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Rektor Jens Nicolaisen ønsket velkommen til Frederik II videregående skole og orienterte om
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Det var ingen merknader til innkalling.
Til saksliste
Simen Nord ønsket å gjenoppta sak om Østfold Møbelsnekkerskole. Saken er sjekket i
administrasjonen og det har ikke kommer nye punkter i ankesaken. Saken ble derfor avvist.
Habilitet
Representanten Gretha Thuen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet i sak 30/2014 INSPIRIA
Helse – årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 fordi hun er vararepresentant til styret i
Inspiria. Hun ble ikke erklært inhabil i saken.
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Saker til behandling
PS 16/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 1
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.

2.

Fylkestinget godkjenner Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 1
med følgende viktigste anbefalinger:
a. Løsningene for skolestruktur, skolebygg og tilbudsstruktur skal understøtte
fylkeskommunens overordnede målsetting om at flest mulig elever og lærlinger
skal fullføre og bestå med best mulig resultat
b. Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av alle
klasser, god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av den viktigste
innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk. Arealbruk pr elev/ansatt skal
effektiviseres for å redusere investerings- og driftskostnader.
c. Våre videregående skoler skal være store, dvs. normalt i størrelsesorden 750-2000
elever.
d. Våre videregående skoler skal primært ligge i sentrum i byene nær et
kollektivknutepunkt slik at de bidrar til byutvikling og transporteffektivitet.
e. Det skal tilrettelegges for samlokalisering, sambruk og flerbruk mellom skolen
andre fylkeskommunale virksomheter og mellom skolen og samfunnet rundt.
f. Våre videregående skoler skal være kombinerte. Dette vil i praksis innebære en
rimelig fordeling av yrkesforberedende og studieforberedende
utdanningsprogram, sterke og svake elever, gutter og jenter.
g. Våre videregående skoler skal ha store fagmiljøer som legger til rette for både
faglig dybde og kostnadseffektiv organisering av undervisningen.
h. Det skal legges til grunn en sterkere vektlegging av «arbeidsmarkedsstyrt»
dimensjonering av tilbudsstrukturen og tilsvarende mindre vekt på elevenes
førstevalg.
i. Det legges til grunn en jevn utvikling i volumet på henholdsvis studie- og
yrkesforberedende utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke ha
alle utdanningsprogram. Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best
tilgjengelighet for flest mulig.
j. Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket. I
tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte elevgrupper;
multifunksjonshemmende, autister, psykisk syke, blinde/svaksynte og
minoritetsspråklige.
k. Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger på SSB’s forutsetning om
middels vekst legges til grunn. Det tas høyde for en 3% usikkerhet knyttet til en
eventuelt sterkere vekst i perioden.
Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til fremtidig
skole- og tilbudsstruktur som behandles av fylkestinget i desember 2014.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tillegg til punkt 1 i på vegne av H og
FrP:
Etterspørselen etter fagarbeidere vil øke i fremtiden. En sterk satsning på yrkesfag må være
sentralt i planleggingen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling unntatt punkt 1 i) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 i) ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords tilleggsforslag til punkt 1 i) fikk 5 stemmer og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 08.04.2014:
1. Fylkestinget godkjenner Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 1
med følgende viktigste anbefalinger:
a. Løsningene for skolestruktur, skolebygg og tilbudsstruktur skal understøtte
fylkeskommunens overordnede målsetting om at flest mulig elever og lærlinger
skal fullføre og bestå med best mulig resultat
b. Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av alle
klasser, god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av den viktigste
innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk. Arealbruk pr elev/ansatt skal
effektiviseres for å redusere investerings- og driftskostnader.
c. Våre videregående skoler skal være store, dvs. normalt i størrelsesorden 750-2000
elever.
d. Våre videregående skoler skal primært ligge i sentrum i byene nær et
kollektivknutepunkt slik at de bidrar til byutvikling og transporteffektivitet.
e. Det skal tilrettelegges for samlokalisering, sambruk og flerbruk mellom skolen
andre fylkeskommunale virksomheter og mellom skolen og samfunnet rundt.
f. Våre videregående skoler skal være kombinerte. Dette vil i praksis innebære en
rimelig fordeling av yrkesforberedende og studieforberedende
utdanningsprogram, sterke og svake elever, gutter og jenter.
g. Våre videregående skoler skal ha store fagmiljøer som legger til rette for både
faglig dybde og kostnadseffektiv organisering av undervisningen.
h. Det skal legges til grunn en sterkere vektlegging av «arbeidsmarkedsstyrt»
dimensjonering av tilbudsstrukturen og tilsvarende mindre vekt på elevenes
førstevalg.
i. Det legges til grunn en jevn utvikling i volumet på henholdsvis studie- og
yrkesforberedende utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke ha
alle utdanningsprogram. Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best
tilgjengelighet for flest mulig.
j. Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket. I
tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte elevgrupper;
multifunksjonshemmende, autister, psykisk syke, blinde/svaksynte og
minoritetsspråklige.
k. Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger på SSB’s forutsetning om
middels vekst legges til grunn. Det tas høyde for en 3% usikkerhet knyttet til en
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2.

eventuelt sterkere vekst i perioden.
Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til fremtidig
skole- og tilbudsstruktur som behandles av fylkestinget i desember 2014.

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 17/2014 Gjennomgang av området spesialundervisning
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.

Gjennomgang av spesialundervisning i Østfold fylkeskommune tas til orientering.
Med utgangspunkt i forventet utvikling på spesialundervisningsområdet bes
fylkesrådmannen spesielt følge opp følgende effektiviseringsområder:
o Gjennomgang og eventuell endring av ressurstildelingsmodellen
o En bedre fordeling av elever med rett til spesialundervisning mellom skolene
Denne premissen bør innarbeides i den helhetlige Skolebruksplanen.
Utredningens forslag om egne enheter for spesielle vansker bør også tas med i
dette planarbeidet.
o Strategisk styring av ressurser som optimaliserer mulighetene til å videreutvikle
god og tilpasset opplæring for alle.
o Målrettet kvalitetsutvikling med grunnlag i «System for styring av de videregående
skolene». I denne sammenhengen synes bl.a. «spesialundervisning» å være et
særlig viktig område.
o Økt samarbeid med kommunene som i enda sterkere grad gir mulighet for tidlig
innsats og kvalitetsutvikling i hele det «13-årige løpet». I denne sammenhengen vil
arbeidet med Regional Kompetanseplan kunne ha særlig betydning
o Tverrsektoriell innsats som kan understøtte «arbeidslinja» og redusere andelen
unge med psykososiale og psykiske problembelastninger.

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 08.04.2014:
1.
2.

Gjennomgang av spesialundervisning i Østfold fylkeskommune tas til orientering.
Med utgangspunkt i forventet utvikling på spesialundervisningsområdet bes
fylkesrådmannen spesielt følge opp følgende effektiviseringsområder:
o Gjennomgang og eventuell endring av ressurstildelingsmodellen
o En bedre fordeling av elever med rett til spesialundervisning mellom skolene
Denne premissen bør innarbeides i den helhetlige Skolebruksplanen.
Utredningens forslag om egne enheter for spesielle vansker bør også tas med i
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o
o

o

o

dette planarbeidet.
Strategisk styring av ressurser som optimaliserer mulighetene til å videreutvikle
god og tilpasset opplæring for alle.
Målrettet kvalitetsutvikling med grunnlag i «System for styring av de videregående
skolene». I denne sammenhengen synes bl.a. «spesialundervisning» å være et
særlig viktig område.
Økt samarbeid med kommunene som i enda sterkere grad gir mulighet for tidlig
innsats og kvalitetsutvikling i hele det «13-årige løpet». I denne sammenhengen vil
arbeidet med Regional Kompetanseplan kunne ha særlig betydning
Tverrsektoriell innsats som kan understøtte «arbeidslinja» og redusere andelen
unge med psykososiale og psykiske problembelastninger.

Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap)

PS 18/2014 Samarbeidsavtale med Halden kommune om Opera
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Østfold fylkeskommune slutter seg til den vedlagte samarbeidsavtalen med Halden
kommune.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 08.04.2014:
Østfold fylkeskommune slutter seg til den vedlagte samarbeidsavtalen med Halden
kommune.
Saksordfører: Gretha Thuen (H).

PS 19/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak rapportering pr 2. halvår 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i annet halvår 2013 tas til orientering.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 08.04.2014:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i annet halvår 2013 tas til orientering.

PS 20/2014 Årsmelding 2013 - elev- og lærlingombudet i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Elev- og lærlingombudets årsmelding 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 08.04.2014:
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2013 tas til orientering.
Saksordfører: Monica Gåsvatn (H).

PS 21/2014 To prosjektsøknader til EU-programmer - Østfold
kulturutvikling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Ung kultur Østfold sitt ungdomsutvekslingsprosjekt i Kroatia innvilges en støtte på
kr 83 000.
Scenekunst Østfolds deltagelse i prosjektet InSitu og EØS-prosjektet innvilges en støtte
på kr 300 000.
Beløpene dekkes av midler satt av til medfinansiering av EU-prosjekter, konto
143000.7000.
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Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 08.04.2014:
1.
2.
3.

Ung kultur Østfold sitt ungdomsutvekslingsprosjekt i Kroatia innvilges en støtte på
kr 83 000.
Scenekunst Østfolds deltagelse i prosjektet InSitu og EØS-prosjektet innvilges en støtte
på kr 300 000.
Beløpene dekkes av midler satt av til medfinansiering av EU-prosjekter, konto
143000.7000.

PS 22/2014 Tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper
2014 - 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 2014 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jf retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.5):
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Tildeling
Søker

Omsøkt beløp

Grunntildeling

Total tildeling

Vofo Østfold, driftstilskudd

kr

500 000

kr

500 000

Vofo Østfold, Generelt tilskudd

kr

500 000

kr

500 000

Vofo Østfold, totalt

kr 1 000 000

AOF Fredrikstad/Moss

kr 1 735 200

AOF Fredrikstad/Moss NHF

kr

kr

250 000

350 300

kr 1 320 100
kr

284 400

AOF Fredrikstad/Moss totalt
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold NHF
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold, totalt

avrundet

kr 1 604 500

kr

988 000

kr

298 000

kr

250 000

kr

778 500

kr

241 900
kr 1 020 400

NHF
Funkis, Østfold

kr

586 740

kr

250 000

kr

490 800

kr

490 800

Østfold Musikkråd

kr

274 000

kr

250 000

kr

263 800

kr

263 800

Sum

kr 5 232 240

3.
4.
5.

kr 1 000 000

kr 4 379 500

kr 4 379 500

Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2014, ikke
oppfyller ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene
forholdsvis mellom øvrige tilskuddsmottakere.
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.

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 08.04.2014:
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 2014 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jf retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.5):
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Tildeling
Søker

Omsøkt beløp

Grunntildeling

Total tildeling

Vofo Østfold, driftstilskudd

kr

500 000

kr

500 000

Vofo Østfold, Generelt tilskudd

kr

500 000

kr

500 000

Vofo Østfold, totalt

kr 1 000 000

AOF Fredrikstad/Moss

kr 1 735 200

AOF Fredrikstad/Moss NHF

kr

kr

250 000

350 300

kr 1 320 100
kr

284 400

AOF Fredrikstad/Moss totalt
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold NHF
AOF Sarpsborg, Halden og Indre
Østfold, totalt

avrundet

kr 1 604 500

kr

988 000

kr

298 000

kr

250 000

kr

778 500

kr

241 900
kr 1 020 400

NHF
Funkis, Østfold

kr

586 740

kr

250 000

kr

490 800

kr

490 800

Østfold Musikkråd

kr

274 000

kr

250 000

kr

263 800

kr

263 800

Sum

kr 5 232 240

3.
4.
5.

kr 1 000 000

kr 4 379 500

kr 4 379 500

Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2014, ikke
oppfyller ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene
forholdsvis mellom øvrige tilskuddsmottakere.
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 23/2014 Omdisponering av tildelte prosjektmidler 2014 - Østfold
Barne- og Ungdomsråd
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Tildelte prosjektmidler for 2014, kr. 50 000 til prosjektet «Kulturell integrering
via gruppeutveksling» i regi av FfU, omfordeles til prosjektet «Spiralen»
Fylkesrådmannen får fullmakt til å omfordele tildelte prosjektmidler, basert på
søknad fra paraplyorganisasjonene, med en øvre begrensning på kr 75 000.
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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 08.04.2014:
1.
2.

Tildelte prosjektmidler for 2014, kr. 50 000 til prosjektet «Kulturell integrering
via gruppeutveksling» i regi av FfU, omfordeles til prosjektet «Spiralen»
Fylkesrådmannen får fullmakt til å omfordele tildelte prosjektmidler, basert på
søknad fra paraplyorganisasjonene, med en øvre begrensning på kr 75 000.

PS 24/2014 Non Stop festivalen i Moss - søknad om forlengelse av
festivalstøtteordningen i nye tre år
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Opplæring, kultur og helsekomiteen innvilger treårig festivalstøtte på kr. 150.000,- pr. år
fra 2014 til 2016 til Non Stop festivalen i Moss.
2. Det forutsettes at Moss kommune minst yter tilsvarende støtte pr. år fra 2014 til 2016.
3. Det vil ikke bli utlyst tildeling av ledige midler til treårig festivalstøtte i 2014 for nye
festivaler i Østfold.

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 08.04.2014:
1. Opplæring, kultur og helsekomiteen innvilger treårig festivalstøtte på kr. 150.000,- pr. år
fra 2014 til 2016 til Non Stop festivalen i Moss.
2. Det forutsettes at Moss kommune minst yter tilsvarende støtte pr. år fra 2014 til 2016.
3. Det vil ikke bli utlyst tildeling av ledige midler til treårig festivalstøtte i 2014 for nye
festivaler i Østfold.
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PS 25/2014 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og
omsorgsområdet i 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble fremmet følgende omforent endringsforslag:
Fylkeskommunen arbeider allerede med mange av de forventningene som stilles fra
Helsedirektoratet, og tannhelseseksjonen oppfyller alle forventningene. Øvrige
forventninger vurderes i det videre arbeidet med drift, forvaltning, utvikling og tjenesteyting.
Signalene fra Helsedirektoratet vil også bli tatt med i betraktningen når planene for 2015
legges.
Votering:
Omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 08.04.2014:
Fylkeskommunen arbeider allerede med mange av de forventningene som stilles fra
Helsedirektoratet, og tannhelseseksjonen oppfyller alle forventningene. Øvrige
forventninger vurderes i det videre arbeidet med drift, forvaltning, utvikling og tjenesteyting.
Signalene fra Helsedirektoratet vil også bli tatt med i betraktningen når planene for 2015
legges.

PS 26/2014 Helsefremmende barnehager og grunnskoler og status
på arbeidet med Inkluderende Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune etablerer et to-årig regionalt prosjekt for helsefremmende
barnehager og grunnskoler. Midler til ledelse av prosjektet og enkle tiltak finansieres
av midler allerede avsatt til folkehelsearbeid.
Alle kommuner inviteres til å delta i prosjektet med en barnehage og en skole. Større
kommuner kan delta med to barnehager og to skoler.
Alle deltakende virksomheter forplikter seg til å samarbeide med de øvrige i et
regionalt nettverk. Nettverket har ansvar for framdrift og resultater i prosjektet.
Status på arbeidet med de øvrige delene av Inkluderende Østfold tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Roar Høisveen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 4 på vegne
av Ap, Sp og Krf:
I dette arbeidet skal det være fokus på universell utforming og like muligheter for alle.
Votering:

14

Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Roar Høisveens tilleggsforslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 08.04.2014:
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune etablerer et to-årig regionalt prosjekt for helsefremmende
barnehager og grunnskoler. Midler til ledelse av prosjektet og enkle tiltak finansieres
av midler allerede avsatt til folkehelsearbeid.
Alle kommuner inviteres til å delta i prosjektet med en barnehage og en skole. Større
kommuner kan delta med to barnehager og to skoler.
Alle deltakende virksomheter forplikter seg til å samarbeide med de øvrige i et
regionalt nettverk. Nettverket har ansvar for framdrift og resultater i prosjektet.
Status på arbeidet med de øvrige delene av Inkluderende Østfold tas til orientering. I
dette arbeidet skal det være fokus på universell utforming og like muligheter for alle.

PS 27/2014 Erfaringsfylker i folkehelsearbeid - eventuell søknad fra
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Det søkes Helsedirektoratet om å bli erfaringsfylke på arbeid med
helsekonsekvensutredninger.

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 08.04.2014:
Det søkes Helsedirektoratet om å bli erfaringsfylke på arbeid med
helsekonsekvensutredninger.

PS 28/2014 Behandling av søknader til ordningen Tilskudd til frivillig
virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og
samhandling i 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fordeling av drifts- og tilskuddsmidler til tiltak gjennom ordningen for frivillig virksomhet i
lokalsamfunn, over statsbudsjettets 2014, kap. 821,post 71 tas til orientering.
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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 08.04.2014:
Fordeling av drifts- og tilskuddsmidler til tiltak gjennom ordningen for frivillig virksomhet i
lokalsamfunn, over statsbudsjettets 2014, kap. 821,post 71 tas til orientering.

PS 29/2014 Fordeling av tilskuddsmidler - fysisk aktivitet 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Med forbehold om tildeling av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet fordeles
tilskuddsmidlene som foreslått i vedlagte oversikt. Dersom tildelingsbeløpet blir større enn
900 000 kroner gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele de resterende midlene til allerede
omsøkte tiltak.

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 08.04.2014:
Med forbehold om tildeling av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet fordeles
tilskuddsmidlene som foreslått i vedlagte oversikt. Dersom tildelingsbeløpet blir større enn
900 000 kroner gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele de resterende midlene til allerede
omsøkte tiltak.

PS 30/2014 INSPIRIA Helse - årsrapport 2013 og handlingsplan 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 for INSPIRIA Helse tas til orientering.

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

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 08.04.2014:
Årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 for INSPIRIA Helse tas til orientering.

PS 31/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen
8. april 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble holdt følgende orienteringer i møtet:
1. Presentasjon av «9 år etter» v/Eifred Markussen, NIFU (Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning).
2. Fylkesdirektør Einar Wium orienterte om «Gjennomgang av området
spesialundervisning».
3. Orientering om arbeidet med folkehelseoversikt og resultater fra
befolkningsundersøkelsen, Østfold helseprofil v/Gunnar Hjorthaug.
4. Presentasjon av ny aktivitet ved Østfold kulturutvikling v/Solveig Rinaldo Dannevig og
Kjell Susegg Moberg.
5. Ass. fylkesdirektør Frid Sandmoe orienterte om Prøveinntaket.
Deltagelse konferanse
 Seminar/regionkonferanse om opplæring 21. – 22. august 2014 i Oslo i regi av
Østlandssamarbeidet. Representanter i komiteen melder fra til administrasjonen dersom
de har ønske om å delta.
 Østfold idrettskonferanse på Quality Hotel i Sarpsborg 6. mai 2014. Representanter i
komiteen som ønsker å delta kan melde seg på. Dersom det kreves utbetaling av tapt
arbeidsfortjeneste, må det meldes til administrasjonen før påmelding.
Votering:
Orienteringene og informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 08.04.2014:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.
Forhandlingene hevet.
Møtet hevet.
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