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Saker til behandling
PS 69/2013 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune - status og videre
arbeid
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkestinget tar til orientering fylkesrådmannens forslag til Skolebruksplan del 1.
2. Del 1 sendes på høring til kommunene og andre relevante instanser og fremmes på nytt
for fylkestinget i april 2014.
3. Skolebruksplanens del 2 foreslås lagt frem for Opplæring, kultur og helsekomiteen i juni
2014 for deretter å sendes ut på en samlet intern og ekstern høringsrunde.
4. Endelig og samlet Skolebruksplan foreslås lagt fram for fylkestinget i oktober 2014.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Fylkesrådmannen fremmet endringsforslag til punkt 3:
Skolebruksplanen del 2 foreslås lagt frem for Fylkesting og Opplæring, kultur og
helsekomiteen i juni 2014 for deretter å sendes ut på en samlet intern og ekstern
høringsrunde.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med fylkesrådmannens endringsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 19.11.2013:
1. Fylkestinget tar til orientering fylkesrådmannens forslag til Skolebruksplan del 1.
2. Del 1 sendes på høring til kommunene og andre relevante instanser og fremmes på nytt
for fylkestinget i april 2014.
3. Skolebruksplanens del 2 foreslås lagt frem for Fylkesting og Opplæring, kultur og
helsekomiteen i juni 2014 for deretter å sendes ut på en samlet intern og ekstern
høringsrunde.
4. Endelig og samlet Skolebruksplan foreslås lagt fram for fylkestinget i oktober 2014.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 70/2013 Nye St. Olav videregående skole - status og fremdrift i arbeidet
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. For det videre arbeid legges til grunn at St. Olav vgs bygges som en helt ny skole og at
dagens hovedbygg ikke rehabiliteres.
2. Videre utredningsarbeid gjøres i nært samarbeid med Sarpsborg kommune. Det arbeides
videre med alternativene for ny skole på dagens tomt eller i området Kirkegata
skole/kulturkvartalet og fylkesrådmannen legger fram sak for fylkestinget om
lokalisering/tomtevalg så raskt som mulig.

3. Endelig beslutning om elevvolum og tilbudsstruktur for «Nye St. Olav vgs» gjøres i
forbindelse med behandlingen om Skolebruksplan i løpet av 2014, der det også vurderes
mulighetene for å redusere antall videregående skoler i Sarpsborg.
4. Fylkesrådmannen kommer tilbake med egen sak for fylkestinget våren 2014 med tiltak for
å bedre situasjonen for ansatte og elever ved St. Olav vgs som er omfattet av
filialvirksomheten ved Greåker vgs.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:
I utredningen vurderes også en trinnvis utbygging på nåværende tomt.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Ap, Sv, Sp og Krf) mot 5 stemmer (H og V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 19.11.2013:
1. For det videre arbeid legges til grunn at St. Olav vgs bygges som en helt ny skole og at
dagens hovedbygg ikke rehabiliteres. I utredningen vurderes også en trinnvis utbygging på
nåværende tomt.
2. Videre utredningsarbeid gjøres i nært samarbeid med Sarpsborg kommune. Det arbeides
videre med alternativene for ny skole på dagens tomt eller i området Kirkegata
skole/kulturkvartalet og fylkesrådmannen legger fram sak for fylkestinget om
lokalisering/tomtevalg så raskt som mulig.
3. Endelig beslutning om elevvolum og tilbudsstruktur for «Nye St. Olav vgs» gjøres i
forbindelse med behandlingen om Skolebruksplan i løpet av 2014, der det også vurderes
mulighetene for å redusere antall videregående skoler i Sarpsborg.
4. Fylkesrådmannen kommer tilbake med egen sak for fylkestinget våren 2014 med tiltak for
å bedre situasjonen for ansatte og elever ved St. Olav vgs som er omfattet av
filialvirksomheten ved Greåker vgs.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 71/2013 Eierstrategi for Østfold fagskole
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget fastsetter følgende eierstrategi for Østfold fagskole for perioden 2014-2017:
1. Østfold fylkeskommune skal eie og drive Østfold fagskole i et langsiktig perspektiv og ha
som mål at vår fagskole skal være den største og viktigste leverandører av
fagskoleutdanning i Østfold.

2. Østfold fagskole skal ha hovedfokus på tekniske fag og helsefag i sin tilbudsportefølje, på
fagområder som etterspørres av bedrifter og offentlige virksomheter i Østfold. Utdanning
på andre områder tilbys kun i den utstrekning det ikke kommer i konkurranse med andre
aktører i fylket eller andre relevante tilbydere ikke finnes på et fagområde det er
etterspørsel etter i arbeidslivet i Østfold. Tilbudene skal utvikles i nær dialog med både
det private og offentlige arbeidslivet i Østfold, og det er styrets ansvar å gjøre de løpende
tilpasninger i fagskolens tilbudsportefølje innenfor disse hovedrammer.
3. Østfold fagskole gis stabile driftsrammer på omtrent dagens nivå i kommende
fireårsperiode og med et studentvolum som innebærer god utnyttelse av eksisterende
leide lokaler på Værste. Det må likevel være rom for å kunne øke utdanningskapasiteten
for å oppfylle målene i «Østfold mot 2050» om å sikre tilstrekkelig og kompetent
arbeidskraft, ressursmessige rammer for dette vurderes i forbindelse med
fylkeskommunens årlige rullering av økonomiplanen. Kurstilbud av kortere varighet
spesielt utviklet for bedrifter og næringer på forespørsel finansieres med kursavgifter.
4. Dagens styringsmodell for Østfold fagskole videreføres der styret oppnevnes
administrativt av fylkesrådmannen og styreleder rapporterer til fylkesrådmannen.
Folkevalgte organer utøver sin styringsfunksjon gjennom vedtak i enkeltsaker/planer,
samt i forbindelse med behandling av årsbudsjett, økonomiplan og årsberetning.
5. Styret, ledelsen og medarbeiderne ved Østfold fagskole skal aktivt etterleve de
organisasjonsmessige prinsipper og føringer som ligger i fylkeskommunens fastsatte
visjon, verdigrunnlag og prinsipper for godt medarbeiderskap og ledelse.
6. Østfold fagskole inngår som en del av det helhetlige arbeidet med kompetanseutvikling i
Østfold som behandles i Regional kompetanseplan.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 19.11.2013:
Fylkestinget fastsetter følgende eierstrategi for Østfold fagskole for perioden 2014-2017:
1. Østfold fylkeskommune skal eie og drive Østfold fagskole i et langsiktig perspektiv og ha
som mål at vår fagskole skal være den største og viktigste leverandører av
fagskoleutdanning i Østfold.
2. Østfold fagskole skal ha hovedfokus på tekniske fag og helsefag i sin tilbudsportefølje, på
fagområder som etterspørres av bedrifter og offentlige virksomheter i Østfold. Utdanning
på andre områder tilbys kun i den utstrekning det ikke kommer i konkurranse med andre
aktører i fylket eller andre relevante tilbydere ikke finnes på et fagområde det er
etterspørsel etter i arbeidslivet i Østfold. Tilbudene skal utvikles i nær dialog med både

det private og offentlige arbeidslivet i Østfold, og det er styrets ansvar å gjøre de løpende
tilpasninger i fagskolens tilbudsportefølje innenfor disse hovedrammer.
3. Østfold fagskole gis stabile driftsrammer på omtrent dagens nivå i kommende
fireårsperiode og med et studentvolum som innebærer god utnyttelse av eksisterende
leide lokaler på Værste. Det må likevel være rom for å kunne øke utdanningskapasiteten
for å oppfylle målene i «Østfold mot 2050» om å sikre tilstrekkelig og kompetent
arbeidskraft, ressursmessige rammer for dette vurderes i forbindelse med
fylkeskommunens årlige rullering av økonomiplanen. Kurstilbud av kortere varighet
spesielt utviklet for bedrifter og næringer på forespørsel finansieres med kursavgifter.
4. Dagens styringsmodell for Østfold fagskole videreføres der styret oppnevnes
administrativt av fylkesrådmannen og styreleder rapporterer til fylkesrådmannen.
Folkevalgte organer utøver sin styringsfunksjon gjennom vedtak i enkeltsaker/planer,
samt i forbindelse med behandling av årsbudsjett, økonomiplan og årsberetning.
5. Styret, ledelsen og medarbeiderne ved Østfold fagskole skal aktivt etterleve de
organisasjonsmessige prinsipper og føringer som ligger i fylkeskommunens fastsatte
visjon, verdigrunnlag og prinsipper for godt medarbeiderskap og ledelse.
6. Østfold fagskole inngår som en del av det helhetlige arbeidet med kompetanseutvikling i
Østfold som behandles i Regional kompetanseplan.
Saksordfører: Shakeel Ur Rehman (Ap)

PS 72/2013 Fylkesscene Østfold - status høsten 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget tar statusrapporten for Fylkesscenen til orientering.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 19.11.2013:
Fylkestinget tar statusrapporten for Fylkesscenen til orientering.
Saksordfører: May Elisabeth Hansen (Sv)

PS 73/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg - rapport 25 om fordeling - sluttrapportering
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget tar fordelingen av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre
kostnadskrevende nærmiljøanlegg (Rapport andre halvår 2013/sluttrapportering) til
orientering. Eventuelle fremtidige inndratte midler fra ordningen, overføres og fordeles
fortløpende til ordinære nærmiljøanlegg, ved hovedfordelingen i juni hvert år.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 19.11.2013:
Fylkestinget tar fordelingen av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre
kostnadskrevende nærmiljøanlegg (Rapport andre halvår 2013/sluttrapportering) til
orientering. Eventuelle fremtidige inndratte midler fra ordningen, overføres og fordeles
fortløpende til ordinære nærmiljøanlegg, ved hovedfordelingen i juni hvert år.
Saksordfører: Bjørn Gitle Hauge (H)

PS 74/2013 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2014 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.

4. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2014 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
5. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 122 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 11,1 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 14,8 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 1,3 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 560 for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1460,1 mill eks.
avskrivninger


benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

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

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 19.11.2013:
Opplæring, kultur og helsekomiteen tar fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 til
orientering.

PS 75/2013 Prosjekt Stimerking i Østfold - Samarbeid med Gjensidigestiftelsen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
OKH-komiteen/SMK-komiteen tar plan for prosjekt «stimerking i Østfold» til orientering.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
OKH-komiteen/SMK-komiteen tar plan for prosjekt «stimerking i Østfold» til orientering.

PS 76/2013 Innsats for å få barn og unge til å gå eller sykle til skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Arbeid med «Aktiv skolevei» inngår som en del av innsatsområdet Helsefremmende
skoler.
2. Midler til arbeidet med «Aktiv skolevei» dekkes innenfor budsjettet til folkehelsearbeid.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
1. Arbeid med «Aktiv skolevei» inngår som en del av innsatsområdet Helsefremmende
skoler.
2. Midler til arbeidet med «Aktiv skolevei» dekkes innenfor budsjettet til folkehelsearbeid.

PS 77/2013 Høring. Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og
folkehøyskoleloven
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune avgir høringsuttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets
forslag til endring i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven som følger:
Kapitel 2
Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 13-10 andre
ledd. Endringen innebærer i hovedsak at presiseringer og stadfesting av allerede
innfortolkede krav, som en del av gjeldende rett, skrives direkte inn i lovteksten i
opplæringsloven. Det er i forslaget presisert at kravet om forsvarlig system og praksis for å
følge opp lovverket også medfører at det må være klargjort og oppfattet av ansvarlige på alle
nivåer i organisasjonen hvilke ansvarsforhold som ligger til grunn for oppfølging av
opplæringsloven. Ut over det som i dag følger av gjeldende rett foreslås det krav om
dokumentering i de tilfeller der et ansvarsnivå rapporterer oppover at det ikke er mulig å
følge opp lovverket innenfor de rammer som er stilt til rådighet. Forslaget innebærer en

stadfesting og tydeliggjøring av ansvar for rapportering mellom ansvarsnivåene.
Dokumentasjonen vil være omfattet av arkivloven.
Kapitel 3
Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående
opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 3-1 femte
ledd. Hensikten med forslaget er å forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om ekstra tid i
videregående opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring. Østfold
fylkeskommune vil poengtere at sakkyndig vurdering er et viktig element i elevenes
rettssikkerhet, og den er et viktig dokument for skolen som skal gjennomføre opplæringen.
Når det gjelder endring av saksbehandlingsreglene for utvidet tid for elever med vedtak om
særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, kan ikke Østfold fylkeskommune se at
det foreligger noen tungtveiende grunner for at PP-tjenesten skal vurdere, og utarbeide en
sakkyndig vurdering i disse tilfellene. Vedtaket vil fremdeles bli truffet av fylkeskommunen på
bakgrunn av grundige vurderinger av elevenes språkkunnskaper, slik at eleven får samme
rettigheter som tidligere, bare kortere saksbehandlingstid.
Kapitel 4
Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om ny § 13-2a i opplæringsloven: Plikt for
fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og
vidaregåande opplæring i fengsel. Selv om høgskole og universitet ikke reguleres av
opplæringsloven er det vår oppfatning at veiledning av innsatte som studerer ved høgskole og
universitet, på sammen måte som grunnskoleopplæring, bør nevnes i paragrafen som
beskriver fylkeskommunens ansvar. Erfaring fra opplæring i kriminalomsorgen i Østfold og
rapport fra Fylkesmannen i Hordaland viser en økende andel innsatte som studerer ved
høgskole og universitet. I 2012 var det på landsbasis 184 innsatte som studerte ved høgskole
og universitet. Studiene er nettbaserte, men fylkeskommunen vil, via den enkelte skole som
er ansvarlig for opplæring i fengslene, bruke ressurser til veiledning av studenter. Begrepet
«spesialpedagogisk hjelp» som brukes i overskriften bør byttes ut med spesialundervisning, da
spesialpedagogisk hjelp er tiltak for barn i førskolealder.
Kapitel 5
Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra
grunnopplæringen.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 14-4, som
innebærer at 2. – 7. ledd legges til eksisterende lovtekst. Slik forslaget fremkommer i
høringsdokumentet, er det kun snakk om en presisering og kodifisering av tidligere praksis.
Formålet med forslaget er å styrke muligheten for å drive kvalitetsutvikling, styring og
administrasjon av grunnopplæringen og administrasjon av tilskuddsordninger for
grunnopplæringen. Forslaget kan inneholde enkelte utfordringer med hensyn til
personvernet, sett både ut fra personvernlovgivningen og EMKs regelverk. Det fremkommer i
forslaget at rapporteringsplikten, der det er hensiktsmessig, vil gå foran lovpålagt
taushetsplikt jf foreslått § 14- 4 fjerde ledd. Dette er i tråd med ordinær praksis ellers i
forvaltningen. I forskningsøyemed og for å avklare straffbare forhold med videre er dette
vanlig praksis.

Det foreslås reservasjonsrett i forhold til bruk av innrapporterte opplysninger. Dette bør gi
den enkelte et godt personvern. Hensynet til nasjonale myndigheters mulighet til å drive
kvalitetsutvikling og følge med på utviklingen i Norsk skole bør gå foran et strengt personvern.
Det fremkommer at opplysningene skal oppbevares i ti år etter at de er innrapportert, noe
som også er i tråd med tilsvarende praksis for oppbevaring av personvernopplysninger
innenfor andre registre. De foreslåtte endringer i opplæringsloven
§ 14-4 er godt begrunnet ut fra formål og hensikt, og anses å være et godt redskap for
utdanningsmyndighetene. Innrapportering av personopplysninger kun etter skriftlig aksept vil
kunne gi svakheter i forhold til validitet på de undersøkelsene som gjennomføres.
Kapitel 6
Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til ny § 13-11 i opplæringsloven. Paragrafen
tar sikte på å presisere, tydeliggjøre og sikre fylkeskommunens rettslige grunnlag for det
ansvaret den har for inntak til og administrasjon av videregående opplæring. Det er særlig to
forhold som tydeliggjøres: Plikt for kommunene til å overføre nødvendige opplysninger om
elever i 10. trinn. Det andre forholdet gjelder hjemling av fylkeskommunens rett til å
behandle personopplysninger. Det understrekes at forslaget i stor grad følger opp dagens
praksis. Forslaget til ny § 13-11 ser ut til å gi fylkeskommunen de nødvendige opplysninger og
det nødvendige handlingsrom for å gjennomføre inntak til og administrere videregående
opplæring.
Kapitel 7
Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til ny § 6 i folkehøyskoleloven. Mens både
opplæringsloven og privatskoleloven har bestemmelser om politiattest i forbindelse med
ansettelser i grunnskolen og videregående opplæring, mangler slik bestemmelse i
folkehøyskoleloven. Folkehøgskolen er en del av det norske utdanningssystemet. Siden
formålet med fremleggelse av politiattest er å hindre seksuelle overgrep mot unge
mennesker, anses det relevant å innføre krav til politiattest ved ansettelser i folkehøgskolen
på lik linje med de reglene som allerede gjelder ved ansettelse i grunnskole og videregående
opplæring.
Konklusjon
Østfold fylkeskommune støtter, slik det fremgår av drøftingene ovenfor,
kunnskapsdepartementets forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og
folkehøyskoleloven. Endringsforslagene er i hovedsak en presisering, tydeliggjøring,
stadfesting og/eller hjemling av den praksis som allerede finnes på de ulike områdene. Forslag
om krav til politiattest ved ansettelser i folkehøyskolen medfører en faktisk endring, men vil
være å betrakte først og fremst som en harmonisering av reglene som omhandler ungdom i
det norske utdanningssystemet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Kunnskapsdepartementet har for samtlige forslag vurdert økonomiske og administrative
konsekvenser av de foreslåtte endringene. Departementets konklusjon er at forslagene ikke
innebærer nevneverdig merbelastning, verken av administrativ eller økonomisk art for

fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune er enig i departementets vurdering med hensyn til
nevnte konsekvenser

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) ønsket egen votering på kapittel 5.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak unntatt kapittel 5 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak kapittel 5 fikk 10 stemmer(Ap, H, Sp, Sv, Krf) mot 1
stemme (V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Østfold fylkeskommune avgir høringsuttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets
forslag til endring i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven som følger:
Kapitel 2
Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 13-10 andre
ledd. Endringen innebærer i hovedsak at presiseringer og stadfesting av allerede
innfortolkede krav, som en del av gjeldende rett, skrives direkte inn i lovteksten i
opplæringsloven. Det er i forslaget presisert at kravet om forsvarlig system og praksis for å
følge opp lovverket også medfører at det må være klargjort og oppfattet av ansvarlige på alle
nivåer i organisasjonen hvilke ansvarsforhold som ligger til grunn for oppfølging av
opplæringsloven. Ut over det som i dag følger av gjeldende rett foreslås det krav om
dokumentering i de tilfeller der et ansvarsnivå rapporterer oppover at det ikke er mulig å
følge opp lovverket innenfor de rammer som er stilt til rådighet. Forslaget innebærer en
stadfesting og tydeliggjøring av ansvar for rapportering mellom ansvarsnivåene.
Dokumentasjonen vil være omfattet av arkivloven.
Kapitel 3
Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående
opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 3-1 femte
ledd. Hensikten med forslaget er å forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om ekstra tid i
videregående opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring. Østfold
fylkeskommune vil poengtere at sakkyndig vurdering er et viktig element i elevenes
rettssikkerhet, og den er et viktig dokument for skolen som skal gjennomføre opplæringen.
Når det gjelder endring av saksbehandlingsreglene for utvidet tid for elever med vedtak om
særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, kan ikke Østfold fylkeskommune se at
det foreligger noen tungtveiende grunner for at PP-tjenesten skal vurdere, og utarbeide en
sakkyndig vurdering i disse tilfellene. Vedtaket vil fremdeles bli truffet av fylkeskommunen på
bakgrunn av grundige vurderinger av elevenes språkkunnskaper, slik at eleven får samme
rettigheter som tidligere, bare kortere saksbehandlingstid.
Kapitel 4
Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.

Østfold fylkeskommune støtter forslaget om ny § 13-2a i opplæringsloven: Plikt for
fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og
vidaregåande opplæring i fengsel. Selv om høgskole og universitet ikke reguleres av
opplæringsloven er det vår oppfatning at veiledning av innsatte som studerer ved høgskole og
universitet, på sammen måte som grunnskoleopplæring, bør nevnes i paragrafen som
beskriver fylkeskommunens ansvar. Erfaring fra opplæring i kriminalomsorgen i Østfold og
rapport fra Fylkesmannen i Hordaland viser en økende andel innsatte som studerer ved
høgskole og universitet. I 2012 var det på landsbasis 184 innsatte som studerte ved høgskole
og universitet. Studiene er nettbaserte, men fylkeskommunen vil, via den enkelte skole som
er ansvarlig for opplæring i fengslene, bruke ressurser til veiledning av studenter. Begrepet
«spesialpedagogisk hjelp» som brukes i overskriften bør byttes ut med spesialundervisning, da
spesialpedagogisk hjelp er tiltak for barn i førskolealder.
Kapitel 5
Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra
grunnopplæringen.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven § 14-4, som
innebærer at 2. – 7. ledd legges til eksisterende lovtekst. Slik forslaget fremkommer i
høringsdokumentet, er det kun snakk om en presisering og kodifisering av tidligere praksis.
Formålet med forslaget er å styrke muligheten for å drive kvalitetsutvikling, styring og
administrasjon av grunnopplæringen og administrasjon av tilskuddsordninger for
grunnopplæringen. Forslaget kan inneholde enkelte utfordringer med hensyn til
personvernet, sett både ut fra personvernlovgivningen og EMKs regelverk. Det fremkommer i
forslaget at rapporteringsplikten, der det er hensiktsmessig, vil gå foran lovpålagt
taushetsplikt jf foreslått § 14- 4 fjerde ledd. Dette er i tråd med ordinær praksis ellers i
forvaltningen. I forskningsøyemed og for å avklare straffbare forhold med videre er dette
vanlig praksis.
Det foreslås reservasjonsrett i forhold til bruk av innrapporterte opplysninger. Dette bør gi
den enkelte et godt personvern. Hensynet til nasjonale myndigheters mulighet til å drive
kvalitetsutvikling og følge med på utviklingen i Norsk skole bør gå foran et strengt personvern.
Det fremkommer at opplysningene skal oppbevares i ti år etter at de er innrapportert, noe
som også er i tråd med tilsvarende praksis for oppbevaring av personvernopplysninger
innenfor andre registre. De foreslåtte endringer i opplæringsloven
§ 14-4 er godt begrunnet ut fra formål og hensikt, og anses å være et godt redskap for
utdanningsmyndighetene. Innrapportering av personopplysninger kun etter skriftlig aksept vil
kunne gi svakheter i forhold til validitet på de undersøkelsene som gjennomføres.
Kapitel 6
Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til ny § 13-11 i opplæringsloven. Paragrafen
tar sikte på å presisere, tydeliggjøre og sikre fylkeskommunens rettslige grunnlag for det
ansvaret den har for inntak til og administrasjon av videregående opplæring. Det er særlig to
forhold som tydeliggjøres: Plikt for kommunene til å overføre nødvendige opplysninger om
elever i 10. trinn. Det andre forholdet gjelder hjemling av fylkeskommunens rett til å
behandle personopplysninger. Det understrekes at forslaget i stor grad følger opp dagens
praksis. Forslaget til ny § 13-11 ser ut til å gi fylkeskommunen de nødvendige opplysninger og

det nødvendige handlingsrom for å gjennomføre inntak til og administrere videregående
opplæring.
Kapitel 7
Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til ny § 6 i folkehøyskoleloven. Mens både
opplæringsloven og privatskoleloven har bestemmelser om politiattest i forbindelse med
ansettelser i grunnskolen og videregående opplæring, mangler slik bestemmelse i
folkehøyskoleloven. Folkehøgskolen er en del av det norske utdanningssystemet. Siden
formålet med fremleggelse av politiattest er å hindre seksuelle overgrep mot unge
mennesker, anses det relevant å innføre krav til politiattest ved ansettelser i folkehøgskolen
på lik linje med de reglene som allerede gjelder ved ansettelse i grunnskole og videregående
opplæring.
Konklusjon
Østfold fylkeskommune støtter, slik det fremgår av drøftingene ovenfor,
kunnskapsdepartementets forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og
folkehøyskoleloven. Endringsforslagene er i hovedsak en presisering, tydeliggjøring,
stadfesting og/eller hjemling av den praksis som allerede finnes på de ulike områdene. Forslag
om krav til politiattest ved ansettelser i folkehøyskolen medfører en faktisk endring, men vil
være å betrakte først og fremst som en harmonisering av reglene som omhandler ungdom i
det norske utdanningssystemet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Kunnskapsdepartementet har for samtlige forslag vurdert økonomiske og administrative
konsekvenser av de foreslåtte endringene. Departementets konklusjon er at forslagene ikke
innebærer nevneverdig merbelastning, verken av administrativ eller økonomisk art for
fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune er enig i departementets vurdering med hensyn til
nevnte konsekvenser

PS 78/2013 Mandat til Fagskoleråd for Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Mandat for fagskoleråd for Østfold
1. Fagskolerådet er et rådgivende organ for Østfold fylkeskommune i arbeidet med saker
innen fagskoleområdet. Rådet består av sju medlemmer som utpekes av fylkesrådmannen
for fire år ad gangen. Hvert medlem har en personlig vararepresentant.
2. Fagskolerådet har følgende sammensetting:
 En representant fra Østfold fylkeskommunes administrasjon
 En representant fra Østfold fagskole
 En representant fra private tilbydere med helsefagutdanning
 En representant fra private tilbydere, øvrige fagtilbud
 En representant fra arbeidstakersiden (LO)
 En representant fra arbeidsgiversiden (NHO)



En representant fra fagskolestudentenes interesseorganisasjon ONF

3. Fagskolerådets oppgaver
Fagskolerådet er et forum som skal gi grunnlag for god dialog mellom ulike interessenter
på fagskoleområdet i Østfold. Rådet har derfor en bred sammensetting der både
administrasjon, ulike fagskoletilbydere, partene i arbeidslivet og fagskolestudentene er
representert. Med utgangspunkt i sammensetting og gjensidig kommunikasjon skal rådet
gi statusvurderinger og innspill til videre utvikling, samt medvirke til at
fagskoleutdanninger i Østfold blir bedre kjent og etterspurt. På denne måten skal
fagskolerådet være en god støtte i arbeidet med fagskoleforvaltningen i Østfold
fylkeskommune.
4. Fagskolerådet for Østfold skal møtes minimum to ganger pr. kalenderår.
Første møte finner sted innen utgangen av 2013.
5. Det føres referat fra møtene i fagskolerådet som formidles til OKH-komitéen til
orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre i
punkt 3, nest siste setning:
Med utgangspunkt i sammensetting og gjensidig kommunikasjon skal rådet gi
statusvurderinger og innspill til videre utvikling og behov for nye fagtilbud, samt medvirke til
at fagskoleutdanninger i Østfold blir bedre kjent og etterspurt og sikre samarbeidet mellom
fagskoler, fylkeskommunen og næringslivet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Mandat for fagskoleråd for Østfold
1. Fagskolerådet er et rådgivende organ for Østfold fylkeskommune i arbeidet med saker
innen fagskoleområdet. Rådet består av sju medlemmer som utpekes av fylkesrådmannen
for fire år ad gangen. Hvert medlem har en personlig vararepresentant.
2. Fagskolerådet har følgende sammensetting:
 En representant fra Østfold fylkeskommunes administrasjon
 En representant fra Østfold fagskole
 En representant fra private tilbydere med helsefagutdanning
 En representant fra private tilbydere, øvrige fagtilbud
 En representant fra arbeidstakersiden (LO)
 En representant fra arbeidsgiversiden (NHO)
 En representant fra fagskolestudentenes interesseorganisasjon ONF
3. Fagskolerådets oppgaver

Fagskolerådet er et forum som skal gi grunnlag for god dialog mellom ulike interessenter
på fagskoleområdet i Østfold. Rådet har derfor en bred sammensetting der både
administrasjon, ulike fagskoletilbydere, partene i arbeidslivet og fagskolestudentene er
representert. Med utgangspunkt i sammensetting og gjensidig kommunikasjon skal rådet
gi statusvurderinger og innspill til videre utvikling og behov for nye fagtilbud, samt
medvirke til at fagskoleutdanninger i Østfold blir bedre kjent og etterspurt og sikre
samarbeidet mellom fagskoler, fylkeskommunen og næringslivet. På denne måten skal
fagskolerådet være en god støtte i arbeidet med fagskoleforvaltningen i Østfold
fylkeskommune.
4. Fagskolerådet for Østfold skal møtes minimum to ganger pr. kalenderår.
Første møte finner sted innen utgangen av 2013.
5. Det føres referat fra møtene i fagskolerådet som formidles til OKH-komitéen til
orientering.

PS 79/2013 Stiftelsen Spydeberg Prestegård- søknad om støtte til forstudie
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring- kultur og helsekomiteen bevilger kr. 50.000,- til Stiftelsen Spydeberg Prestegård til
en forstudie om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse, fra posten «støtte til
kulturproduksjoner».

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Torill Bergene (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Opplæring, kultur og helsekomiteen bevilger kr 100.000,- til Stiftelsen Spydeberg prestegård
til en forstudie om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse. 50.000 dekkes fra
«støtte til kulturproduksjoner» og 50 000 dekkes fra komiteens disposisjonskonto.
Votering:
Torill Bergenes endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sv, Sp, Krf, V) mot 4 stemmer
(H) avgitt for fylkesrådmannens forslag til vedtak.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Opplæring, kultur og helsekomiteen bevilger kr 100.000,- til Stiftelsen Spydeberg prestegård
til en forstudie om presten og vitenskapsmannen Jacob Nicolai Wilse. 50.000 dekkes fra
«støtte til kulturproduksjoner» og 50 000 dekkes fra komiteens disposisjonskonto.

PS 80/2013 Rakkestad kommune - søknad om tilskudd til dekning av kostnader
hos Rakkestad Motorpark AS
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Rakkestad kommune innvilges inntil 500 000 kroner til finansiering av Rakkestad
Motorpark AS sine kostnader for tilleggsarbeidene som ble avsluttet i 2011.
2. Beløpet dekkes av midler avsatt for disponering av Opplæring, kultur og helsekomitéen.
3. Tilskuddet gis med forbehold om at initiert finansieringsplan realiseres.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
1. Rakkestad kommune innvilges inntil 500 000 kroner til finansiering av Rakkestad
Motorpark AS sine kostnader for tilleggsarbeidene som ble avsluttet i 2011.
2. Beløpet dekkes av midler avsatt for disponering av Opplæring, kultur og helsekomitéen.
3. Tilskuddet gis med forbehold om at initiert finansieringsplan realiseres.

PS 81/2013 Oppsigelse av partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold om
Østfoldhelsa med sikte på reforhandling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Østfold fylkeskommune sier opp avtalen med Høgskolen i Østfold om Østfoldhelsa i sin
nåværende form, men ønsker et fortsatt samarbeid gjennom en reforhandlet avtale.
2. Fylkesrådmannen starter i samarbeid med Høgskolen i Østfold arbeidet med å evaluere
folkehelsesamarbeidet, med sikte på å reforhandle og inngå ny avtale fra 2015.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
1. Østfold fylkeskommune sier opp avtalen med Høgskolen i Østfold om Østfoldhelsa i sin
nåværende form, men ønsker et fortsatt samarbeid gjennom en reforhandlet avtale.
2. Fylkesrådmannen starter i samarbeid med Høgskolen i Østfold arbeidet med å evaluere
folkehelsesamarbeidet, med sikte på å reforhandle og inngå ny avtale fra 2015.

PS 82/2013 Videre arbeid med Inkluderende Østfold - bedre levekår for alle
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. «Inkluderende Østfold» igangsettes. Østfold fylkeskommune inviterer partnerne som
deltok i prosjektsøknaden til en dialog for å revidere prosjektet. Østfold fylkeskommune
foreslår at det arbeides videre med følgende delprosjekter: «Systematisering av arbeid
med sosiale ulikheter i helse», «Innsats rettet mot arbeidslivet», «Grytidlig innsats»,
«Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse», «Ung frivillighet og
demokratiutvikling» og «Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående
skoler».
2. Det arbeides for å søke støtte til prosjektet, eller utvalgte delprosjekter, fra internasjonale
programmer.
3. Forespørselen fra NAV om støtte til en folkehelseutredning innvilges ikke.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten May Elisabeth Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3:
Forespørselen fra NAV om støtte til en folkehelseutredning imøtekommes med kr 150 000 fra
komiteens disposisjonskonto. Dette forutsetter at andre aktuelle interessenter også deltar i
finansieringen av utredningen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
May Elisabeth Hansens endringsforslag til punkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sv, Sp, Krf,
V) mot 4 stemmer (H) avgitt for fylkesrådmannens forslag til vedtak.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
1. «Inkluderende Østfold» igangsettes. Østfold fylkeskommune inviterer partnerne som
deltok i prosjektsøknaden til en dialog for å revidere prosjektet. Østfold fylkeskommune
foreslår at det arbeides videre med følgende delprosjekter: «Systematisering av arbeid
med sosiale ulikheter i helse», «Innsats rettet mot arbeidslivet», «Grytidlig innsats»,
«Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse», «Ung frivillighet og
demokratiutvikling» og «Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående
skoler».
2. Det arbeides for å søke støtte til prosjektet, eller utvalgte delprosjekter, fra internasjonale
programmer.
3. Forespørselen fra NAV om støtte til en folkehelseutredning imøtekommes med kr 150 000
fra komiteens disposisjonskonto. Dette forutsetter at andre aktuelle interessenter også
deltar i finansieringen av utredningen.

PS 83/2013 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til frivillighetsmelding
for Fredrikstad 2014-2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune har følgende høringsuttalelse til frivillighetsmeldingen for Fredrikstad
2014-2017:

1. Østfold fylkeskommune ser positivt på Fredrikstad kommunes frivillighetsmelding, som er
viktig både i forhold til frivillighetspolitikken og folkehelsearbeidet
2. Fredrikstad kommunes frivillighetspolitikk bør inngå som en del av en kommunedelplan
og rulleres regelmessig.
3. Fredrikstad oppfordres til å diskutere hvordan frivilligheten kan sikres best mulig
innflytelse som et ledd i utviklingen av lokaldemokratiet.
4. Ved neste rullering av frivillighetsmeldingen, bør det vurderes om kommunen er tjent
med å organisere arbeidet som et strategisk partnerskap der også næringslivet er
involvert.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Østfold fylkeskommune har følgende høringsuttalelse til frivillighetsmeldingen for Fredrikstad
2014-2017:
1. Østfold fylkeskommune ser positivt på Fredrikstad kommunes frivillighetsmelding, som er
viktig både i forhold til frivillighetspolitikken og folkehelsearbeidet
2. Fredrikstad kommunes frivillighetspolitikk bør inngå som en del av en kommunedelplan
og rulleres regelmessig.
3. Fredrikstad oppfordres til å diskutere hvordan frivilligheten kan sikres best mulig
innflytelse som et ledd i utviklingen av lokaldemokratiet.
4. Ved neste rullering av frivillighetsmeldingen, bør det vurderes om kommunen er tjent
med å organisere arbeidet som et strategisk partnerskap der også næringslivet er
involvert.

PS 84/2013 Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Det etableres et forprosjekt for å avklare hvorvidt det skal igangsettes et prosjekt om
helsefremmende barnehager og grunnskoler fra skoleåret 2014-15. Arbeidet i
forprosjektet presenteres for Opplæring, kultur- og helsekomiteen i april 2014.
2. Nettverk for helsefremmende videregående skoler videreføres. Sertifiserte skoler som
deltar i nettverket får støtte til delfinansiering av sin folkehelsekoordinatorstilling.
3. De øvrige videregående skolene inviteres til nettverket i 2014, med formål å oppnå
sertifisering som helsefremmende skole. Inntil fire nye skoler gis mulighet til å søke
delfinansiering til en folkehelsekoordinator på skolen for å oppnå sertifisering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Monica Carmen Gåsvatn (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1:

Østfold fylkeskommune sender henvendelse til kommuner i fylket med spørsmål om de er
interesserte i å ta i bruk de prinsippene som ligger til grunn for Helsefremmende
videregående skoler.
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4:
Østfold fylkeskommune skal årlig arrangere en fagrelevant folkehelsekonferanse der
skolehelsetjenesten, skoleledelsen, miljøarbeidere i den videregående skole, kommuner og
politikere i Østfold blir invitert.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer(Ap, Sv, Sp, Krf) mot 5
stemmer (H, V) avgitt for Monica Carmen Gåsvatns endringsforslag.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens forslag til nytt punkt 4 fikk 5 stemmer (H, V) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
1. Det etableres et forprosjekt for å avklare hvorvidt det skal igangsettes et prosjekt om
helsefremmende barnehager og grunnskoler fra skoleåret 2014-15. Arbeidet i
forprosjektet presenteres for Opplæring, kultur- og helsekomiteen i april 2014.
2. Nettverk for helsefremmende videregående skoler videreføres. Sertifiserte skoler som
deltar i nettverket får støtte til delfinansiering av sin folkehelsekoordinatorstilling.
3. De øvrige videregående skolene inviteres til nettverket i 2014, med formål å oppnå
sertifisering som helsefremmende skole. Inntil fire nye skoler gis mulighet til å søke
delfinansiering til en folkehelsekoordinator på skolen for å oppnå sertifisering.

PS 85/2013 Orientering - KS-notat om folkehelse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Notatet til KS sitt hovedstyre om folkehelse tas til orientering

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Notatet til KS sitt hovedstyre om folkehelse tas til orientering

PS 86/2013 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 19.
november 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble holdt følgende orienteringer i møtet:
 Orientering om Karrieresenter Østfold v/leder Anne-Lene Andresen
 Status og videre arbeid – karriereveiledning/rådgivningstjenesten ved Kirkeparken
videregående skole v/rektor Solveig O. Fjærvik
 Fylkesdirektør Egil Frode Olsen orienterte om Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune
og nye St. Olav videregående skole.
Konferanse – Hepro undersøkelsen
Leder informerte om konferanse vedr. Hepro undersøkelsen som skal være på fylkeshuset 22.
november 2013 kl. 0900-1300. Alle medlemmer i komiteen kan melde seg på, men kun inntil
3 medlemmer i komiteen kan få refundert tapt arbeidsfortjeneste. De som ønsker å bli
påmeldt kan gi tilbakemelding til administrasjonen.
Votering:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 19.11.2013:
Den fremlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

