Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Opplæring, kultur og helsekomiteen
Operahuset, Fredriksten Festning, Halden
02.09.2014
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
Gretha Thuen
Medlem
Per Magnus Finnanger
Medlem
Sandsmark
Jonas Sebastian Gjestad
Medlem
Bergløv
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Monica Carmen Gåsvatn
Medlem
Bjørn Gitle Hauge
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen
Monica Carmen Gåsvatn
Ingen
Bjørn Gitle Hauge
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Atle Haga
Einar Wium
Ellen Engebretsen

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Høyre
Venstre
Elevrepresentant

Representerer
Høyre
Høyre

Representerer

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Utvalgssekretær

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Orienteringer:
 Operasjef Pål Scott Hagen ønsket velkommen og orienterte om Opera Østfold.
 Administrerende direktør Geir Rebbestad orienterte om Det Norske Blåseensemble.
 Konsertmester og styreleder Ole Herman Huth orienterte om Østfold Symfoniorkester.
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Saker til behandling
PS 47/2014 Håndtering av henvendelsen fra styret for Stiftelsen Det Norske
Blåseensemble om vertskommunerollen for orkesteret.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget utnevner to representanter som sammen med styret i Det Norske
Blåseensemble og Halden kommune finner en løsning som sikrer Blåseensemblet en sikker og
forutsigbar kommunal/regional driftsstøtte.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Rune Fredriksen (Ap) er varamedlem i styret i Det Norske Blåseensemble
og stilte spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig vedtatt erklært habil i saken.
Det ble fremmet følgende omforent tilleggsforslag:
I mandatet inngår også å foreta sonderinger med andre mulige vertskommuner dersom dette
blir nødvendig.
Det forventes at Halden kommune legger inn tilstrekkelig bevilgning i henhold til avtalen
inkludert lønns- og prisvekst i hele økonomiplan perioden.
Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) fremmet følgende forslag:
1. Østfold fylkeskommune har som intensjon at Halden kommune skal være vertskommune
for Det Norske Blåseensemble.
2. Fylkeskommune vil gå i dialog med Det Norske Blåseensemble og Halden kommune med
mål om å sikre forutsigbare rammevilkår for Det Norske Blåseensemble i Halden.
Fylkesutvalget utnevner 2 medlemmer; ___ og ___ til å ta denne dialogen fra
fylkeskommunens side.
3. Opplæring, kultur og helsekomiteen og Fylkesutvalget skal hildes orientert om
fremgangen i dialogen med Det Norske Blåseensemble og Halden kommune.
4. Det tas sikte på at en avklaring av Halden kommune og Det Norske Blåseensembles
rammevilkår for inneværende avtaleperiode blir avklart, innen 01.10.2014.
Votering:
Per Magnus Finnanger Sandsmark forslag fikk 1 stemme og falt.
Fylkesrådmannens forslag med omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 02.09.2014:
Fylkesutvalget utnevner to representanter som sammen med styret i Det Norske
Blåseensemble og Halden kommune finner en løsning som sikrer Blåseensemblet en sikker og
forutsigbar kommunal/regional driftsstøtte.
I mandatet inngår også å foreta sonderinger med andre mulige vertskommuner dersom dette
blir nødvendig.
Det forventes at Halden kommune legger inn tilstrekkelig bevilgning i henhold til avtalen
inkludert lønns- og prisvekst i hele økonomiplan perioden.

PS 48/2014 Samarbeidsavtale med Inspiria Science Center om nytt formidlings
– og undervisningsopplegg for transport/samferdsel med fokus på temaene
energi, miljø og helse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Det inngås et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune og Inspiria
science center om nytt formidlings – og undervisningsopplegg for samferdsel med fokus
på temaene energi, miljø og helse.
2. Prosjektet evalueres og det fremmes en ny sak om videreføring og eventuelle endringer i
løpet av høsten 2017.
3. Prosjektkostnader for 2015 på inntil kr 796.000,- dekkes med kr 600.000,- fra Østfold FTU,
kr 100.000,- fra Østfold kollektivtrafikk, kr 48.000,- fra folkehelseseksjonen og tilsvarende
fra miljøseksjonen, med forbehold om budsjettvedtaket for 2015.
4. Finansiering av tilbudet i 2016 og 2017 behandles i forbindelse med budsjettet for det
enkelte år.
5. Det etableres en styringsgruppe med 2 representanter fra SMK- komiteen og 1
representant fra OKH- komiteen i tillegg til samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune og
administrerende direktør ved Inspiria science center. Representantene fra SMK og OKH er;
1.
2.
3.
6. Styringsgruppen har mandat til å avklare alle strategisk viktige problemstillinger for å
kunne realisere målsettingen i samarbeidsavtalen, herunder ledelse og organisering av
arbeidet, fremdriftsplan og overordnet disponering av midler til ulike temaområder og
aktiviteter.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sv, Sp og
Krf:
Som representant for styringsgruppen fra Opplæring, kultur og helsekomiteen oppnevnes
Inger-Christin Torp (Ap).
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Rune Fredriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 02.09.2014:
1. Det inngås et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune og Inspiria
science center om nytt formidlings – og undervisningsopplegg for samferdsel med fokus
på temaene energi, miljø og helse.
2. Prosjektet evalueres og det fremmes en ny sak om videreføring og eventuelle endringer i
løpet av høsten 2017.

3. Prosjektkostnader for 2015 på inntil kr 796.000,- dekkes med kr 600.000,- fra Østfold FTU,
kr 100.000,- fra Østfold kollektivtrafikk, kr 48.000,- fra folkehelseseksjonen og tilsvarende
fra miljøseksjonen, med forbehold om budsjettvedtaket for 2015.
4. Finansiering av tilbudet i 2016 og 2017 behandles i forbindelse med budsjettet for det
enkelte år.
5. Det etableres en styringsgruppe med 2 representanter fra SMK- komiteen og 1
representant fra OKH- komiteen i tillegg til samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune og
administrerende direktør ved Inspiria science center. Representantene fra SMK og OKH er;
1. Inger-Christin Torp (Ap)
2.
3.
6. Styringsgruppen har mandat til å avklare alle strategisk viktige problemstillinger for å
kunne realisere målsettingen i samarbeidsavtalen, herunder ledelse og organisering av
arbeidet, fremdriftsplan og overordnet disponering av midler til ulike temaområder og
aktiviteter.

PS 49/2014 Det Norske Blåseensemble - Styrets årsrapport 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring – kultur og helsekomiteen tar Styrets årsrapport for Det Norske Blåseensemble for
2013 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 02.09.2014:
Opplæring – kultur og helsekomiteen tar Styrets årsrapport for Det Norske Blåseensemble for
2013 til orientering.

PS 50/2014 Ny organisering av Den kulturelle spaserstokken
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Ny organisering av Den kulturelle spaserstokken tas til orientering

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Shakeel Rehman (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sv,
Sp og Krf:
Nytt punkt 2: Det bes om en rapport etter årets gjennomføring.

Nytt punkt 3: det sees på regelverket forut for neste års tildeling for å vurdere om denne
tildelingsnøkkelen gir ønsket effekt. Dette for også å vurdere hvorvidt en andel av midlene
kan/bør brukes til større samarbeidsprosjekter.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Shakeel Rehmans forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 02.09.2014:
1. Ny organisering av Den kulturelle spaserstokken tas til orientering
2. Det bes om en rapport etter årets gjennomføring.
3. Det sees på regelverket forut for neste års tildeling for å vurdere om denne
tildelingsnøkkelen gir ønsket effekt. Dette for også å vurdere hvorvidt en andel av midlene
kan/bør brukes til større samarbeidsprosjekter.

PS 51/2014 Halvårsrapport pr 30.06.14 - kulturkort for ungdom
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Halvårsrapporten pr 30.06.14 om kulturkort for ungdom 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 02.09.2014:
Halvårsrapporten pr 30.06.14 om kulturkort for ungdom tas til orientering.
Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap)

PS 52/2014 Rapportering fra høgskolen i Østfold om status på
partnerskapsavtalen om Østfoldhelsa
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Rapportering på status i partnerskapsavtalen per 1. Juni 2014 tas til orientering.
2. 150.000 kroner avsatt til folkehelsearbeid på høgskolen i 2014 benyttes til å realisere
høgskolens strategiplan om folkehelse.

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 02.09.2014:
1. Rapportering på status i partnerskapsavtalen per 1. Juni 2014 tas til orientering.
2. 150.000 kroner avsatt til folkehelsearbeid på høgskolen i 2014 benyttes til å realisere
høgskolens strategiplan om folkehelse.

PS 53/2014 Oppfølging av Inkluderende Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ubrukte midler innenfor folkehelseseksjonens budsjett i 2014 omfordeles på følgende
måte, under forutsetning av at Fredrikstad beslutter å igangsette «Grytidlig innsats»:
 500.000 kroner benyttes på prosjektet «Grytidlig innsats» i Fredrikstad, under
forutsetning av at kommunen går inn med minimum en tilsvarende egenandel.
 200.000 kroner benyttes til styrket forskning på prosjektet «Grytidlig innsats» med
et spesielt fokus på helsekonsekvensutredninger/sosiale investeringsanalyser.
Styret i Østfoldhelsa blir styringsgruppe for Inkluderende Østfold, herunder
delprosjektene «folkehelsekonsekvensvurderinger» og «Ung frivillighet og
demokratiutvikling».
Styringen av delprosjektet «Grytidlig Innsats», som også omfatter arbeidet med
helsekonsekvensutredninger og sosiale investeringsanalyser, legges til Fredrikstad
kommune.
Østfold fylkeskommune samarbeider med Fredrikstad kommune for å finne eksterne
midler som gjør det mulig å fullfinansiere prosjektet «Grytidlig Innsats».
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Fredrikstad som
skal sikre fylkeskommunal, administrativ medvirkning i prosjektet, erfaringsoverføring
til andre kommuner i Østfold og at Fredrikstad holder styret i Østfoldhelsa løpende
orientert om arbeidet:
300.000 kroner avsettes til Ungt Entreprenørskap og deres arbeid med «Ung
frivillighet og demokratiutvikling». Beløpet dekkes innenfor folkehelseseksjonens
rammer i 2014 og/eller 2015.
Opplærings- kultur- og helsekomiteen holdes orientert om arbeidet.

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 02.09.2014:
1.

Ubrukte midler innenfor folkehelseseksjonens budsjett i 2014 omfordeles på følgende
måte, under forutsetning av at Fredrikstad beslutter å igangsette «Grytidlig innsats»:
 500.000 kroner benyttes på prosjektet «Grytidlig innsats» i Fredrikstad, under
forutsetning av at kommunen går inn med minimum en tilsvarende egenandel.


2.
3.
4.
5.

6.
7.

200.000 kroner benyttes til styrket forskning på prosjektet «Grytidlig innsats» med
et spesielt fokus på helsekonsekvensutredninger/sosiale investeringsanalyser.
Styret i Østfoldhelsa blir styringsgruppe for Inkluderende Østfold, herunder
delprosjektene «folkehelsekonsekvensvurderinger» og «Ung frivillighet og
demokratiutvikling».
Styringen av delprosjektet «Grytidlig Innsats», som også omfatter arbeidet med
helsekonsekvensutredninger og sosiale investeringsanalyser, legges til Fredrikstad
kommune.
Østfold fylkeskommune samarbeider med Fredrikstad kommune for å finne eksterne
midler som gjør det mulig å fullfinansiere prosjektet «Grytidlig Innsats».
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Fredrikstad som
skal sikre fylkeskommunal, administrativ medvirkning i prosjektet, erfaringsoverføring
til andre kommuner i Østfold og at Fredrikstad holder styret i Østfoldhelsa løpende
orientert om arbeidet:
300.000 kroner avsettes til Ungt Entreprenørskap og deres arbeid med «Ung
frivillighet og demokratiutvikling». Beløpet dekkes innenfor folkehelseseksjonens
rammer i 2014 og/eller 2015.
Opplærings- kultur- og helsekomiteen holdes orientert om arbeidet.

PS 54/2014 Fordeling av restmidler på ordningen fysisk aktivitet i et
folkehelseperspektiv
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

Østfold Idrettskrets bevilges ytterligere kr. 50.000 til «Aktiv på dagtid».

2.

Kongstensvømmerne bevilges ytterligere kr. 45.000 til «Aktivitetskurs i svømming for
innvandrerbarn» og kr. 11.000 til «Svømmeopplæring for innvandrerkvinner».

3.

Frivilligsentralen i Askim bevilges ytterligere kr. 10.000 til «Fysisk, psykisk og sosiale
aktivitetsdager. Møteplass for hjemmeboende eldre uten tjenester fra det offentlige».

4.

Fredrikstad Øst Frivilligsentral bevilges ytterligere kr. 10.000 til «FriskUS».

5.

Østfold Røde Kors bevilges ytterligere kr. 15.000 til «Nettverksarbeid - fysisk aktivitet
og sosialt samvær som integrerings- og inkluderingsverktøy».

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 02.09.2014:
1.

Østfold Idrettskrets bevilges ytterligere kr. 50.000 til «Aktiv på dagtid».

2.

Kongstensvømmerne bevilges ytterligere kr. 45.000 til «Aktivitetskurs i svømming for
innvandrerbarn» og kr. 11.000 til «Svømmeopplæring for innvandrerkvinner».

3.

Frivilligsentralen i Askim bevilges ytterligere kr. 10.000 til «Fysisk, psykisk og sosiale
aktivitetsdager. Møteplass for hjemmeboende eldre uten tjenester fra det offentlige».

4.

Fredrikstad Øst Frivilligsentral bevilges ytterligere kr. 10.000 til «FriskUS».

5.

Østfold Røde Kors bevilges ytterligere kr. 15.000 til «Nettverksarbeid - fysisk aktivitet
og sosialt samvær som integrerings- og inkluderingsverktøy».

PS 55/2014 Årsrapport 2013, Sunne kommuner, WHOs norske nettverk
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsmelding for Sunne kommuner 2013 tas til orientering.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 02.09.2014:
Årsmelding for Sunne kommuner 2013 tas til orientering.

PS 56/2014 Østfoldmodellen for økt fysisk aktivitet, nytt prosjekt
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune gjennomfører prosjektet «Østfoldmodellen for økt fysisk aktivitet».
Tre videregående skoler inviteres til å være med i prosjektet.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sv,
Sp og Krf i siste setning i forslag til vedtak:
De videregående skolene med byggfag inviteres til å være med i prosjektet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 02.09.2014:
Østfold fylkeskommune gjennomfører prosjektet «Østfoldmodellen for økt fysisk aktivitet».
De videregående skolene med byggfag inviteres til å være med i prosjektet.

PS 57/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 2.
september 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:


Politirådene i Fredrikstad og Sarpsborg skal samarbeide om en fagdag knyttet til
radikalisering og ekstremisme den 29. oktober 2014. I den forbindelse har Østfold
fylkeskommune fått en henvendelse om de kan støtte denne fagdagen med kr 20.000 kr.
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner bidrar med 30.000 kr hver til dette.

Det ble holdt muntlige orienteringer av






Hans Einar Rustøy fra seksjon inntak og formidling i Østfold fylkeskommune orienterte om
formidling av lærlinger.
Lasse Skjelbostad fra fagopplæringsseksjonen i Østfold fylkeskommune orienterte om
analyser i forhold til tilbudsstruktur, bransje, elever, momenter for tiltak.
Seksjonsleder Bjørn Magnus Johansen orienterte om inntaket 2014.
Katrine Gustavsen fra fagopplæringen orienterte om Utdanningsdirektoratets modell 1 veien til læreplass og modell 2 – læreplasskurs (for de elever som ikke fikk læreplass etter
modell 1).
Fylkesdirektør Einar Wium oppsummerte og orienterte om det videre arbeid med
lærlinger og lærlingeplasser.

Votering:
Den ovennevnte informasjonen ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 02.09.2014:
Østfold fylkeskommune bevilger 20.000 kr til politirådene i Sarpsborg og Fredrikstad til
gjennomføring av fagdag om radikalisering og ekstremisme i Nedre Glomma 29. oktober
2014. Pengene tas fra opplæring, kultur og helsekomiteens budsjett.
Den muntlige informasjonen ble tatt til orientering.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Inger-Christin Torp
leder

Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

