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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Opplæring, kultur og helsekomiteen
Greåker videregående skole
04.02.2014
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Inger-Christin Torp
Leder
Rune Fredriksen
Medlem
Shakeel ur Rehman
Medlem
John Thune
Medlem
Elin Johanne Tvete
Medlem
May Elisabeth Hansen
Nestleder
Simen Nord
Medlem
Bjørn Gitle Hauge
Medlem
Gretha Thuen
Medlem
Julia Brännström
Medlem
Amelia Aune

Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Monica Carmen Gåsvatn
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Atle Haga
Einar Wium
Ellen Engebretsen

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Høyre
Høyre
Fellesgruppe
Fremskrittspartiet og Venstre
Elevrepresentant

Representerer
Høyre

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Utvalgssekretær

Orienteringer
 Rektor ved Greåker videregående skole, Alf Andersen ønsket velkommen og orienterte
om skolen og dens tilbud.
 Fylkesdirektør Einar Wium orienterte om Regional kompetanseplan.
 Fylkesdirektør Einar Wium orienterte om styringssystemet innen videregående
opplæring.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Permisjon
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Leder Inger-Christin Torp (Ap) ble innvilget permisjon fra møtet fra kl. 12.50 for å delta i
møte i Kulturdepartementet. Nestleder May Hansen (Sv) overtok ledelsen av møtet, og
vararepresentant Torill Bergene (Ap) trådte inn i møtet. Sakene var ferdig behandlet, og
det gjensto en muntlig orientering.
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Saksliste
Saksnr.

Sakstittel
Saker til behandling
PS 1/2014 Gjennomgang av lærekandidatordningen i VTA-Bedrifter
PS 2/2014 Østfold fylkeskommunes oppfølging av fylkesrevisjonens
kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene
PS 3/2014 Fylkesscene Østfold – sluttrapport forprosjekt og veien
videre
PS 4/2014 Regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017
PS 5/2014 Sluttrapport for operaoppsetningen Nabucco på Fredriksten
festning
PS 6/2014 LUK i Østfold - rapport for 2013 og søknad om midler 2014
PS 7/2014 Østfold fylkeskommune - fornyet medlemskap i WHO
Healthy Cities Phase VI 2014-2018
PS 8/2014 Retningslinjer for fordeling av midler i Turskiltprosjektet
2014
PS 9/2014 Forprosjekt. Utredning av yrkeshøgskole og yrkesfaglig
bachelor
PS 10/2014 Orienteringssak. Rett til påbygging til generell
studiekompetanse for elever med bestått fag- og
yrkesopplæring
PS 11/2014 Fordeling av regionale folkehelsemidler for 2014
PS 12/2014 Prosjektmidler 2014 - frivillige organisasjoner innen kultur og
idrett
PS 13/2014 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2014
PS 14/2014 Rapport for kulturkort for ungdom 2013
PS 15/2014 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringsloven og
privatskoleloven - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og
opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er
under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse

Side

4

Saker til behandling

PS 1/2014 Gjennomgang av lærekandidatordningen i VTA-Bedrifter
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens gjennomgang av VTA-ordningen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannen bes om å vurdere mulighetene for å styrke VTA-budsjettet i
forbindelse med framleggelse av 1. tertialrapport.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
1. Fylkesrådmannens gjennomgang av VTA-ordningen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannens bes jobbe videre med:
 Avklaring av ansvarsfordelingen
 Definere målgruppe og alternative tilbud
 Samarbeid med NAV om verdiskaping/arbeidstreningsdelen
 Gå i dialog med OKvta om basistilskuddets størrelse
3. Fylkesrådmannen bes om å vurdere mulighetene for å styrke VTA-budsjettet i
forbindelse med framleggelse av 1. tertialrapport.
4. Det åpnes for kartlegging/utprøving, uten at det garanteres læreplass. Dette er
nødvendig i og med at spørsmålet om økonomi først avklares i juni.
Votering:
Inger-Christin Torps endringsforslag ble enstemmig vedtatt avgitt for fylkesrådmannens
forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 04.02.2014:
1. Fylkesrådmannens gjennomgang av VTA-ordningen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannens bes jobbe videre med:
 Avklaring av ansvarsfordelingen
 Definere målgruppe og alternative tilbud
 Samarbeid med NAV om verdiskaping/arbeidstreningsdelen
 Gå i dialog med OKvta om basistilskuddets størrelse
3. Fylkesrådmannen bes om å vurdere mulighetene for å styrke VTA-budsjettet i
forbindelse med framleggelse av 1. tertialrapport.
4. Det åpnes for kartlegging/utprøving, uten at det garanteres læreplass. Dette er
nødvendig i og med at spørsmålet om økonomi først avklares i juni.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
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PS 2/2014 Østfold fylkeskommunes oppfølging av fylkesrevisjonens
kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget slutter seg til opplegget med et forsterket samarbeid mellom Østfold
fylkeskommune og vertskommunene om utvikling av helsesøstertjenesten ved de
videregående skolene, der følgende områder og vedtak prioriteres.
- Utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn for helsesøstertjenesten- og funksjonen ved
de videregående skolene.
- Utarbeide veiledende årshjul for oppgaver/aktiviteter som helsesøstertjenesten- og
funksjonen ved de videregående skolene
- Gjennomføre en felles konferanse for kommuner og fylkeskommune med spesielt fokus
på helsesøstertjenesten ved de videregående skolene.
- Arrangere et eget fagseminar omkring psykiatri og rusproblemer med særlig fokus på
videregående skolers utfordringer og mulighet for løsninger.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sv, Sp, KrF til nytt punkt
2 og 3:
2. Det bes om møte med politisk ledelse i Fredrikstad og Moss for å drøfte den lave
helsesøsterdekningen i videregående skole i disse kommunene.
3. Skolehelsetjenesten i videregående skole bør styrkes gjennom et bredere, tverrfaglig
tilbud med fokus på psykiatri, rus, vold, seksuelle overgrep og minoritetsbakgrunn.
Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og Frp:
Fylkesrådmannen bes finne midler til å styrke skolehelsetjenesten i forbindelse med
justering av budsjett for 2014.
Gretha Thuen (H) fremmet følgende endringsforslag:
I fylkesrådmannens forslag til innstilling, strekpunkt 3 endres ordet helsesøstertjenesten til
skolehelsetjenesten.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 med Gretha Thuens endringsforslag på navn i
strekpunkt 3 ble enstemmig vedtatt.
May Hansens tilleggsforslag til punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens tilleggsforslag fikk 4 stemmer (H og FrP) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 04.02.2014:
1. Fylkestinget slutter seg til opplegget med et forsterket samarbeid mellom Østfold
fylkeskommune og vertskommunene om utvikling av helsesøstertjenesten ved de
videregående skolene, der følgende områder og vedtak prioriteres.
- Utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn for helsesøstertjenesten- og funksjonen
ved de videregående skolene.
- Utarbeide veiledende årshjul for oppgaver/aktiviteter som helsesøstertjenesten- og
funksjonen ved de videregående skolene
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-

Gjennomføre en felles konferanse for kommuner og fylkeskommune med spesielt
fokus på skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.
- Arrangere et eget fagseminar omkring psykiatri og rusproblemer med særlig fokus
på videregående skolers utfordringer og mulighet for løsninger.
2. Det bes om møte med politisk ledelse i Fredrikstad og Moss for å drøfte den lave
helsesøsterdekningen i videregående skole i disse kommunene.
3. Skolehelsetjenesten i videregående skole bør styrkes gjennom et bredere, tverrfaglig
tilbud med fokus på psykiatri, rus, vold, seksuelle overgrep og minoritetsbakgrunn.
Saksordfører: Gretha Thuen (H)

PS 3/2014 Fylkesscene Østfold – sluttrapport forprosjekt og veien
videre
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkestinget tar endelig forprosjektrapport for Fylkesscene Østfold, med vedlegg, til
foreløpig orientering.
2. Søknad om tilskudd over statsbudsjettet til Fylkesscene Østfold – under kapittel 320
post 73 Nasjonale kulturbygg, opprettholdes og fornyes innen fristen 1. mars 2014.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige tilleggsavtaler, for å opprettholde
prosjektet frem mot avklaring om statlig tilskudd i desember 2014. Tilleggsavtalene skal
ta forbehold om endelig politisk realiseringsvedtak innen første halvår 2015.
4. Det tas forbehold om at Fredrikstad kommune fatter tilsvarende vedtak.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag i fylkesrådmannens innstilling punkt 1
på vegne av H, Frp og Sp:
1. Fylkestinget tar endelig forprosjektrapport for Fylkesscene Østfold, med vedlegg, til
avsluttende orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble med leders dobbeltstemme vedtatt mot 5
stemmer (H, FrP, Sp) avgitt for Simen Nords forslag.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2, 3 og 4 ble med leders dobbeltstemme
vedtatt mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 04.02.2014:
1. Fylkestinget tar endelig forprosjektrapport for Fylkesscene Østfold, med vedlegg, til
foreløpig orientering.
2. Søknad om tilskudd over statsbudsjettet til Fylkesscene Østfold – under kapittel 320
post 73 Nasjonale kulturbygg, opprettholdes og fornyes innen fristen 1. mars 2014.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige tilleggsavtaler, for å opprettholde
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prosjektet frem mot avklaring om statlig tilskudd i desember 2014. Tilleggsavtalene skal
ta forbehold om endelig politisk realiseringsvedtak innen første halvår 2015.
4. Det tas forbehold om at Fredrikstad kommune fatter tilsvarende vedtak.
Saksordfører: May Hansen (Sv)

PS 4/2014 Regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Planprogram for Regional Kompetanseplan for Østfold mot 2050 vedtas.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Planprogram for Regional Kompetanseplan for Østfold mot 2050 vedtas.

PS 5/2014 Sluttrapport for operaoppsetningen Nabucco på
Fredriksten festning
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Sluttrapporten fra operaoppsetningen Nabucco 2013 tas 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 04.02.2014:
Sluttrapporten fra operaoppsetningen Nabucco 2013 tas til orientering.
Saksordfører: Bjørn Gitle Hauge (H)
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PS 6/2014 LUK i Østfold - rapport for 2013 og søknad om midler
2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) er et viktig virkemiddel for å følge opp
fylkesplanens mål og strategier.
Årsrapport for LUK i Østfold og prosjektregnskap for 2013 tas til orientering.
I 2014 søker Østfold fylkeskommune om 4 085 000 kroner til gjennomføring av
satsingen. Satsingen skal gjennomføres som beskrevet i revidert prosjektplan og
budsjett.
Fylkesrådmannen skal før utgangen av 2014 ha gjort en vurdering av hvilke aktiviteter
innenfor LUK-prosjektet det kan være hensiktsmessig å videreføre etter at den
nasjonale ordningen er avviklet og mulige finansieringskilder for disse.

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 04.02.2014:
1.
2.
3.
4.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) er et viktig virkemiddel for å følge opp
fylkesplanens mål og strategier.
Årsrapport for LUK i Østfold og prosjektregnskap for 2013 tas til orientering.
I 2014 søker Østfold fylkeskommune om 4 085 000 kroner til gjennomføring av
satsingen. Satsingen skal gjennomføres som beskrevet i revidert prosjektplan og
budsjett.
Fylkesrådmannen skal før utgangen av 2014 ha gjort en vurdering av hvilke aktiviteter
innenfor LUK-prosjektet det kan være hensiktsmessig å videreføre etter at den
nasjonale ordningen er avviklet og mulige finansieringskilder for disse.

PS 7/2014 Østfold fylkeskommune - fornyet medlemskap i WHO
Healthy Cities Phase VI 2014-2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune søker om medlemskap i WHO Healthy Cities fase IV.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag til vedtatt mot 1 stemme (FrP).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Østfold fylkeskommune søker om medlemskap i WHO Healthy Cities fase VI.

PS 8/2014 Retningslinjer for fordeling av midler i Turskiltprosjektet
2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. OKH-komiteen/SMK-komiteen tar følgende prioriteringskriterier for turskiltprosjektet til
orientering:
• Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg.
• Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt).
• Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi.
• Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak.
• Turruter med forventet stor bruk.
• Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport.
• Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar.
• Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser,
eller lignende).
2. OKH-komiteen/SMK-komiteen tar opprettelsen av en styrings- og tildelingsgruppe til
orientering.
3. OKH-komiteen/SMK-komiteen ber om å bli orientert om resultatet av tildelingen på et
senere møte.

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 04.02.2014:
1. OKH-komiteen/SMK-komiteen tar følgende prioriteringskriterier for turskiltprosjektet til
orientering:
• Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg.
• Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt).
• Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi.
• Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak.
• Turruter med forventet stor bruk.
• Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport.
• Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar.
• Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser,
eller lignende).
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2. OKH-komiteen/SMK-komiteen tar opprettelsen av en styrings- og tildelingsgruppe til
orientering.
3. OKH-komiteen/SMK-komiteen ber om å bli orientert om resultatet av tildelingen på et
senere møte.

PS 9/2014 Forprosjekt. Utredning av yrkeshøgskole og yrkesfaglig
bachelor
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring, kultur og helsekomitéen støtter en eventuell deltakelse fra Østfold fagskole i
forprosjektet: Utredning av yrkeshøgskole og yrkesfaglig bachelor.
Østfold fagskoles søknad om økonomisk ekstrabevilgning avslås.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Simen Nord fremmet følgende endringsforslag i siste setning/avsnitt i fylkesrådmannens
forslag til vedtak:
Søknaden støttes. Midlene tas fra OKH-utvalgets disposisjonskonto.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (H) avgitt for Simen Nords
forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Opplæring, kultur og helsekomitéen støtter en eventuell deltakelse fra Østfold fagskole i
forprosjektet: Utredning av yrkeshøgskole og yrkesfaglig bachelor.
Østfold fagskoles søknad om økonomisk ekstrabevilgning avslås.

PS 10/2014 Orienteringssak. Rett til påbygging til generell
studiekompetanse for elever med bestått fag- og yrkesopplæring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Sak om rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever med bestått fag- og
yrkesopplæring, tas til orientering.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Sak om rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever med bestått fag- og
yrkesopplæring, tas til orientering.

PS 11/2014 Fordeling av regionale folkehelsemidler for 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Østfold fylkeskommune vil understreke betydningen av at kommunene i fylket viser
stort engasjement i å gjennomføre utviklingsprosjekter. Det forhold at de regionale
folkehelsemidlene er begrenset gjør at gode og formålsberettigede søknader ikke blir
tildelt midler. Fylkeskommunen vil understøtte kommunene der det er mulig for å
hjelpe til med å realisere utviklingsprosjekter som ikke nådde opp denne gang.
2. Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om en tilbakemelding på hvilke erfaringer som
er gjort etter to runder med søknader, og en samlet oversikt over framdrift og
foreløpige resultater av de godkjente søknadene.
3. Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge:
1. Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder / badeplasser
Tildelt kr 49.000, søknad kr 49.000
2. Rygge kommune: Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge
Tildelt kr 200.000, søknad kr 200.000
3. Fredrikstad kommune: Videreutvikling av utsatte levekårssoner
Tildelt kr 226.800, søknad kr 226.800
4. Askim kommune: «Robust ungdom»
Tildelt kr 835.000, søknad kr 835.000
5. Moss kommune: Opplevelseskortet
Tildelt kr 275.000, søknad kr 275.000
6. Sarpsborg kommune: Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller
Tildeling kr 214.200, søknad kr 250.000

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag i punkt 3 på vegne av Ap, KrF,
Sv og Sp:
3. Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge:
1. Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder / badeplasser
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tildelt kr 49.000, søknad kr 49.000
Rygge kommune: Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge
Tildelt kr 180.000, søknad kr 200.000
Fredrikstad kommune: Videreutvikling av utsatte levekårssoner
Tildelt kr 200.000, søknad kr 226.800
Askim kommune: «Robust ungdom»
Tildelt kr 750.000, søknad kr 835.000
Moss kommune: Opplevelseskortet
Tildelt kr 250.000, søknad kr 275.000
Sarpsborg kommune: Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller
Tildeling kr 200.000, søknad kr 250.000
Rakkestad kommune: Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse
Tildeling kr 171.000, søknad kr 223.600

Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4 på vegne av Ap,
KrF, Sv og Sp:
Administrasjonen bes vurdere et prosjekt med lederutvikling i samarbeid med Våler,
Rakkestad og Sarpsborg. Her bør det være en dialog for å se på hvordan vi sammen kan bidra
til lederutvikling på folkehelse. Eventuelt også sammen med Høgskolen i Østfold.
May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5 på vegne av Ap, KrF, Sp
og Sv:
Folkehelsemidler til integreringstiltak bør vurderes i fremtidige tildelinger.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps endringsforslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps tillegg til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
May Hansens tillegg til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
1. Østfold fylkeskommune vil understreke betydningen av at kommunene i fylket viser
stort engasjement i å gjennomføre utviklingsprosjekter. Det forhold at de regionale
folkehelsemidlene er begrenset gjør at gode og formålsberettigede søknader ikke blir
tildelt midler. Fylkeskommunen vil understøtte kommunene der det er mulig for å
hjelpe til med å realisere utviklingsprosjekter som ikke nådde opp denne gang.
2. Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om en tilbakemelding på hvilke erfaringer som
er gjort etter to runder med søknader, og en samlet oversikt over framdrift og
foreløpige resultater av de godkjente søknadene.
3. Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge:
1. Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder / badeplasser
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tildelt kr 49.000, søknad kr 49.000
Rygge kommune: Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge
Tildelt kr 180.000, søknad kr 200.000
Fredrikstad kommune: Videreutvikling av utsatte levekårssoner
Tildelt kr 200.000, søknad kr 226.800
Askim kommune: «Robust ungdom»
Tildelt kr 750.000, søknad kr 835.000
Moss kommune: Opplevelseskortet
Tildelt kr 250.000, søknad kr 275.000
Sarpsborg kommune: Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller
Tildeling kr 200.000, søknad kr 250.000
Rakkestad kommune: Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse
Tildeling kr 171.000, søknad kr 223.600

4. Administrasjonen bes vurdere et prosjekt med lederutvikling i samarbeid med Våler,
Rakkestad og Sarpsborg. Her bør det være en dialog for å se på hvordan vi sammen kan
bidra til lederutvikling på folkehelse. Eventuelt også sammen med Høgskolen i Østfold.
5. Folkehelsemidler til integreringstiltak bør vurderes i fremtidige tildelinger.

PS 12/2014 Prosjektmidler 2014 - frivillige organisasjoner innen
kultur og idrett
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Følgende prosjektsøknader gis tildeling for 2014:
Østfold Idrettskrets

1. Allaktivitetsdager ØIK
2. UT – Ungdom Trener
3. YouMe – 9.-10. trinn
4. Skole/SFO Ny modell fra 2013, videreføring i 2014
5. Samarbeid med barneskoler/SFO og vgs. Økt fysisk aktivitet
6. Idrett – SFO/Skole
7. YouMe – 6.-7.trinn
Tilsammen

kr. 80.000
kr. 95.000
kr. 170.000
Kr. 60.000
Kr. 40.000
kr. 20.000
kr. 90.000
kr. 555.000

Østfold Barne- og Ungdomsråd
1. Østfold Røde kors RØFF(Røde kors Friluftsliv og Førstehjelp)
2. Frikirkens Barne- og Ungdomsråd; Oppstart av SoulChildren-kor i Østfold
3. 4H Østfold; Gøy på landet
4. FPU; Tverrpolitisk studietur til London
5. Østfold Barne- og Ungdomsråd; Rette blikket fremover – Del 1
6. Ny Generasjon; Ungdomskveld

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

90.000
50.000
50.000
50.000
82.000
15.000
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7. Frikirkens Barne- og Ungdomsråd; Redd liv
8. Friends for understanding (FfU); Kulturell integrering via gruppeutveksling
Tilsammen

kr. 13.000
kr. 50.000
kr. 400.000

Østfold Musikkråd
1. ØMR: Folkemusikk i Østfold(Redusert med kr. 130.000 ift. omsøkt beløp)
2. ØMR/Moss musikkråd, «Sammen om sang» - videreføring
Tilsammen

kr. 360.000
kr. 57.000
kr. 417.000

Samlet innvilget beløp kr 1.372.000

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 04.02.2014:
Følgende prosjektsøknader gis tildeling for 2014:
Østfold Idrettskrets

1. Allaktivitetsdager ØIK
2. UT – Ungdom Trener
3. YouMe – 9.-10. trinn
4. Skole/SFO Ny modell fra 2013, videreføring i 2014
5. Samarbeid med barneskoler/SFO og vgs. Økt fysisk aktivitet
6. Idrett – SFO/Skole
7. YouMe – 6.-7.trinn
Tilsammen

kr. 80.000
kr. 95.000
kr. 170.000
Kr. 60.000
Kr. 40.000
kr. 20.000
kr. 90.000
kr. 555.000

Østfold Barne- og Ungdomsråd
1. Østfold Røde kors RØFF(Røde kors Friluftsliv og Førstehjelp)
2. Frikirkens Barne- og Ungdomsråd; Oppstart av SoulChildren-kor i Østfold
3. 4H Østfold; Gøy på landet
4. FPU; Tverrpolitisk studietur til London
5. Østfold Barne- og Ungdomsråd; Rette blikket fremover – Del 1
6. Ny Generasjon; Ungdomskveld
7. Frikirkens Barne- og Ungdomsråd; Redd liv
8. Friends for understanding (FfU); Kulturell integrering via gruppeutveksling
Tilsammen

kr. 90.000
kr. 50.000
kr. 50.000
kr. 50.000
kr. 82.000
kr. 15.000
kr. 13.000
kr. 50.000
kr. 400.000

Østfold Musikkråd
1. ØMR: Folkemusikk i Østfold(Redusert med kr. 130.000 ift. omsøkt beløp)
2. ØMR/Moss musikkråd, «Sammen om sang» - videreføring
Tilsammen

kr. 360.000
kr. 57.000
kr. 417.000

15

Samlet innvilget beløp kr 1.372.000

PS 13/2014 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring – kultur og helsekomiteen innvilger støtte til 15 utvalgte prosjekt innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2014,- på til sammen kr.
990.000,-.
2.
Foreningen Nebbet med inntil kr. 40.000,- «Arrangementserie på visningsrommet
Nebbet 2013- 2014»
3.
Fortzato med inntil kr. 50.000,- «Konserter på Herregårder/ Storgårder i Østfold
2014»
4.
House of Foundation med inntil kr. 50.000,- “House of Foundations barnefestival
2014”
6.
Festivalen SIN med inntil kr. 100.000,- «Festivalen SIN 2014»
8.
Festival of music for winds med inntil kr. 100.000,- “Festival of Music for Winds &
Precussion 2014”
10.
Spydeberg rockefestival med inntil kr. 75.000,- «Spydeberg Rock Festival 2014»
14.
Gasspedalen med inntil kr. 40.000,- «Gasspedalen på Litteraturhuset i Fredrikstad
2014»
17.
Spydeberg kommune med inntil kr. 100.000,- «Spillet om Grunnloven 2014»
18.
Litteraturfestivalen Ord i Grenseland med inntil kr. 75.000,- «Litteraturfestivalen Ord
i Grenseland 2014»
19.
Klassiske Toner med inntil kr. 75.000,- «Mozartfestivalen 2014»
20.
Alexander Hermansen med inntil kr. 50.000,- «Visefestivalen Lucidor 2014»
23.
Moss og omegn musikkråd med inntil kr. 30.000,- «Åpningsarrangement –
Grunnlovsjubileet i Østfold»
25.
Fredriksten festnings venner med inntil kr. 25.000,- «Fredriksten- Nordens Gibraltar»
26.
Tulla Elieson med inntil kr. 150.000,- «Transformator 2014- 2015»
31.
Ny Musikk Østfold med inntil kr. 30.000,- «VinterRiss 2014»

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble fremmet følgende omforent endringsforslag:
Søknad nummer 4 - House of Foundations økes til kr 70.000,- som benyttes til barnefestival.
Shakeel Rehman (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt på vegne av Ap, Sv, Sp
og KrF:
Dersom noen av de tildelte ikke benytter seg av tilskuddet, overføres dette Østfold
fylkeskommune før høstens tildeling.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Shakeel Rehmans forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Opplæring – kultur og helsekomiteen innvilger støtte til 15 utvalgte prosjekt innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2014,- på til sammen kr.
1.010.000,-.
2.
Foreningen Nebbet med inntil kr. 40.000,- «Arrangementserie på visningsrommet
Nebbet 2013- 2014»
3.
Fortzato med inntil kr. 50.000,- «Konserter på Herregårder/ Storgårder i Østfold
2014»
4.
House of Foundation med inntil kr. 70.000,- “House of Foundations barnefestival
2014”
6.
Festivalen SIN med inntil kr. 100.000,- «Festivalen SIN 2014»
8.
Festival of music for winds med inntil kr. 100.000,- “Festival of Music for Winds &
Precussion 2014”
10.
Spydeberg rockefestival med inntil kr. 75.000,- «Spydeberg Rock Festival 2014»
14.
Gasspedalen med inntil kr. 40.000,- «Gasspedalen på Litteraturhuset i Fredrikstad
2014»
17.
Spydeberg kommune med inntil kr. 100.000,- «Spillet om Grunnloven 2014»
18.
Litteraturfestivalen Ord i Grenseland med inntil kr. 75.000,- «Litteraturfestivalen Ord
i Grenseland 2014»
19.
Klassiske Toner med inntil kr. 75.000,- «Mozartfestivalen 2014»
20.
Alexander Hermansen med inntil kr. 50.000,- «Visefestivalen Lucidor 2014»
23.
Moss og omegn musikkråd med inntil kr. 30.000,- «Åpningsarrangement –
Grunnlovsjubileet i Østfold»
25.
Fredriksten festnings venner med inntil kr. 25.000,- «Fredriksten- Nordens Gibraltar»
26.
Tulla Elieson med inntil kr. 150.000,- «Transformator 2014- 2015»
31.
Ny Musikk Østfold med inntil kr. 30.000,- «VinterRiss 2014»
Dersom noen av de tildelte ikke benytter seg av tilskuddet, overføres dette Østfold
fylkeskommune før høstens tildeling.

PS 14/2014 Rapport for kulturkort for ungdom 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Rapport for kulturkort for ungdom 2013 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
Rapport for kulturkort for ungdom 2013 tas til orientering.

PS 15/2014 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i
opplæringsloven og privatskoleloven - Leksehjelp, frukt og
grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om
oppholdstillatelse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Departementets forslag er å endre bestemmelsen om leksehjelp, slik at den skal
gjelde hele grunnskolen, ikke bare 1. til 4. årstrinn som i dag. Leksehjelpen skal ha
samme omfang som i dag, men kommunene og de private skolene skal stå fritt til å
fordele disse timene på de ulike årstrinnene. Østfold fylkeskommune mener at
prinsippet om tidlig hjelp er et så tungtveiende argument for at leksehjelp skal settes
inn på 1. til 4. trinn at det er tvilsomt om endringen vil føre til bedre resultater for
elevene. Tidlig innsats er viktig for å unngå at læringsutfordringer utvikler seg til
større problemer på sikt. På den annen side viser erfaringer høstet etter at tilbudet
om leksehjelp ble innført i 2009 at det er behov for større fleksibilitet og valgfrihet.
Ved å gjøre tilbudet om leksehjelp tilgjengelig for elever fra 1. til 10. trinn får
kommunene handlingsrom og fleksibilitet til å sette inn leksehjelp på det nivået hvor
det etter en faglig vurdering forventes å gi best effekt.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven § 13-7a Plikt
for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp.
2. Mange unge som søker oppholdstillatelse i Norge har mangelfull grunnskole fra
hjemlandet. Østfold fylkeskommune mener det er viktig at disse ungdommene gis
rett til grunnskoleopplæring for voksne slik at de senere kan nyttiggjøre seg retten til
videregående opplæring.
Videregående opplæring er også en så grunnleggende del av opplæringen i Norge at
den etter Østfold fylkeskommunes vurdering også bør gjelde ungdom som søker om
oppholdstillatelse. Det er videre viktig at denne gruppen ikke går ledig, og at
videregående opplæring kan være et tiltak som beskjeftiger ungdommene på en
positiv måte.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven § 3-1 Rett til
vidaregåande opplæring for ungdom og § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for
vaksne.
3. Østfold fylkeskommune har ingen innvendinger mot å lovfeste vilkårene for inntak til
videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-3. Endringen
innebærer at gjeldene første ledd i forskrift til opplæringsloven § 6-3 i stedet tas inn i
lovteksten § 4A-3 som nytt tredje ledd. Hensikten med denne endringen er en
harmonisering i forhold til bestemmelsene i §§ 3-1 og 4A-1. Endringen har ingen
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praktisk betydning for søkerne.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven § 4A-3 Rett
til vidaregåande opplæring for vaksne.
4. Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle
elever ved ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler gratis frukt og
grønnsaker. Departementet foreslår å oppheve denne plikten fordi ordningen med
frukt og grønnsaker er kostbar, og regjeringen ønsker å prioritere midlene til andre
skoletiltak. Fylkestinget i Østfold har fattet vedtak om at elever i videregående skoler
i Østfold skal få tilbud om gratis frukt og grønnsaker, og ordningen ble iverksatt fra
skoleåret 2007-2008. Med bakgrunn i positive erfaringer fra videregående opplæring
i Østfold vil Østfold fylkeskommune anbefale at fruktordningen i grunnskolen
videreføres. Dette anses å være et godt fungerende folkehelsetiltak som bør
videreføres.
Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget om at opplæringsloven § 13-5 Plikt for
skoleeigaren til å ha ei ordning med gratis frukt og grønnsaker, oppheves.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Simen Nord fremmet følgende endringsforslag til punkt 4 på vegne av H og Frp:
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at opplæringsloven § 13-5 Plikt for skoleeigaren
til å ha ei ordning med gratis frukt og grønnsaker oppheves.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP) avgitt for Simen
Nords forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
1. Departementets forslag er å endre bestemmelsen om leksehjelp, slik at den skal gjelde
hele grunnskolen, ikke bare 1. til 4. årstrinn som i dag. Leksehjelpen skal ha samme
omfang som i dag, men kommunene og de private skolene skal stå fritt til å fordele disse
timene på de ulike årstrinnene. Østfold fylkeskommune mener at prinsippet om tidlig
hjelp er et så tungtveiende argument for at leksehjelp skal settes inn på 1. til 4. trinn at
det er tvilsomt om endringen vil føre til bedre resultater for elevene. Tidlig innsats er
viktig for å unngå at læringsutfordringer utvikler seg til større problemer på sikt. På den
annen side viser erfaringer høstet etter at tilbudet om leksehjelp ble innført i 2009 at det
er behov for større fleksibilitet og valgfrihet. Ved å gjøre tilbudet om leksehjelp
tilgjengelig for elever fra 1. til 10. trinn får kommunene handlingsrom og fleksibilitet til å
sette inn leksehjelp på det nivået hvor det etter en faglig vurdering forventes å gi best
effekt.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven § 13-7a Plikt for
kommunen til å ha tilbod om leksehjelp.
2. Mange unge som søker oppholdstillatelse i Norge har mangelfull grunnskole fra
hjemlandet. Østfold fylkeskommune mener det er viktig at disse ungdommene gis rett til
grunnskoleopplæring for voksne slik at de senere kan nyttiggjøre seg retten til
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videregående opplæring. Videregående opplæring er også en så grunnleggende del av
opplæringen i Norge at den etter Østfold fylkeskommunes vurdering også bør gjelde
ungdom som søker om oppholdstillatelse. Det er videre viktig at denne gruppen ikke går
ledig, og at videregående opplæring kan være et tiltak som beskjeftiger ungdommene på
en positiv måte. Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven
§ 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom og § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring
for vaksne.
3. Østfold fylkeskommune har ingen innvendinger mot å lovfeste vilkårene for inntak til
videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-3. Endringen innebærer at
gjeldene første ledd i forskrift til opplæringsloven § 6-3 i stedet tas inn i lovteksten § 4A3 som nytt tredje ledd. Hensikten med denne endringen er en harmonisering i forhold til
bestemmelsene i §§ 3-1 og 4A-1. Endringen har ingen praktisk betydning for søkerne.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven § 4A-3 Rett til
vidaregåande opplæring for vaksne.
4. Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle
elever ved ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler gratis frukt og
grønnsaker. Departementet foreslår å oppheve denne plikten fordi ordningen med frukt
og grønnsaker er kostbar, og regjeringen ønsker å prioritere midlene til andre skoletiltak.
Fylkestinget i Østfold har fattet vedtak om at elever i videregående skoler i Østfold skal få
tilbud om gratis frukt og grønnsaker, og ordningen ble iverksatt fra skoleåret 2007-2008.
Med bakgrunn i positive erfaringer fra videregående opplæring i Østfold vil Østfold
fylkeskommune anbefale at fruktordningen i grunnskolen videreføres. Dette anses å
være et godt fungerende folkehelsetiltak som bør videreføres. Østfold fylkeskommune
støtter ikke forslaget om at opplæringsloven § 13-5 Plikt for skoleeigaren til å ha ei
ordning med gratis frukt og grønnsaker, oppheves.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.
Inger-Christin Torp
leder

Simen Nord
medunderskriver
Ellen Engebretsen
sekretær

