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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Møtet startet med at rektor Bjørn Solberg ønsket velkommen til Mysen videregående skole
og orienterte om skolen og dens aktiviteter.
Habilitet
Leder Inger-Christin Torp (Ap) reiste spørsmål om sin habilitet i sak 27/2013.
Orienteringer
Kst. fylkesdirektør Einar Wium orienterte om Gjennomføringsbarometer og om St. meld 20 På
rett vei.

Etter behandling av sakene ble møtet lukket for en orientering v/personaldirektør Birgit
Hansen. Orienteringen ble enstemmig tatt til orientering.
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Gruppemøter
Orienteringer
 Velkommen til Mysen vgs. v/rektor Bjørn Solberg (15 min)
 Gjennomføringsbarometer v/kst. fylkesdirektør Einar Wium (30 min.)
 Stortingsmelding 20 – På rett vei v/kst. fylkesdirektør Einar Wium (30
min.)
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Saker til behandling
PS 19/2013 Opprettelse av fagskoleråd i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Det opprettes et fagskoleråd for Østfold.
2. Fagskolerådet skal være et rådgivende organ for Østfold fylkeskommune.
3. Fagskolerådet opprettes med følgende sammensetning:
 En representant fra Østfold fylkeskommunes administrasjon (Leder)
 En representant fra den offentlige tilbyderen av fagskoleutdanning i Østfold (Østfold
Fagskole)
 To representanter fra de private/ideelle tilbyderne
 En representant fra arbeidstakersiden (LO)
 En representant fra arbeidsgiversiden (NHO)
 En lokal representant fra fagskolestudentenes interesseorganisasjon ONF
Fylkeskommunens administrative saksbehandler i fagskolesaker blir fagskolerådets sekretær.
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utnevne representanter til rådet og utarbeide
fagskolerådets mandat. Mandatet legges fram til godkjenning i OKH-komitéen.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Monica Gåsvatn (H) fremmet følgende endringsforslag:
Det opprettes ikke et fagskoleråd for Østfold.
Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Det bør følge med et klart mandat før man sier ja til opprettelse av et fagskoleråd i Østfold.
Det skal foreligge til neste OKH-møte.
Votering:
Per Magnus Finnanger Sandsmarks utsettelsesforslag fikk 1 stemme (V) og falt.
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 (Ap, KrF, Sp,
V og SV) mot 4 stemmer (H) avgitt for Monica Gåsvatns forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 23.04.2013:
1. Det opprettes et fagskoleråd for Østfold.
2. Fagskolerådet skal være et rådgivende organ for Østfold fylkeskommune.
3. Fagskolerådet opprettes med følgende sammensetning:
 En representant fra Østfold fylkeskommunes administrasjon (Leder)
 En representant fra den offentlige tilbyderen av fagskoleutdanning i Østfold (Østfold
Fagskole)
 To representanter fra de private/ideelle tilbyderne
 En representant fra arbeidstakersiden (LO)
 En representant fra arbeidsgiversiden (NHO)



En lokal representant fra fagskolestudentenes interesseorganisasjon ONF

Fylkeskommunens administrative saksbehandler i fagskolesaker blir fagskolerådets sekretær.
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utnevne representanter til rådet og utarbeide
fagskolerådets mandat. Mandatet legges fram til godkjenning i OKH-komitéen.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 20/2013 Organisering av Elev- og lærlingombud samt sekretær for
ungdommens fylkesråd
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget slutter seg til at funksjonene Elev- og lærlingombud og sekretær for
Ungdommens fylkesråd skilles og etableres som skissert i saken.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H:
Dette skal være gjennomført innen 01.10.13.
Representanten Simen Nord trakk senere sitt tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 23.04.2013:
Fylkestinget slutter seg til at funksjonene Elev- og lærlingombud og sekretær for
Ungdommens fylkesråd skilles og etableres som skissert i saken.
Saksordfører: Bjørn Gitle Hauge (H)

PS 21/2013 Ny skole i Fredrikstad - videre arbeid med skolebruksplan for de
videregående skolene i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Det utarbeides en skolebruksplan for alle de videregående skolene i Østfold.
Skolebruksplanen skal inneholde en samlet og systematisk oversikt over status for hele
infrastrukturen til alle våre skoleanlegg – med angitt anbefalt restlevetid ut fra
bygningsmessige, driftsmessige og skolefaglige forhold.

2. Skolebruksplanen legges frem for fylkestinget i juni 2014 med en tentativ tidslinje for
gjennomføring av bygningsmessige investeringer og flyttinger/endringer i skolenes
tilbudsstruktur. Investeringer i kommende fire-årsperiode innarbeides i økonomiplanen
for 2015—18 som behandles samtidig.
3. Det legges frem sak for fylkestinget i juni som avklarer volum og tilbudsstruktur for St.
Olav vgs slik at byggeprosjektet her kan igangsettes etter sommerferien

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:
Planen må inkludere vedlikeholdsbehov.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Simen Nords tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Det utarbeides en skolebruksplan for alle de videregående skolene i Østfold.
Skolebruksplanen skal inneholde en samlet og systematisk oversikt over status for hele
infrastrukturen til alle våre skoleanlegg – med angitt anbefalt restlevetid ut fra
bygningsmessige, driftsmessige og skolefaglige forhold. Planen må inkludere
vedlikeholdsbehov.
2. Skolebruksplanen legges frem for fylkestinget i juni 2014 med en tentativ tidslinje for
gjennomføring av bygningsmessige investeringer og flyttinger/endringer i skolenes
tilbudsstruktur. Investeringer i kommende fire-årsperiode innarbeides i økonomiplanen
for 2015—18 som behandles samtidig.
3. Det legges frem sak for fylkestinget i juni som avklarer volum og tilbudsstruktur for St.
Olav vgs slik at byggeprosjektet her kan igangsettes etter sommerferien

PS 22/2013 Høring om forskriftsendring – inntak til videregående opplæring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til og synspunkter på høringsforslaget og har
valgt å kommentere spørsmålene Utdanningsdirektoratet vil ha belyst på følgende måte:
1. Overordnet forslag til endringer


Virkeområdet for kapittel 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det
fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om å endre virkeområdet for kapittel 6 til bare å
gjelde inntak, og at det opprettes et nytt kapittel 6A som omfatter formidling av lærlinger
og lærekandidater. At formidlingen skjer på riktig måte er svært viktig for de som ønsker å

bli lærlinger og lærekandidater, men også for fylkeskommunen, opplæringskontorene og
lærebedriftene.


Ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som
eventuelt delegeres
Østfold fylkeskommune støtter Utdanningsdirektoratets vurderinger om at ettersom det er
fylkeskommunen som er ansvarlig for videregående opplæring og ansvarlig for å ha et
forsvarlig system, jf opplæringsloven § 13.19, er det fylkeskommunens ansvar å komme frem
til en hensiktsmessig arbeidsdeling som ivaretar søkernes rettsikkerhet. Fylkeskommunen kan
da avgjøre om oppgavene skal utføres av fylkeskommunen selv eller om oppgavene skal
delegeres til rektorene.
 Det tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Ved inntak til videregående opplæring kan det være
utfordrende at det er to ulike forvaltningsorgan som er involvert. Det er viktig med et godt
samarbeid for å sikre gode overganger, spesielt for elevene som har særskilte behov og som
fylkeskommunen har behov for å vite om i god tid for å ha mulighet til å gjøre gode
tilpasninger til skolestart.


Det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal
overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle
sine lovpålagte plikter.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget som innebærer en ny § 6-3 «Overføring av
opplysninger frå kommunen til fylkeskommunen». Bestemmelsen skal regulere hvilke
opplysninger om elevene på 10. trinn kommunene skal overføre til fylkeskommunen i forkant
av inntaket. Eksempler på opplysninger som skal forskriftsfestes:
- Fødselsnummer
- Halvårsvurdering med karakter til jul i 10. trinn for den enkelte elev
- Sluttvurdering for alle elever, også de som ikke søker
- Navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne
- Navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt
utdanningsprogram
For opplysninger utover dette må kommunene vurdere om det må innhentes samtykke fra
eleven eller foreldrene.
 Fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at hver fylkeskommune fastsetter en lokal
forskrift med regler om hvordan inntaket skal gjennomføres innenfor de rammene som er
fastsatt i kapittel 6. Den lokale forskriften vil få en tydeligere rettslig status og vil kunne
fastsette rettigheter og plikter for søkeren. En lokal forskrift vil trolig bidra til en bedre
oversikt fylkeskommunene i mellom, samt gi større forutsigbarhet og økt rettsikkerhet for
søkerne.
2. Fellesbestemmelser


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby
elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir
studiekompetanse

Østfold fylkeskommune støtter forslaget som blant annet bidrar til muligheten til videreføring
av Taf ordningen som fører frem til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Østfold
fylkeskommune ønsker at det legges til rette for fleksibilitet og ser det som positivt at dette
området blir regulert i forskriften.
3. Elever med spesielle behov
 Vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram
Østfoldfylkeskommune støtter forslaget om at fortrinnsrett gjelder for søkere som har «et
omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for
søknaden». Det må tydeliggjøres at fortrinnsretten er for de som har på grunn av sine vansker
har så stort behov for å tas inn til ett eller to av utdanningsprogrammene at de ikke ivaretas
gjennom at hun eller han har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Østfold
fylkeskommune ønsker å presisere at det er viktig at vilkår om fortrinnsrett må gjelde for en
svært liten del av elevene.


Om det er samsvar mellom vilkårene o § 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen
i § 6-17
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at den fylkeskommunale PP-tjenesten blir gjort
ansvarlig for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til fortrinnsrett, og mener at det er en
klargjørende presisering.


At ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PPtjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sendes med vurderinger av elevenes
behov
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.


Det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk
funksjonsevne.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget


Vi ber om høringsinstansens syn på at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis
fortrinnsrett.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget og mener at forslaget gir økt forutsigbarhet for de
elevene dette gjelder.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i
tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg1.
Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget gjør det lettere å identifisere de ulike
gruppene som er berørt av denne bestemmelsen. Det legges opp til et mer differensiert
inntak enn tidligere, noe som vil gjøre at flere ulike elevgrupper kan bli ivaretatt gjennom det
særskilte inntaket på en tilfredsstillende måte. Østfold fylkeskommune støtter direktoratets
forslag til endringer på dette området.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i
tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3.
Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget er mer presis enn tidligere. I ny § 6-35 står
det nå at søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering i flere fag

fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn på neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering.
Fylkeskommune skal gjøre en helhetlig vurdering av om oppflytting er forsvarlig ut fra
søkerens forutsetninger. I vurderingen skal det legges vekt på den sakkyndige vurderingen og
søkerens prioritering. Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget er en god
presisering for søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning.


Vi ber om høringsinstansens syn på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til
opplæring etter opplæringsloven § 3-9
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endringer i ny § 6-19 «Fortrinnsrett for søkjar
med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9». Den nye endringen
innebærer blant annet at søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven § 3-9 som ønsker
opplæring med tolk i en ordinær videregående skole er gitt fortrinnsrett ved inntak.
4. Minoritetsspråklige søkere


Vi ber om høringsinstansenes syn på at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk
grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått.
Østfold fylkeskommune støtter ikke endringene. At det i ny § 6 – 14 ikke blir stilt krav til
norskferdigheter av et vist nivå fra en søker, er uheldig for den det gjelder, for andre elever og
skolen. Det er uheldig med tanke på gjennomføringen i videregående opplæring og
integreringen i det norske samfunnet. Dette gjelder både for de med ungdomsrett og
voksenrett.


Vi ber om høringsinstansenes syn på at ansvaret for å gjennomføre
realkompetansevurdering plasseres hos kommunen.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at dette ansvaret legges til kommunene, under
forutsetningen av at det ligge helt klare kriterier til grunn for realkompetansevurderingen for
voksne på grunnskoleområdet for minoritetsspråklige.


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om at deltakere i grunnskoleopplæring
for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som
ungdom kan i dag
Østfold fylkeskommune støtter muligheten for at voksne deltakere i grunnskoleopplæringen
gis muligheten til å ta fag på vgs nivå som deltidselev slik ungdom kan. Østfold
fylkeskommune mener at dette vil bidra til økt fleksibilitet for voksne som har bestått noen
fag fra grunnskolen, men ikke alle. Dette vil kunne sikre raskere gjennomstrømning av de
nyankomne som får noen av fagene i grunnskoleopplæringen godkjent gjennom
realkompetansevurdering.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig
ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3.
Østfold fylkeskommune mener at minoritetsspråklige søkere stort sett er ivaretatt. Ved inntak
til Vg1 presiserer Østfold fylkeskommune nødvendigheten av at elevene har tilstrekkelig
språkkunnskaper til å kunne nyttiggjøre seg den opplæringen som gis.
5. Status som heltidselev og deltidselev


Vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre sin status til å bli deltidselev

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. I ny § 6-6 tredje ledd har forslaget følgende ordlyd:
« Søknaden fra en elev som er tatt inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om
inntak er gjort, kan bare bli innvilget i særlige tilfelle». Siden hensikten er å stramme inn
praksis, mener Østfold fylkeskommune at det kan være behov for en enda sterkere
presisering i forskriften, for eks kan uttrykket «særlige tilfelle» byttes ut med «tungtveiende
grunner».
 At fulltidselever tas inn før deltidselever
Østfold fylkeskommune støtter forslaget
6. Forslag til endringer – inntak til Vg1


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget til regulering av inntak etter poeng og
individuell behandling til Vg1.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget
7. Forslag til endringer inntak til Vg2/Vg3


Vi ber om høringsinstansens syn på vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for
gjennomføringen av dette
Østfold fylkeskommune støtter forslaget, men forutsetter at det ikke innebærer at elever blir
gående på samme trinn over flere år uten å komme videre. En konsekvens kan medføre at det
bli flere elever med vansker på hvert trinn, noe som kan gi utfordringer. En konsekvens kan
også bli at det vil bli flere elever som til en hver tid er inne i videregående opplæring. Østfold
fylkeskommune ser det som en bekymring at gjennomstrømningen kan gå ned.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og
Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Vg3.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget under forutsetning av at fylkeskommunen gis
mulighet til å ta inn elever som ansees å kunne ha utbytte av undervisningen på dette nivået.
8. Inntak av voksne


Vi ber om høringsinstansenes syn på tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett
til videregående opplæring etter § 4A-3
Østfold fylkeskommune støtter denne tydeliggjøringen som vil bidra til tydeligere krav til
saksbehandling, med presiseringer om søknadsfristen for inntak ikke gjelder for voksne, at det
ikke er hjemmel til å føre ventelister og at den voksne skal gis et tilbud innen rimelig tid.
Støtter forslaget om realkompetansevurdering.


Vi ber om høringsinstansenes syn på at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved
inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A.
Østfold fylkeskommune støtter denne tydeliggjøringen.
9. Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til nytt kapittel om formidling av
lærlinger og lærekandidater

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Bestemmelsen er ny, og samler alle
bestemmelsene om formidling i et kapittel. Det er viktig å se inntak og formidling i nær
sammenheng. Østfold fylkeskommune ser det som positivt at fylkeskommunen skal
fastsette en lokal forskrift om formidling og at den lokale forskriften om formidling kan
være samme forskrift som den lokale forskriften om inntak.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om mulighetene for å avtale fleksible
opplæringsløp innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere
Østfold fylkeskommune støtter endringene og presiseringene i forslaget.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Østfold fylkeskommune deler ikke direktoratets vurdering angående økonomiske
konsekvenser der direktoratet skriver « Forslaget antas samlet sett ikke å ha vesentlige
økonomisk og administrative konsekvenser for fylkeskommunene eller kommunene.»
Dette gjelder spesielt endringsforslagene knyttet til inntak til Vg2/Vg3. Endringene som
foreslås kan resultere i at søkere ikke skal flyttes opp til neste nivå i like stor grad som det har
vært praktisert tidligere. Dette vil medføre at flere elever vil kunne gå om igjen på samme
nivå, og fler elever enn tidligere vil bruke mere enn 3 år i videregående opplæring. Dette vil
medføre at fylkeskommunen må øke sin tilbudskapasitet. Det er vanskelig å anslå i hvilke
utstrekning dette vil slå inn, men erfaringsmessig vil det bli nødvendig å opprette noen flere
klasser på Vg2 og Vg3.
Et strammere inntak til påbygging som den nye forskriften legger opp til, vil medføre at det
må opprettes flere alternative løp for de som ikke kommer inn på påbygging. Alternative løp
er kostbart, og vil kunne bidra til å øke utgiftene til fylkeskommunen.
Når det gjelder voksenopplæring og forslaget om obligatorisk realkompetansevurdering, vil
det også kunne gi økte kostnader.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Elin Johanne Tvete (V) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 4 – 2. kulepunkt:
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at dette ansvaret legges til kommunene, under
forutsetning av at det ligger helt klare kriterier til grunn for realkompetansevurderingen for
voksne minoritetsspråklige på grunnskoleområdet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Elin Johanne Tvetes endringsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til og synspunkter på høringsforslaget og har
valgt å kommentere spørsmålene Utdanningsdirektoratet vil ha belyst på følgende måte:
1. Overordnet forslag til endringer



Virkeområdet for kapittel 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det
fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om å endre virkeområdet for kapittel 6 til bare å
gjelde inntak, og at det opprettes et nytt kapittel 6A som omfatter formidling av lærlinger
og lærekandidater. At formidlingen skjer på riktig måte er svært viktig for de som ønsker å
bli lærlinger og lærekandidater, men også for fylkeskommunen, opplæringskontorene og
lærebedriftene.



Ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som
eventuelt delegeres
Østfold fylkeskommune støtter Utdanningsdirektoratets vurderinger om at ettersom det er
fylkeskommunen som er ansvarlig for videregående opplæring og ansvarlig for å ha et
forsvarlig system, jf opplæringsloven § 13.19, er det fylkeskommunens ansvar å komme frem
til en hensiktsmessig arbeidsdeling som ivaretar søkernes rettsikkerhet. Fylkeskommunen kan
da avgjøre om oppgavene skal utføres av fylkeskommunen selv eller om oppgavene skal
delegeres til rektorene.
 Det tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Ved inntak til videregående opplæring kan det være
utfordrende at det er to ulike forvaltningsorgan som er involvert. Det er viktig med et godt
samarbeid for å sikre gode overganger, spesielt for elevene som har særskilte behov og som
fylkeskommunen har behov for å vite om i god tid for å ha mulighet til å gjøre gode
tilpasninger til skolestart.


Det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal
overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle
sine lovpålagte plikter.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget som innebærer en ny § 6-3 «Overføring av
opplysninger frå kommunen til fylkeskommunen». Bestemmelsen skal regulere hvilke
opplysninger om elevene på 10. trinn kommunene skal overføre til fylkeskommunen i forkant
av inntaket. Eksempler på opplysninger som skal forskriftsfestes:
- Fødselsnummer
- Halvårsvurdering med karakter til jul i 10. trinn for den enkelte elev
- Sluttvurdering for alle elever, også de som ikke søker
- Navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne
- Navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt
utdanningsprogram
For opplysninger utover dette må kommunene vurdere om det må innhentes samtykke fra
eleven eller foreldrene.
 Fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at hver fylkeskommune fastsetter en lokal
forskrift med regler om hvordan inntaket skal gjennomføres innenfor de rammene som er
fastsatt i kapittel 6. Den lokale forskriften vil få en tydeligere rettslig status og vil kunne
fastsette rettigheter og plikter for søkeren. En lokal forskrift vil trolig bidra til en bedre
oversikt fylkeskommunene i mellom, samt gi større forutsigbarhet og økt rettsikkerhet for
søkerne.

2. Fellesbestemmelser


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby
elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir
studiekompetanse
Østfold fylkeskommune støtter forslaget som blant annet bidrar til muligheten til videreføring
av Taf ordningen som fører frem til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Østfold
fylkeskommune ønsker at det legges til rette for fleksibilitet og ser det som positivt at dette
området blir regulert i forskriften.
3. Elever med spesielle behov
 Vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram
Østfoldfylkeskommune støtter forslaget om at fortrinnsrett gjelder for søkere som har «et
omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for
søknaden». Det må tydeliggjøres at fortrinnsretten er for de som har på grunn av sine vansker
har så stort behov for å tas inn til ett eller to av utdanningsprogrammene at de ikke ivaretas
gjennom at hun eller han har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Østfold
fylkeskommune ønsker å presisere at det er viktig at vilkår om fortrinnsrett må gjelde for en
svært liten del av elevene.


Om det er samsvar mellom vilkårene o § 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen
i § 6-17
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at den fylkeskommunale PP-tjenesten blir gjort
ansvarlig for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til fortrinnsrett, og mener at det er en
klargjørende presisering.


At ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PPtjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sendes med vurderinger av elevenes
behov
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.


Det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk
funksjonsevne.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget


Vi ber om høringsinstansens syn på at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis
fortrinnsrett.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget og mener at forslaget gir økt forutsigbarhet for de
elevene dette gjelder.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i
tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg1.
Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget gjør det lettere å identifisere de ulike
gruppene som er berørt av denne bestemmelsen. Det legges opp til et mer differensiert
inntak enn tidligere, noe som vil gjøre at flere ulike elevgrupper kan bli ivaretatt gjennom det
særskilte inntaket på en tilfredsstillende måte. Østfold fylkeskommune støtter direktoratets
forslag til endringer på dette området.



Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i
tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3.
Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget er mer presis enn tidligere. I ny § 6-35 står
det nå at søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering i flere fag
fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn på neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering.
Fylkeskommune skal gjøre en helhetlig vurdering av om oppflytting er forsvarlig ut fra
søkerens forutsetninger. I vurderingen skal det legges vekt på den sakkyndige vurderingen og
søkerens prioritering. Østfold fylkeskommune mener at det nye forslaget er en god
presisering for søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning.


Vi ber om høringsinstansens syn på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til
opplæring etter opplæringsloven § 3-9
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endringer i ny § 6-19 «Fortrinnsrett for søkjar
med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9». Den nye endringen
innebærer blant annet at søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven § 3-9 som ønsker
opplæring med tolk i en ordinær videregående skole er gitt fortrinnsrett ved inntak.
4. Minoritetsspråklige søkere


Vi ber om høringsinstansenes syn på at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk
grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått.
Østfold fylkeskommune støtter ikke endringene. At det i ny § 6 – 14 ikke blir stilt krav til
norskferdigheter av et vist nivå fra en søker, er uheldig for den det gjelder, for andre elever og
skolen. Det er uheldig med tanke på gjennomføringen i videregående opplæring og
integreringen i det norske samfunnet. Dette gjelder både for de med ungdomsrett og
voksenrett.


Vi ber om høringsinstansenes syn på at ansvaret for å gjennomføre
realkompetansevurdering plasseres hos kommunen.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at dette ansvaret legges til kommunene, under
forutsetningen av at det ligge helt klare kriterier til grunn for realkompetansevurderingen for
voksne minoritetsspråklige på grunnskoleområdet.


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om at deltakere i grunnskoleopplæring
for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som
ungdom kan i dag
Østfold fylkeskommune støtter muligheten for at voksne deltakere i grunnskoleopplæringen
gis muligheten til å ta fag på vgs nivå som deltidselev slik ungdom kan. Østfold
fylkeskommune mener at dette vil bidra til økt fleksibilitet for voksne som har bestått noen
fag fra grunnskolen, men ikke alle. Dette vil kunne sikre raskere gjennomstrømning av de
nyankomne som får noen av fagene i grunnskoleopplæringen godkjent gjennom
realkompetansevurdering.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig
ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3.

Østfold fylkeskommune mener at minoritetsspråklige søkere stort sett er ivaretatt. Ved inntak
til Vg1 presiserer Østfold fylkeskommune nødvendigheten av at elevene har tilstrekkelig
språkkunnskaper til å kunne nyttiggjøre seg den opplæringen som gis.
5. Status som heltidselev og deltidselev
 Vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre sin status til å bli deltidselev
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. I ny § 6-6 tredje ledd har forslaget følgende ordlyd:
« Søknaden fra en elev som er tatt inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om
inntak er gjort, kan bare bli innvilget i særlige tilfelle». Siden hensikten er å stramme inn
praksis, mener Østfold fylkeskommune at det kan være behov for en enda sterkere
presisering i forskriften, for eks kan uttrykket «særlige tilfelle» byttes ut med «tungtveiende
grunner».
 At fulltidselever tas inn før deltidselever
Østfold fylkeskommune støtter forslaget
6. Forslag til endringer – inntak til Vg1


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget til regulering av inntak etter poeng og
individuell behandling til Vg1.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget
7. Forslag til endringer inntak til Vg2/Vg3


Vi ber om høringsinstansens syn på vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for
gjennomføringen av dette
Østfold fylkeskommune støtter forslaget, men forutsetter at det ikke innebærer at elever blir
gående på samme trinn over flere år uten å komme videre. En konsekvens kan medføre at det
bli flere elever med vansker på hvert trinn, noe som kan gi utfordringer. En konsekvens kan
også bli at det vil bli flere elever som til en hver tid er inne i videregående opplæring. Østfold
fylkeskommune ser det som en bekymring at gjennomstrømningen kan gå ned.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og
Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Vg3.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget under forutsetning av at fylkeskommunen gis
mulighet til å ta inn elever som ansees å kunne ha utbytte av undervisningen på dette nivået.
8. Inntak av voksne


Vi ber om høringsinstansenes syn på tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett
til videregående opplæring etter § 4A-3
Østfold fylkeskommune støtter denne tydeliggjøringen som vil bidra til tydeligere krav til
saksbehandling, med presiseringer om søknadsfristen for inntak ikke gjelder for voksne, at det
ikke er hjemmel til å føre ventelister og at den voksne skal gis et tilbud innen rimelig tid.
Støtter forslaget om realkompetansevurdering.



Vi ber om høringsinstansenes syn på at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved
inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A.
Østfold fylkeskommune støtter denne tydeliggjøringen.
9. Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater


Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til nytt kapittel om formidling av
lærlinger og lærekandidater
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Bestemmelsen er ny, og samler alle
bestemmelsene om formidling i et kapittel. Det er viktig å se inntak og formidling i nær
sammenheng. Østfold fylkeskommune ser det som positivt at fylkeskommunen skal
fastsette en lokal forskrift om formidling og at den lokale forskriften om formidling kan
være samme forskrift som den lokale forskriften om inntak.


Vi ber om høringsinstansenes syn på om mulighetene for å avtale fleksible
opplæringsløp innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere
Østfold fylkeskommune støtter endringene og presiseringene i forslaget.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Østfold fylkeskommune deler ikke direktoratets vurdering angående økonomiske
konsekvenser der direktoratet skriver « Forslaget antas samlet sett ikke å ha vesentlige
økonomisk og administrative konsekvenser for fylkeskommunene eller kommunene.»
Dette gjelder spesielt endringsforslagene knyttet til inntak til Vg2/Vg3. Endringene som
foreslås kan resultere i at søkere ikke skal flyttes opp til neste nivå i like stor grad som det har
vært praktisert tidligere. Dette vil medføre at flere elever vil kunne gå om igjen på samme
nivå, og fler elever enn tidligere vil bruke mere enn 3 år i videregående opplæring. Dette vil
medføre at fylkeskommunen må øke sin tilbudskapasitet. Det er vanskelig å anslå i hvilke
utstrekning dette vil slå inn, men erfaringsmessig vil det bli nødvendig å opprette noen flere
klasser på Vg2 og Vg3.
Et strammere inntak til påbygging som den nye forskriften legger opp til, vil medføre at det
må opprettes flere alternative løp for de som ikke kommer inn på påbygging. Alternative løp
er kostbart, og vil kunne bidra til å øke utgiftene til fylkeskommunen.
Når det gjelder voksenopplæring og forslaget om obligatorisk realkompetansevurdering, vil
det også kunne gi økte kostnader.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremsatt endring- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 23/2013 Skolevalg 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Skolevalg 2013 gjennomføres etter de retningslinjer som ble utarbeidet til skolevalget
2011.
2. Ved skolevalget 2013 kan skolene velge om de vil gjennomføre tradisjonelle
skoledebatter, kun stands eller en kombinasjon.
3. Politiske partier som er/har vært representert på Stortinget fra Østfold etter 2001 og/eller
i fylkestinget i Østfold etter 2003 inviteres til deltagelse i årets skolevalgopplegg i de
videregående skolene.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten May Elisabeth Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag på vegne av
A, Sp, KrF og SV:
Nytt pkt 2
Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg. Det skal gjennomføres valgtorg ved alle
skoler, og skolene kan velge om de vil gjennomføre tradisjonelle skoledebatter i tillegg.
Nytt pkt 3
Alle politiske partier som stiller liste i Østfold ved valg skal inviteres til skolevalgoppleggene i
de videregående skolene.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H:
Nytt punkt 2:
Ved skolevalget 2013 skal skolene gjennomføre både tradisjonelle skoledebatter og stands.
Nytt punkt 3
Alle partier som stiller liste i Østfold ved valget 2013 inviteres til deltagelse i årets
skolevalgopplegg i de videregående skolene.
Nytt punkt 4
Det stilles ikke opp noen begrensning i antall frivillige fra ungdomspartiene som kan delta.
Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) fremmet følgende endringsforslag:
Tillegg til punkt 2
Skolene skal uavhengig av løsning sørge for at elevene får incentiv til å innhente opplysninger
om alle politiske partier.
Nytt punkt 3
Alle politiske partier som stiller liste i Østfold ved dette valget skal inviteres til deltagelse i
årets skolevalgopplegg.
Følgende omforent forslag ble fremsatt:
Nytt punkt 3

Alle politiske partier som stiller liste i Østfold ved valg skal inviteres til skolevalgoppleggene i
de videregående skolene.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 2 fikk 1 stemme (V) og falt.
Ved alternativ votering ble May Elisabeth Hansens endringsforslag til punkt 2 vedtatt mot 4
(H) stemmer avgitt for Simen Nords endringsforslag punkt 2.
Per Magnus Finnanger Sandsmarks tilleggsforslag til punkt 2 fikk 1 stemme (V) og falt.
Omforent nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords tilleggsforslag til nytt punkt 4 fikk 4 stemmer (H) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Skolevalg 2013 gjennomføres etter de retningslinjer som ble utarbeidet til skolevalget
2011.
2. Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg. Det skal gjennomføres valgtorg ved alle
skoler, og skolene kan velge om de vil gjennomføre tradisjonelle skoledebatter i tillegg.
3. Alle politiske partier som stiller liste i Østfold ved valg skal inviteres til
skolevalgoppleggene i de videregående skolene.

PS 24/2013 Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold vedtas.
2. De videregående skolene i Østfold følger opp strategien gjennom egne planer med
konkrete tiltak for arbeidet med psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebygging, basert på
de overordnede tiltakene.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens i vedtak 23.04.2013:
1. Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold vedtas.
2. De videregående skolene i Østfold følger opp strategien gjennom egne planer med
konkrete tiltak for arbeidet med psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebygging, basert på
de overordnede tiltakene.

PS 25/2013 Kriterier for helsefremmende videregående skoler i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Kriterier for helsefremmende skoler, Østfold fylkeskommune vedtas.
2. Skoler som skal kvalifisere seg som helsefremmende skole må oppfylle minimum 70 % av
kriteriene, og de må kunne dokumentere gjennom en søknad hvordan de oppfyller de
kriteriene skolen har valgt å kvalifiseres etter.
3. Helsefremmende skoler skal regodkjennes hvert tredje år.
4. Kriterier for helsefremmende skoler i Østfold fylkeskommune revideres i forbindelse med
revisjon av «Krafttak for læring» og når nasjonale kriterier for helsefremmende skoler blir
gjeldende.
5. Det helhetlige folkehelsearbeidet i videregående skole videreføres av nettverk for
helsefremmende skoler. Midler bevilget i fylkestingets budsjettvedtak 6.12.2012 til
videreføring av arbeidet med helsefremmende skoler stilles til disposisjon for nettverket i
2013.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende omforent tilleggsforslag til punkt 1.
Endring i punkt 11 i kriterier som er utviklet gjennom prosjektarbeidet:
Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte
elev kan oppleve mestring, trygghet og sosial tilhørighet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Gretha Thuens tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Kriterier for helsefremmende skoler, Østfold fylkeskommune vedtas. 0
Punkt 11 i kriterier som er utviklet gjennom prosjektarbeidet;
Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremmet godt psykososialt miljø, der den
enkelte elev kan oppleve mestring, trygghet og sosial tilhørighet.
2. Skoler som skal kvalifisere seg som helsefremmende skole må oppfylle minimum 70 % av
kriteriene, og de må kunne dokumentere gjennom en søknad hvordan de oppfyller de
kriteriene skolen har valgt å kvalifiseres etter.
3. Helsefremmende skoler skal regodkjennes hvert tredje år.
4. Kriterier for helsefremmende skoler i Østfold fylkeskommune revideres i forbindelse med
revisjon av «Krafttak for læring» og når nasjonale kriterier for helsefremmende skoler blir
gjeldende.
5. Det helhetlige folkehelsearbeidet i videregående skole videreføres av nettverk for
helsefremmende skoler. Midler bevilget i fylkestingets budsjettvedtak 6.12.2012 til

videreføring av arbeidet med helsefremmende skoler stilles til disposisjon for nettverket i
2013.

PS 26/2013 Partnerskapsavtale Østfoldhelsa - retningslinjer for bruk av midler
fra Østfold fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Retningslinjer 2013 – 2015 for midler fra Østfold fylkeskommune til folkehelsearbeidet
gjennom partnerskapet Østfoldhelsa vedtas
2. Ved tildeling legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse
3. Retningslinjene gjelder fram til 31.12.2015, og tilpasses deretter revidert
partnerskapsavtale Østfoldhelsa

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Inger-Christin Torp fremmet følgende forslag fra uttalelse fra styret i Østfoldhelsa 15.04.13:
1. Retningslinjer 2013 – 2015 for midler fra Østfold fylkeskommune til folkehelsearbeidet
gjennom partnerskapet Østfoldhelsa vedtas, med slike merknader:
- Egenandel: Som hovedregel skal det være minimum 50 % egenandel og egeninnsats,
og som spesifiseres i søknaden.
- Flerårige prosjekter: Når prosjekt går over mer enn ett år skal det sendes inn
statusrapport minimum ved årsskiftet. Krav om hyppigere statusrapportering vurderes
i forbindelse med vedtak.
- Prosjektansvarlig: Det skal alltid være en prosjektansvarlig, ved større prosjekt også en
prosjektleder. Ved sykdom eller annet fravær for prosjektansvarlig, skal rådmannen i
søkerkommunen sikre at det utnevnes ny ansvarlig, og at Østfoldhelsa styre orienteres
skriftlig om dette.
- Rapporteringsfrist: Frist for rapportering er satt til 15.2. påfølgende år. Godkjennelse
fra offentlig godkjent revisor skal fortrinnsvis følge med rapporteringen, og evt.
ettersendes snarest mulig.
- Ved søknad fra flere samarbeidende kommuner skal en kommune være ansvarlig
overfor Østfoldhelsa.
2. Ved tildeling legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.
3. Retningslinjene gjelder fra til 31.12.2015, og tilpasses deretter revidert partnerskapsavtale
Østfoldhelsa.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Østfoldhelsas uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Retningslinjer 2013 – 2015 for midler fra Østfold fylkeskommune til folkehelsearbeidet
gjennom partnerskapet Østfoldhelsa vedtas, med slike merknader:
- Egenandel: Som hovedregel skal det være minimum 50 % egenandel og egeninnsats,
og som spesifiseres i søknaden.
- Flerårige prosjekter: Når prosjekt går over mer enn ett år skal det sendes inn
statusrapport minimum ved årsskiftet. Krav om hyppigere statusrapportering vurderes
i forbindelse med vedtak.
- Prosjektansvarlig: Det skal alltid være en prosjektansvarlig, ved større prosjekt også en
prosjektleder. Ved sykdom eller annet fravær for prosjektansvarlig, skal rådmannen i
søkerkommunen sikre at det utnevnes ny ansvarlig, og at Østfoldhelsa styre orienteres
skriftlig om dette.
- Rapporteringsfrist: Frist for rapportering er satt til 15.2. påfølgende år. Godkjennelse
fra offentlig godkjent revisor skal fortrinnsvis følge med rapporteringen, og evt.
ettersendes snarest mulig.
- Ved søknad fra flere samarbeidende kommuner skal en kommune være ansvarlig
overfor Østfoldhelsa.
2. Ved tildeling legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.
3. Retningslinjene gjelder fram til 31.12.2015, og tilpasses deretter revidert
partnerskapsavtale Østfoldhelsa.

PS 27/2013 Fylkeskommunens fordeling av tilskudd til frivillig virksomhet i
lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fordelingen av drifts- og tilskuddsmidler til tiltak gjennom tilskuddsordningen for frivillig
virksomhet i lokalsamfunn, over statsbudsjettet 2013, kap 821, post 71 tas til orientering.
Opplæring, kultur og helsekomiteen erklærte Inger-Christin Torp (Ap) inhabil, jf. fvl. § 6, 1.
ledd. Ingen møtte i hennes sted. Nestleder May Elisabeth Hansen (SV) ledet saken.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Fordelingen av drifts- og tilskuddsmidler til tiltak gjennom tilskuddsordningen for frivillig
virksomhet i lokalsamfunn, over statsbudsjettet 2013, kap 821, post 71 tas til orientering.

PS 28/2013 Inspiria Helse. Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 tas til orientering.
2. Inspiria bør vurdere å inkludere øvrige ansatte i elevtjenesten i satsingen overfor
skolehelsetjenesten i de videregående skolene.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Shakeel Rehaman (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap,
KrF, SV og Sp:
Nytt punkt 3:
Det bes om at en ser på hvordan antall besøkende fra videregående skoler kan økes.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Shakeel Rehamans tilleggsforslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 tas til orientering.
2. Inspiria bør vurdere å inkludere øvrige ansatte i elevtjenesten i satsingen overfor
skolehelsetjenesten i de videregående skolene.
3. Det bes om at en ser på hvordan antall besøkende fra videregående skoler kan økes.

PS 29/2013 Grunnlovsjubileet- Østfold 1814 - 2014 - fordeling av avsatte
midler til 2014 markeringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring- kultur og helsekomiteen innvilger støtte til de innstilte prosjekt fra Styringsgruppa
«Østfold 1814 – 2014» på til sammen kr. 500.000,Aremark kommune kr. 10.000,Utarbeidelse av et års- tidsskrift med tema 1814.
Askim kommune kr. 50.000,Delfinansiering av utendørs spel.
Rygge kommune kr. 50.000,Manus til teateroppsetning.
Sarpsborg kommune kr. 75.000,-

Konsert i Tune kirke og markering av hendelsene på Tune prestegård i 1814.
Eidsberg kommune kr. 75.000,Seminar- Skoleprosjekt- Teateroppsetning – Opptrykk Wilsekart
Spydeberg kommune kr. 75.000,Arrangement på Spydeberg prestegård.
Østfold Turhestforening kr. 65.000,Etablering av «Det Aggershusiske ridende jægercorps»
Profileringsmidler kr. 100.000,Forutsetter minst samme beløp samlet fra de deltagende kommunene i jubileet som har
mottatt støtte fra de fylkeskommunale midlene.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Opplæring- kultur og helsekomiteen innvilger støtte til de innstilte prosjekt fra Styringsgruppa
«Østfold 1814 – 2014» på til sammen kr. 500.000,Aremark kommune kr. 10.000,Utarbeidelse av et års- tidsskrift med tema 1814.
Askim kommune kr. 50.000,Delfinansiering av utendørs spel.
Rygge kommune kr. 50.000,Manus til teateroppsetning.
Sarpsborg kommune kr. 75.000,Konsert i Tune kirke og markering av hendelsene på Tune prestegård i 1814.
Eidsberg kommune kr. 75.000,Seminar- Skoleprosjekt- Teateroppsetning – Opptrykk Wilsekart
Spydeberg kommune kr. 75.000,Arrangement på Spydeberg prestegård.
Østfold Turhestforening kr. 65.000,Etablering av «Det Aggershusiske ridende jægercorps»
Profileringsmidler kr. 100.000,-

Forutsetter minst samme beløp samlet fra de deltagende kommunene i jubileet som har
mottatt støtte fra de fylkeskommunale midlene.

PS 30/2013 Søknad fra stiftelsen Litteraturhuset i Fredrikstad om driftsstøtte i
3 år
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstads søknad om driftsstøtte på kr. 1 million hvert år i tre år
framover avslås.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2 på vegne
av H:
Stiftelsen oppfordres til å komme tilbake med søknader på enkeltprosjekter.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords tilleggsforslag fikk 4 stemmer (H) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstads søknad om driftsstøtte på kr. 1 million hvert år i tre år
framover avslås.

PS 31/2013 Søknad om fast årlig driftstøtte - House of Foundation
Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Opplæring- kultur og helsekomiteen avslår søknaden fra House of Foundation om fast fireårig
driftsstøtte fra 2013.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2 på vegne
av H:
House of Foundation oppfordres til å komme tilbake med søknader på enkeltprosjekter.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords tilleggsforslag fikk 4 stemmer (H) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Opplæring- kultur og helsekomiteen avslår søknaden fra House of Foundation om fast fireårig
driftsstøtte fra 2013.

PS 32/2013 Tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper 2013 - lov
om voksenopplæring - § 6-midler
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Voksenopplæringsforbundet tildeles driftstilskudd på kr 500.000 og generelt tilskudd til
fordeling blant medlemsorganisasjonene på kr 500.000.
2. Følgende studieforbund ytes slikt tilskudd for 2013 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jf retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.5).
Forholdsvis

Søker
Vofo Østfold, driftstilskudd
Vofo Østfold, Generelt tilskudd
Vofo Østfold, totalt

Omsøkt beløp

kr
kr

Grunntildeling

tildeling, 25 %

500 000
500 000

Tildeling per
Total tildeling

kr
kr

studieforbund

500 000
500 000
kr 1 000 000

AOF Fredrikstad/Moss
AOF Fredrikstad/Moss NHF
AOF Fredrikstad/Moss totalt

kr
kr

4 173 565 kr
679 050

250 000 kr

999 412 kr 1 249 400
kr 267 700

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold NHF
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold, totalt

kr
kr

Funkis, Østfold

kr

770 172 kr

250 000 kr

132 498 kr

Østfold Musikkråd
Reservert beløp

kr

269 000 kr

250 000 kr

4 840

Sum

kr 11 694 137

kr 1 517 100
2 811 700 kr
655 800

250 000 kr

652 517 kr
kr

902 500
258 600
kr 1 161 100

kr

382 500 kr

382 500

254 800 kr

254 800

kr 3 315 500 kr 3 315 500

3. Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
4. Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2013, ikke oppfyller
ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene forholdsvis mellom
øvrige tilskuddsmottakere.
5. Dersom enkeltkurs ikke blir igangsatt som forutsatt, gis det enkelte studieforbund
anledning til, etter å ha gitt melding til fylkeskommunen på fastsatt skjema, å benytte
frigitte midler til å styrke finansieringen av øvrige kurs det er gitt tilskudd til.
---- slutt på innstilling -------

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Voksenopplæringsforbundet tildeles driftstilskudd på kr 500.000 og generelt tilskudd til
fordeling blant medlemsorganisasjonene på kr 500.000.
2. Følgende studieforbund ytes slikt tilskudd for 2013 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jf retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.5).
Forholdsvis

Søker
Vofo Østfold, driftstilskudd
Vofo Østfold, Generelt tilskudd
Vofo Østfold, totalt

Omsøkt beløp

kr
kr

Grunntildeling

tildeling, 25 %

500 000
500 000

Tildeling per
Total tildeling

kr
kr

studieforbund

500 000
500 000
kr 1 000 000

AOF Fredrikstad/Moss
AOF Fredrikstad/Moss NHF
AOF Fredrikstad/Moss totalt

kr
kr

4 173 565 kr
679 050

250 000 kr

999 412 kr 1 249 400
kr 267 700

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold NHF
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold, totalt

kr
kr

Funkis, Østfold

kr

770 172 kr

250 000 kr

132 498 kr

Østfold Musikkråd
Reservert beløp

kr

269 000 kr

250 000 kr

4 840

Sum

kr 11 694 137

kr 1 517 100
2 811 700 kr
655 800

250 000 kr

652 517 kr
kr

902 500
258 600
kr 1 161 100

kr

382 500 kr

382 500

254 800 kr

254 800

kr 3 315 500 kr 3 315 500

3. Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
4. Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2013, ikke oppfyller
ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene forholdsvis mellom
øvrige tilskuddsmottakere.
5. Dersom enkeltkurs ikke blir igangsatt som forutsatt, gis det enkelte studieforbund
anledning til, etter å ha gitt melding til fylkeskommunen på fastsatt skjema, å benytte
frigitte midler til å styrke finansieringen av øvrige kurs det er gitt tilskudd til.

PS 33/2013 Orienteringssaker i Opplæring, kultur og helsekomiteen 23. april
2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende orienteringssaker ble fremlagt:

1. Kopi av brev fra Utdanningsdirektoratet til Tomb videregående skole og landbruksstudier
datert 11. mars 2013. Vedtak om avslag – Tomb videregående skole og landbruksstudier –
søknad om elevtallsutvidelse etter privatskoleloven.
2. Budsjettsøknad 2014 for Det Norske Blåseensemble.
Votering:
Orienteringene ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
Den fremlagte informasjonen ble tatt til orientering.

