbeides i økonomiplan 2014 - 2017.
8. Det forutsettes at Fredrikstad kommune bevilger tilsvarende beløp til drift og investering,
iht. vedlagte finansieringsplan.
9. Det årlige driftstilskuddet til Askim kulturhus videreføres, og regionale scener i Moss og
Sarpsborg tildeles investeringstilskudd som tidligere vedtatt når søknader foreligger.
10. Fylkesrådmannen bes jobbe videre med å utvikle samarbeidet med hele kultur Østfold,
samarbeidsmuligheter, utvikling av markeder, rom for frivilligheten, profesjonell drift og
innhenting av ytterligere erfaringer fra drift av andre sammenlignbare kulturhus/scener.
Rapport om dette arbeidet framlegges for fylkeskommunens politiske organer i løpet av
2013.
Saksordfører Inger-Christin Torp (Ap)
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PS 4/2013 Mysen videregående skole - forsterket avdeling nybygg blokk godkjenning av forprosjekt
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget vedtar forprosjekt for nybygg D ved Mysen vg. skole for Allmenpraktisk linje med
et romprogram på ca 1000 m2 fordelt på 2 etasjer innenfor en kostnadsramme på 36,9 mill.
kr. inkludert planleggingskostnader, slik den framkommer av årsbudsjettet for 2012.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 05.02.2013:
Fylkestinget vedtar forprosjekt for nybygg D ved Mysen vg. skole for Allmenpraktisk linje med
et romprogram på ca 1000 m2 fordelt på 2 etasjer innenfor en kostnadsramme på 36,9 mill.
kr. inkludert planleggingskostnader, slik den framkommer av årsbudsjettet for 2012.

PS 5/2013 Klinikkstrukturplan for Østfold fylkeskommune 2013 - 2023
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for
fylkeskommunens arbeid med etablering av nye klinikker i planperioden 2013-2023.
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Leder Inger-Christin Torp (Ap) viste innledningsvis til to innkomne høringsuttalelser fra
Marker og Hobøl kommuner, som er innkommet etter høringsfristen. Representantene er
orientert med kopi representantenes mapper til møtet.
Fylkesrådmann Atle Haga framsatte innledningsvis følgende presisering/korrigering av sitt
forslag til innstilling, punkt 1:
Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for
fylkeskommunens arbeid med etablering av seks nye klinikker i planperioden 2013-2023.
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.
Representanten Torill Bergene (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2:
Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i
kommunene/skolene.
Nytt punkt 3:
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I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at
overgangen for pasientene skal bli enklest mulig.
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endringsforslag:
Plan for klinikker og klinikkstrukturplan 2013 – 2023 bearbeides videre av fylkesrådmannen
for å ivareta følgende:
 Et fortsatt desentralisert tilbud.
 Bedre sammenheng med samhandlingsreformen i den enkelte kommune.
Representanten Gretha Thuen (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt 3:
Når tannhelseklinikkstrukturen er på plass, bør det legges til rette for at fylkeskommunen kan
dekke flere av sine lovpålagte oppgaver innenfor tannhelsefeltet gjennom kjøp av tjenester
fra private slik at flere pasienter kan få behandling i sitt miljø.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Toril Bergene (Ap)

Votering:
Elin Tvetes forslag fikk 2 stemmer og falt (FrP, Sp).
Fylkesrådmannens korrigerte forslag til innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP, Sp).
Torill Bergenes forslag ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens forslag fikk 4 stemmer og falt (H, FrP).
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
1. Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for
fylkeskommunens arbeid med etablering av seks nye klinikker i planperioden 2013-2023.
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.
2. Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i
kommunene/skolene.
3. I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at
overgangen for pasientene skal bli enklest mulig.
Saksordfører: Torill Bergene (Ap)

PS 6/2013 Partnerskapsavtale 2013 - 2015 Østfoldhelsa
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes
som samarbeidsavtale for folkehelsearbeidet i Østfold.
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2. Partnerskapsavtalen sendes kommunene i Østfold for undertegning, og gjøres gjeldende
fra 1.7.2013.
3. Styret i Østfoldhelsa bes om å utarbeide og godkjenne avtaler med de øvrige partnerne.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Monica Gåsvatn (FrP)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
1. Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes
som samarbeidsavtale for folkehelsearbeidet i Østfold.
2. Partnerskapsavtalen sendes kommunene i Østfold for undertegning, og gjøres gjeldende
fra 1.7.2013.
3. Styret i Østfoldhelsa bes om å utarbeide og godkjenne avtaler med de øvrige partnerne.
Saksordfører: Monica Gåsvatn (FrP)

PS 7/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg - rapport 23 om fordeling - andre halvår 2012
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fordeling av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg, rapport nr. 23 (andre halvår 2012), tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Per Magnus F. Sandsmark (V)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
Fordeling av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg, rapport nr. 23 (andre halvår 2012), tas til orientering.
Saksordfører: Per Magnus F. Sandsmark (V)

PS 8/2013 Årsmelding 2012 – fra elev- og lærlingombudet i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2012 tas til orientering

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Simen Nord (H)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2012 tas til orientering
Saksordfører: Simen Nord (H)

PS 9/2013 Oppstart - Regional kompetanseplan 2013 - 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Arbeidet med planprogram for regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017
igangsettes.
2. Forslag til planprogram legges frem for vedtak og sendes ut på høring i september 2013.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre:
Nytt punkt 3:
Et overordnet mål for planen bør være at flere tar høyere utdanning og at en større andel av
fylkets elever fullfører videregående opplæring med bedre resultater enn i dag.
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Nytt punkt 4:
En særlig satsning bør være på realfag da Østfolds næringsliv har og vil ha stort behov for
realfagsutdannede.
Representanten Bjørn Gitle Hauge (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre:
Kompetanseplanen må ta høyde for endringer i arbeidsmarked i utdanningstilbud.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo begge tilleggsforslagene oversendt administrasjonen
som innspill for det videre arbeidet med planprogrammet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 05.02.2013:
1. Arbeidet med planprogram for regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017
igangsettes.
2. Forslag til planprogram legges frem for vedtak og sendes ut på høring i september 2013.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Følgende oversendes fylkesrådmannen som innspill i det videre arbeid med planprogram for
regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017:
 Et overordnet mål for planen bør være at flere tar høyere utdanning og at en større andel
av fylkets elever fullfører videregående opplæring med bedre resultater enn i dag.
 En særlig satsning bør være på realfag da Østfolds næringsliv har og vil ha stort behov for
realfagsutdannede.
 Kompetanseplanen må ta høyde for endringer i arbeidsmarked i utdanningstilbud.

PS 10/2013 Melding om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og
sosialfag 2012
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
OKH-komitéen tar meldingen om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
for 2012 til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
OKH-komitéen tar meldingen om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
for 2012 til orientering.

PS 11/2013 Videreføring av Ny GIV, Overgangsprosjektet - søknad om støtte
fra Kunnskapsdepartementet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om videreføring av «Ny GIV» for
perioden 2014-2017 i samsvar med vedlagte utkast.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Fylkesrådmannen v/konst. fylkesdirektør Einar Wium orienterte innledningsvis om søknaden.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Østfold fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om videreføring av «Ny GIV» for
perioden 2014-2017 i samsvar med vedlagte utkast.

PS 12/2013 Statusrapport 6 Helsefremmende skoler
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Statusrapport 6 Helsefremmende skoler tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Leder Inger-Christin Torp (Ap) orienterte om Evalueringskonferanse 4. april 2013 på
Fylkeshuset som sendes ut som invitasjon med anledning til å melde seg på.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Statusrapport 6 Helsefremmende skoler tas til orientering.

PS 13/2013 Søknad om støtte til Middagsåsen Sportssenter AS
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune avslår søknaden fra Middagsåsen Sportssenter AS om støtte til drift.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Gretha Thuen (H) framsatte følgende endringsforslag:
Søknaden fra Middagsåsen Sportssenter AS imøtekommes.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer
avgitt for Gretha Thuens forslag (H).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Østfold fylkeskommune avslår søknaden fra Middagsåsen Sportssenter AS om støtte til drift.

PS 14/2013 Rapport for kulturkort for ungdom 2012
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Rapport for kulturkort for ungdom 2012 tas til orientering.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Rapport for kulturkort for ungdom 2012 tas til orientering.
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PS 15/2013 Prosjektmidler 2013 - frivillige organisasjoner innen kultur og
idrett - ØIK - ØMR - ØBUR
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Følgende søknader innvilges for 2013 til støtte til prosjektsøknader for de frivillige
organisasjonene innen barne- og ungdomsarbeid:
Østfold Idrettskrets

1. Allaktivitetsdager ØIK
2. UT – Ungdom Trener
3. YouMe – 9.-10. trinn
4. YouMe – 6.-7.trinn
5. Ny modell SFO
6. Samarbeid med skolene
Tilsammen kr. 595.000

kr. 80.000
kr. 200 000
kr. 150.000
kr. 90.000
kr. 50.000
kr. 25.000

Østfold Barne- og Ungdomsråd
1. AUF Tverrpolitisk prosjekt
2. CISV Etablering av ungdomsgruppe
3. Yeketi Lawan Organisasjonsopplæring
4. NJFF Org. kurs for ungdomsledere
5. ACTA Pappaleir
6. CISV Barneleir
Tilsammen kr. 252.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Østfold Musikkråd
1. Østfold musikkråd: Folkemusikk i Østfold
2. Ung kirkesang: «Norbusangfestivalen»
3. Moss og omegn Musikkråd: «Sammen om sang» / «Sang uten grenser»
4. Ny Musikk Østfold: «Vinterriss» (Delsøknad 1)
5. Musikkens venner, Moss og omegn: «Gutten i fossen» - musikkspill
Tilsammen kr. 504.000

kr. 320.000
kr. 22.000
kr. 60.000
kr. 32.000
kr. 70.000

37.000
44.000
43.000
33.000
25.000
70.000

Samlet innvilget beløp kr 1.351.000

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Shakeel Rehman (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
Dersom noen av de tildelte prosjektene ikke lar seg gjennomføre, gis de to gjenstående
prosjektene til ØBUR støtte. Dette avgjøres administrativt.
Representanten Per Magnus F. Sandsmark (V) framsatte følgende endringsforslag:
Tverrpolitisk arrangement støttes ikke. Søknadene idrett-SFO/skole og samarbeid mellom
barneskoler og videregående skoler innvilges i stedet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak minus de som var omhandlet i endrings- og
tilleggsforslagene, ble enstemmig vedtatt.
Per Magnus F. Sandsmarks forslag fikk 2 stemmer og falt (FrP, V).
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Shakeel Rehmans forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Følgende søknader innvilges for 2013 til støtte til prosjektsøknader for de frivillige
organisasjonene innen barne- og ungdomsarbeid:
Østfold Idrettskrets
1. Allaktivitetsdager ØIK
2. UT – Ungdom Trener
3. YouMe – 9.-10. trinn
4. YouMe – 6.-7.trinn
5. Ny modell SFO
6. Samarbeid med skolene
Tilsammen kr. 595.000

kr. 80.000
kr. 200 000
kr. 150.000
kr. 90.000
kr. 50.000
kr. 25.000

Østfold Barne- og Ungdomsråd
1. AUF Tverrpolitisk prosjekt
2. CISV Etablering av ungdomsgruppe
3. Yeketi Lawan Organisasjonsopplæring
4. NJFF Org. kurs for ungdomsledere
5. ACTA Pappaleir
6. CISV Barneleir
Tilsammen kr. 252.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Østfold Musikkråd
1. Østfold musikkråd: Folkemusikk i Østfold
2. Ung kirkesang: «Norbusangfestivalen»
3. Moss og omegn Musikkråd: «Sammen om sang» / «Sang uten grenser»
4. Ny Musikk Østfold: «Vinterriss» (Delsøknad 1)
5. Musikkens venner, Moss og omegn: «Gutten i fossen» - musikkspill
Tilsammen kr. 504.000

kr. 320.000
kr. 22.000
kr. 60.000
kr. 32.000
kr. 70.000

37.000
44.000
43.000
33.000
25.000
70.000

Samlet innvilget beløp kr 1.351.000.
Dersom noen av de tildelte prosjektene ikke lar seg gjennomføre, gis de to gjenstående
prosjektene til ØBUR støtte. Dette avgjøres administrativt.

PS 16/2013 Støtte til kulturproduksjoner - første halvår 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring- kultur og helsekomiteen innvilger støtte til 15 utvalgte prosjekt innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2013 på til sammen inntil kr.
760.000,1. Kulturhuset Qulthus – inntil kr. 30.000,-
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2.
3.
4.
5.

Festivalen Sin – inntil kr. 100.000,Litteraturhuset i Fredrikstad – inntil kr. 60.000,Foreningen Munchs mødre – inntil kr. 10.000,- til realisering av skulptur.
Victoria forlag – kr. 10.000,- i direkte støtte til manusutvikling av «Karens bok» og inntil kr.
10.000,- til kjøp av bøker – «Karens bok»
6. Stiftelsen «Musikalen Svidd gummi» - inntil kr. 125.000,7. Kvinnelige stemmer – inntil kr. 30.000,8. Borg domkor – inntil kr. 15.000,9. Stemmerettsjubileet 2013 – inntil kr. 50.000,10. Kulturværste / Fredrikstad Kultur – inntil kr. 100.000,11. Ingse Tvedt – inntil kr. 15.000,12. Foreningen Klassiske toner – inntil kr. 125.000,13. Cell – inntil kr. 30.000,14. Hanne Knutsen – inntil kr. 20.000,15. Hverdagsklubben – inntil kr. 30.000,-

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Leder Inger-Christin Torp (Ap) viste innledningsvis til utdelte epost av 29. januar 2013 fra
Kari Middelthon, hvor søknaden til Musikalen «Svidd gummi» trekkes.
Representanten Torill Bergene (Ap) framsatte på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig
folkeparti og Senterpartiet følgende endringsforslag:
Punkt 1: Inntil kr 50 000.
Punkt 6: Utgår – søknaden er trukket.
Punkt 12: Endres til 120 000, jf. regler om 50/50 mellom kommuner og fylket.
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Punkt 2: Økes med kr 25.000.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, unntatt punktene i endringsforslagene, ble enstemmig
vedtatt.
Torill Bergenes forslag ble enstemmig vedtatt. Voteringen ble tatt punktvis.
Simen Nords forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Opplæring- kultur og helsekomiteen innvilger støtte til 15 utvalgte prosjekt innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2013 på til sammen inntil kr.
675.000,1.
2.
3.
4.
5.

Kulturhuset Qulthus – inntil kr. 50.000,Festivalen Sin – inntil kr. 125.000,Litteraturhuset i Fredrikstad – inntil kr. 60.000,Foreningen Munchs mødre – inntil kr. 10.000,- til realisering av skulptur.
Victoria forlag – kr. 10.000,- i direkte støtte til manusutvikling av «Karens bok» og inntil kr.
10.000,- til kjøp av bøker – «Karens bok»
6. Stiftelsen «Musikalen Svidd gummi» - utgår.
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7. Kvinnelige stemmer – inntil kr. 30.000,8. Borg domkor – inntil kr. 15.000,9. Stemmerettsjubileet 2013 – inntil kr. 50.000,10. Kulturværste / Fredrikstad Kultur – inntil kr. 100.000,11. Ingse Tvedt – inntil kr. 15.000,12. Foreningen Klassiske toner – inntil kr. 120.000,13. Cell – inntil kr. 30.000,14. Hanne Knutsen – inntil kr. 20.000,15. Hverdagsklubben – inntil kr. 30.000,-

PS 17/2013 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 5. februar
2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
De framlagte dokumenter tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Til orientering ble følgende omdelt eller orientert om i opplæring, kultur og helsekomiteens
møte 5. februar 2013:
1. Brev fra Oslo kommune av 22.11.2012: Nasjonal opplæringskonferanse i Oslo 23. og 24.
mai 2013.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo følgende fylkeskommunal deltakelse på de 4
plassene:
Leder av okh-komiteen og de tre øvrige plassene tildeles med to til posisjonen og en til
opposisjonen.
2. Høring. Forslag til endringer i privatskoleloven – presisering av begrepet «anerkjent
pedagogisk retning» mv.
3. Studietur til Vestfold og Telemark fylkeskommuner 20. – 22. mars 2013.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) orienterte kort om opplegget for studieturen, og at
program ettersendes.
Votering:
Inger-Christin Torps forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, punkt 2, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, V).
Orienteringen om punkt 3 ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 05.02.2013:
Østfold fylkeskommune deltar på Nasjonal opplæringskonferanse i Oslo 23. og 24. mai 2013
med okh-leder samt tre andre representanter, hvorav to fra posisjonen og en fra
opposisjonen.
Østfold fylkeskommune støtter endringsforslaget i privatskoleloven, lov 4. juli 2003 nr. 84 om
private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven).
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Orienteringen om studieturen for opplæring, kultur og helsekomiteen til Vestfold og Telemark
fylkeskommuner 20. – 22. mars 2013, tas til orientering.

PS 18/2013 Deltakelse i prosjekt "Inkluderende Østfold - gode levekår for alle"
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Forslaget til prosjektbeskrivelse for «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle» godkjennes.
2. Østfold fylkeskommune leder prosjektet.
3. Midler til prosjektet dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Fylkesrådmannen v/folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien orienterte om prosjektet.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 05.02.2013:
1. Forslaget til prosjektbeskrivelse for «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle»
godkjennes.
2. Østfold fylkeskommune leder prosjektet.
3. Midler til prosjektet dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Inger-Christin Torp
leder

Simen Nord
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær
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