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Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge.
Orienteringer:
 Rektor ved Østfold fagskole, Ketil Solbakke ønsket velkommen og orienterte om Østfold
fagskole.






Assisterende fylkesdirektør, Frid Sandmoe orienterte om tilstandsrapport for
videregående opplæring i Østfold 2013.
Erik Bråthen orienterte om Regional kompetanseplan for Østfold.
Egil Olsen orienterte om Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026.
Fylkesdirektør Einar Wium orienterte om NIFU-rapport 7/2014.

Permisjoner:
Monica Gåsvatn (H) ble innvilget permisjon kl. 16.00 – før behandling av sak 70/2014.
Habilitet:
Representanten Gretha Thuen (H) er vararepresentant til styret i Inspiria og ble erklært
inhabil i sak 72/2014 – Halvårsrapport fra Inspirias folkehelsearbeid.
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Saker til behandling
PS 58/2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Tilstandsrapporten 2013 for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune tas til
orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Opplæring, kultur og helsekomiteen vil sammenfatte styringssignaler til administrasjonen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Inger-Christin Torps tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.10.2014:
Tilstandsrapporten 2013 for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune tas til
orientering.
Opplæring, kultur og helsekomiteen vil sammenfatte styringssignaler til administrasjonen.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 59/2014 Regional kompetanseplan for Østfold - høringsutkast - vedtak
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Forslag til høringsutkast for Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas. Høringsperioden
settes til 1.november 2014 - 1.mars 2015.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt på
vegne av Ap, Sv, Sp og Krf:
Følgende innarbeides/strammes opp i høringsutkastet før det sendes ut på høring:
 Et avsnitt om viktigheten av voksenopplæring tas inn under livslang læring, her er ikke
voksenopplæringsorganisasjonene eller VOFO avtalen nevnt med et ord i dag.
 Det konkretiseres en slags lese-, skrive- og regneløft i løpet av grunnskoletiden.
 Det konkretiseres avtaler med nærings- og arbeidsliv lokalt når det gjelder inntak av
lærlinger.
 Få klarere frem strategiene for barnehage og grunnskole, på side 28 er det også blandet
inn litt videregående skole. Dette bør kanskje deles opp.
 Innledningen er uforholdsmessig lang mens mål og strategier er kort beskrevet. Alt er
veldig rundt og overordnet formulert. Kan noe spisses ytterligere? – Mål formuleringene
(målbarhet).



Høyskole ambisjonene bør økes og spisses.

Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt på
vegne av Ap, Sv, Sp og Krf:
Komiteleder for opplæring, kultur og helsekomiteen får fullmakt til å godkjenne det endelige
høringsutkastet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Inger-Christin Torp og Rune Fredriksens
tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.10.2014:
1.

2.
3.

Forslag til høringsutkast for Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas med følgende
tillegg som innarbeides/strammes opp i høringsutkastet før det sendes ut på høring:
 Et avsnitt om viktigheten av voksenopplæring tas inn under livslang læring, her er
ikke voksenopplæringsorganisasjonene eller VOFO avtalen nevnt med et ord i dag.
 Det konkretiseres en slags lese-, skrive- og regneløft i løpet av grunnskoletiden.
 Det konkretiseres avtaler med nærings- og arbeidsliv lokalt når det gjelder inntak av
lærlinger.
 Få klarere frem strategiene for barnehage og grunnskole, på side 28 er det også
blandet inn litt videregående skole. Dette bør kanskje deles opp.
 Innledningen er uforholdsmessig lang mens mål og strategier er kort beskrevet. Alt
er veldig rundt og overordnet formulert. Kan noe spisses ytterligere? – Mål
formuleringene (målbarhet).
 Høyskole ambisjonene bør økes og spisses.
Komiteleder for opplæring, kultur og helsekomiteen får fullmakt til å godkjenne det
endelige høringsutkastet.
Høringsperioden settes til 1.november 2014 - 1.mars 2015.

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 60/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 orientering om høringsinnspill og status i arbeidet
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens orientering om mottatte høringsuttalelser og status i arbeidet med
Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 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 14.10.2014:
Fylkesrådmannens orientering om mottatte høringsuttalelser og status i arbeidet med
Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 tas til orientering.

PS 61/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Rammetilskuddet økes med kr 0,6 mill og kr 0,6 mill tilføres lærlingetilskuddet til bruk
som stimulering av nye lærebedrifter.
2. Budsjetterte inntekter fra rentekompensasjon reduseres med kr 5,5 mill og
driftsfinansieringen avsatt til fylkesveginvesteringer reduseres tilsvarende.
3. Kjøp av aksjer i Visit Østfold AS på kr 135.000,- finansieres av næringsseksjonens budsjett,
overføringen til investeringsregnskapet økes tilsvarende.
4. Arbeidet med Skolebruksplanen i 2014 finansieres ved at kr 5 mill i ubenyttede
lånemidler avsatt til ny St. Olav vgs, omdisponeres til å finansiere
fylkesveginvesteringene, og driftsfinansieringen av fylkesveginvesteringene reduseres
tilsvarende. Den frigjorte driftsfinansieringen på kr 5 mill benyttes til å styrke
eiendomsseksjonens utredningspost til bruk i arbeidet med Skolebruksplanen.
5. Disposisjonsposten avsatt til salderingen av økonomiplanen reduseres med kr 200.000,ved at kr 200.000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Det betales ut kr 200.000,- som et
engangstilskudd til Østfoldmuseet.
6. Finansieringen av elevpc’er med kr 5 mill i ubrukte lånemidler, vedtatt i pr 1. tertial,
omgjøres til at elevpc’ene dekkes ved bruk at ubrukte utstyrsmidler på
Opplæringsavdelingens driftsbudsjett.
7. Nedleggelsen av servicesenteret på terminalen i Fredrikstad fra 6. oktober 2014 tas til
orientering.
8. Tertialrapporten pr 31. august 2014 tas for øvrig 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 uttalelse 14.10.2014:
1. Rammetilskuddet økes med kr 0,6 mill og kr 0,6 mill tilføres lærlingetilskuddet til bruk
som stimulering av nye lærebedrifter.
2. Budsjetterte inntekter fra rentekompensasjon reduseres med kr 5,5 mill og
driftsfinansieringen avsatt til fylkesveginvesteringer reduseres tilsvarende.
3. Kjøp av aksjer i Visit Østfold AS på kr 135.000,- finansieres av næringsseksjonens budsjett,
overføringen til investeringsregnskapet økes tilsvarende.
4. Arbeidet med Skolebruksplanen i 2014 finansieres ved at kr 5 mill i ubenyttede
lånemidler avsatt til ny St. Olav vgs, omdisponeres til å finansiere

5.
6.
7.
8.

fylkesveginvesteringene, og driftsfinansieringen av fylkesveginvesteringene reduseres
tilsvarende. Den frigjorte driftsfinansieringen på kr 5 mill benyttes til å styrke
eiendomsseksjonens utredningspost til bruk i arbeidet med Skolebruksplanen.
Disposisjonsposten avsatt til salderingen av økonomiplanen reduseres med kr 200.000,ved at kr 200.000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Det betales ut kr 200.000,- som et
engangstilskudd til Østfoldmuseet.
Finansieringen av elevpc’er med kr 5 mill i ubrukte lånemidler, vedtatt i pr 1. tertial,
omgjøres til at elevpc’ene dekkes ved bruk at ubrukte utstyrsmidler på
Opplæringsavdelingens driftsbudsjett.
Nedleggelsen av servicesenteret på terminalen i Fredrikstad fra 6. oktober 2014 tas til
orientering.
Tertialrapporten pr 31. august 2014 tas for øvrig til orientering.

PS 62/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering
pr. 1. halvår 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 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 uttalelse 14.10.2014:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 tas til orientering.

PS 63/2014 Beskrivelser og vurderinger av NIFU-rapport 7/2014; kan
organisering av læreformidling forklare store ulikheter i resultat?
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannens anbefalinger omkring videre oppfølging av NIFU-rapport tas inn i det
videre arbeidet med utviklingen av fag- og yrkesopplæringen i Østfold fylkeskommune.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
1. Formidlingsarbeidet må styrkes. Det må starte tidligere enn i dag. Helst like tidlig som i
Rogaland, da det har vært en suksess der. Det må være et tett samarbeid mellom
fylkeskommunen, skolene og opplæringskontorene/bedriftene.
2. Økt gjennomføring mellom VG2 og VG3 må gjenspeiles i flere læreplasser.
3. Dimensjoneringsarbeidet må stå sentralt. Tilbudsstrukturen må tilpasses arbeidslivets

4.
5.

behov i enda større grad enn i dag.
Østfold fylkeskommune må være pådriver for å høyne status i fagopplæringen. Et
virkemiddel er å inkludere de uten rett, noe som er i samsvar med
samfunnskontrakten.
Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om at det vurderes å gi
Yrkesopplæringsnemnda delegert myndighet tilsvarende det den har i Rogaland.
Innspillet oversendes reglementskomiteen.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag punkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt å oversendes administrasjonen for
vurdering. Saken legges frem for opplæring, kultur og helsekomiteen på et senere tidspunkt
for behandling.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
1.
2.
3.
4.

Fylkesrådmannens anbefalinger omkring videre oppfølging av NIFU-rapport tas inn i det
videre arbeidet med utviklingen av fag- og yrkesopplæringen i Østfold fylkeskommune.
Formidlingsarbeidet må styrkes. Det må starte tidligere enn i dag. Helst like tidlig som i
Rogaland, da det har vært en suksess der. Det må være et tett samarbeid mellom
fylkeskommunen, skolene og opplæringskontorene/bedriftene.
Økt gjennomføring mellom VG2 og VG3 må gjenspeiles i flere læreplasser.
Dimensjoneringsarbeidet må stå sentralt. Tilbudsstrukturen må tilpasses arbeidslivets
behov i enda større grad enn i dag.

Administrasjonen bes vurdere følgende punkter og saken legges fram for opplæring, kultur og
helsekomiteen for ny behandling:
5.
Østfold fylkeskommune må være pådriver for å høyne status i fagopplæringen. Et
virkemiddel er å inkludere de uten rett, noe som er i samsvar med
samfunnskontrakten.
6.
Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om at det vurderes å gi
Yrkesopplæringsnemnda delegert myndighet tilsvarende det den har i Rogaland.
Innspillet oversendes reglementskomiteen.

PS 64/2014 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver
videregående skoler, 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Under forutsetning av fylkesutvalgets bevilgning tildeler Opplæring, kultur og helsekomiteen
følgende investeringstilskudd:





Tomb videregående skole tildeles totalt kr 326 000,- til diverse utstyr.
Steinerskolen Moss tildeles totalt kr 285 000,- til ferdigstillelse av kantinekjøkken og
utstyr.
Plus-skolen tildeles kr 300 000,-, som tilskudd til utstyr og rom for komposittilvirkning til
båtbyggerlinjen.
Østfold møbelsnekkerskole tildeles kr 34 000,- til ergonomisk riktig elevstoler.

 Hans Nielsen Hauge vgs tildeles kr 55 000,- til naturfagsutstyr og bøker.
Total tildeling utgjør kr 1 mill.

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 14.10.2014:
Under forutsetning av fylkesutvalgets bevilgning tildeler Opplæring, kultur og helsekomiteen
følgende investeringstilskudd:



Tomb videregående skole tildeles totalt kr 326 000,- til diverse utstyr.
Steinerskolen Moss tildeles totalt kr 285 000,- til ferdigstillelse av kantinekjøkken og
utstyr.
 Plus-skolen tildeles kr 300 000,-, som tilskudd til utstyr og rom for komposittilvirkning til
båtbyggerlinjen.
 Østfold møbelsnekkerskole tildeles kr 34 000,- til ergonomisk riktig elevstoler.
 Hans Nielsen Hauge vgs tildeles kr 55 000,- til naturfagsutstyr og bøker.
Total tildeling utgjør kr 1 mill.

PS 65/2014 Uttalelse angående søknad om utvidelse av studietilbud ved Hans
Nielsen Hauge videregående skole AS og Tomb videregående skole og
landbruksstudier
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune anbefaler at Tomb videregående skole og Hans Nielsen Hauge
videregående skole AS ikke får godkjent sine søknader om utvidelse av studietilbud.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten John Thune (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune anbefaler at Tomb videregående skole og Hans Nielsen Hauge
videregående skole AS får godkjent sine søknader om utvidelse av studietilbud.
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune anbefaler at Tomb videregående skole får godkjent sin søknad om
utvidelse av studietilbudet. En forutsetning for utvidelse av tilbudet på bygg og anleggsteknikk
er at skolen dokumenterer arbeidet for å skaffe elevene lærlingplass.
Votering:
Det var enighet om å dele voteringen slik at søknadene behandles hver for seg.
1. Søknad fra Tomb vgs.
Elin Tvetes forslag fikk 1 stemme og falt (Sp).

Ved alternativ votering ble John Thunes forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer avgitt for
fylkesrådmannens forslag til vedtak (Ap, SV).
2. Søknad fra Hans Nielsen Hauge vgs. AS
John Thunes forslag fikk 5 stemmer (H, KrF).
Fylkesrådmannens forslag til vedtak fikk 5 stemmer (Ap, SP, SV).
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble dermed vedtatt med leders dobbeltstemme.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
Østfold fylkeskommune anbefaler at Tomb videregående skole får godkjent sin søknad om
utvidelse av studietilbud.
Østfold fylkeskommune anbefaler at Hans Nielsen Hauge videregående skole AS ikke får
godkjent sine søknader om utvidelse av studietilbud.

PS 66/2014 Tilbakemelding på benyttet beløp - Støtte til kulturproduksjoner 2.
halvår 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
De avsatte kr.60.000,-på komiteens disposisjonskonto for mertildeling «Støtte til
kulturproduksjoner» 2. halvår 2014 blir ikke benyttet.
Opplæring- kultur og helsekomiteen tar tilbakemeldingen til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sv,
Sp og Krf:
Restbeløpet på kr 42.000,- foreslås bevilget slik:
 «Tordenskjold en ekte sjøhelt» tilleggsbevilges kr 22.000,-.
 «Festival of Music for Wind & Percussion» tilleggsbevilges kr 20.000,-.
Votering:
Rune Fredriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
Restbeløpet på kr 42.000,- foreslås bevilget slik:
 «Tordenskjold en ekte sjøhelt» tilleggsbevilges kr 22.000,-.
 «Festival of Music for Wind & Percussion» tilleggsbevilges kr 20.000,-.

PS 67/2014 Der ordene slutter - Kulturdepartementets evaluering av blant
annet Det Norske Blåseensemble
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring- kultur og helsekomiteen tar evalueringen «Der ordene slutter» – En evaluering av
blant annet Det Norske Blåseensemble 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 14.10.2014:
Opplæring- kultur og helsekomiteen tar evalueringen «Der ordene slutter» – En evaluering av
blant annet Det Norske Blåseensemble til orientering.

PS 68/2014 Sluttrapport Friskliv 2-12
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Sluttrapport prosjekt Friskliv 2-12 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 14.10.2014:
Sluttrapport prosjekt Friskliv 2-12 tas til orientering.

PS 69/2014 Ny folkehelsemelding - Innspill fra Østfold fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
OKH-komiteen gir sin tilslutning til foreliggende innspill til folkehelsemeldingen.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag framsatt under styret i
Østfoldhelsas behandling:
Tilsvarende bør offentlig politikk tilrettelegge for fysisk aktivitet i offentlige rom, sikre gratis
frukt i skolen osv. Det bør legges vekt på tiltak som motiverer til sunnere valg. Det er en

sammenheng mellom fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Holder du deg i fysisk aktivitet
og i noenlunde fysisk form, er sjansen bedre for at du også holder deg mentalt frisk og unngår
psykiske lidelser. Et sunt kosthold er et bidrag til en fysisk og psykisk helse. Matvalg de første
årene er viktig, og effekten av slike tidlige valg kan opprettholdes senere i barndommen.
Derfor er tidlig innsats overfor barn og unge viktige, for å motivere og berede grunnlaget for
helsevennlige valg. Gratis grønt og frukt i grunnskolen og videregående skole er eksempel på
tiltak som anbefales. Dette gir et sunt kosthold i skoletiden, samtidig som det legger grunnlag
for å inngå som helsevennlig valg også i framtiden.




Vold og overgrep må få større fokus i helsepolitikken, både i et forebyggende og
behandlingsperspektiv.
Folkehelse i et større integreringsperspektiv må få større fokus.
Rådgivningstjenesten i skolen og skolehelsetjenesten må styrkes.

Representanten May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag framsatt under
eldrerådets behandling:
 Rusrelaterte lidelser (alkohol og narkotika) må inkluderes som en del av psykisk helse,
som kan forebygges.
Representanten May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag framsatt under
behandlingen i fylkesrådet for funksjonshemmede:
1. Rus som tema må inn både under satsningsområdet «psykisk helse i folkehelsearbeidet»
og under «aktive eldre».
2. Universell utforming som grunnlag for god folkehelse bør løftes frem i
folkehelsemeldingen.
3. Det er viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt gjennomgående i
planen.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag i fylkesrådmannens
saksframlegg under fylkesrådmannens vurdering:
 Under «Videreutvikle folkehelsearbeidet»: stryke siste setning i 2. avsnitt.
 Under «Barn og unge»: stryke 4. avsnitt.
 Under «Psykisk helse i folkehelsearbeidet»: stryke 2. setning i 6. avsnitt.
 Under «Helsevennlige valg»: stryke 3. avsnitt.
Votering:
Simen Nords forslag fikk 4 stemmer og falt.
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H).
May Hansens første forslag, første avsnitt, ble vedtatt mot 4 stemmer (H).
May Hansens første forslag, kulepunkter, ble enstemmig vedtatt.
May Hansens andre forslag ble enstemmig vedtatt.
May Hansens tredje forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
OKH-komiteen gir sin tilslutning til foreliggende innspill til folkehelsemeldingen med følgende
tillegg:
1. Tilsvarende bør offentlig politikk tilrettelegge for fysisk aktivitet i offentlige rom, sikre
gratis frukt i skolen osv. Det bør legges vekt på tiltak som motiverer til sunnere valg. Det

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Holder du deg i
fysisk aktivitet og i noenlunde fysisk form, er sjansen bedre for at du også holder deg
mentalt frisk og unngår psykiske lidelser. Et sunt kosthold er et bidrag til en fysisk og
psykisk helse. Matvalg de første årene er viktig, og effekten av slike tidlige valg kan
opprettholdes senere i barndommen. Derfor er tidlig innsats overfor barn og unge viktige,
for å motivere og berede grunnlaget for helsevennlige valg. Gratis grønt og frukt i
grunnskolen og videregående skole er eksempel på tiltak som anbefales. Dette gir et sunt
kosthold i skoletiden, samtidig som det legger grunnlag for å inngå som helsevennlig valg
også i framtiden.
Vold og overgrep må få større fokus i helsepolitikken, både i et forebyggende og
behandlingsperspektiv.
Folkehelse i et større integreringsperspektiv må få større fokus.
Rådgivningstjenesten i skolen og skolehelsetjenesten må styrkes.
Rusrelaterte lidelser (alkohol og narkotika) må inkluderes som en del av psykisk helse,
som kan forebygges.
Rus som tema må inn både under satsningsområdet «psykisk helse i folkehelsearbeidet»
og under «aktive eldre».
Universell utforming som grunnlag for god folkehelse bør løftes frem i
folkehelsemeldingen.
Det er viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt gjennomgående i
planen.

PS 70/2014 Omdisponering regionale folkehelsemidler 2013 - ikke igangsatt
prosjekt
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Tilbakebetalte midler på kr. 200.000,- fra Halden kommune benyttes til lederutvikling og
kompetanseoppbygging, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, som en del av
erfaringsfylkeprosjektet.

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 14.10.2014:
Tilbakebetalte midler på kr. 200.000,- fra Halden kommune benyttes til lederutvikling og
kompetanseoppbygging, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, som en del av
erfaringsfylkeprosjektet.

PS 71/2014 Årsrapport Østfoldhelsa 2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsrapport for Østfoldhelsa 2013 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 14.10.2014:
Årsrapport for Østfoldhelsa 2013 tas til orientering.

PS 72/2014 Halvårsrapport fra Inspirias folkehelsearbeid
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Halvårsrapport for Inspirias folkehelsearbeid 1. halvår 2014 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 14.10.2014:
Halvårsrapport for Inspirias folkehelsearbeid 1. halvår 2014 tas til orientering.

PS 73/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 14.
oktober 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble holdt følgende orienteringer i møtet:
 Rektor ved Østfold fagskole, Ketil Solbakke ønsket velkommen og orienterte om Østfold
fagskole.
 Assisterende fylkesdirektør, Frid Sandmoe orienterte om tilstandsrapport for
videregående opplæring i Østfold 2013.
 Erik Bråthen orienterte om Regional kompetanseplan for Østfold.




Egil Olsen orienterte om Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026.
Fylkesdirektør Einar Wium orienterte om NIFU-rapport 7/2014.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Inger-Christin Torp
leder

Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

