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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Fylkestinget
Diamantsalen, Quality hotell, Fredrikstad
22.10.2014
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Ole Haabeth
Leder
Inger-Christin Torp
Medlem
Håvard Wennevold Osflaten Medlem
Siv Henriette Jacobsen
Medlem
Odd Riise
Medlem
Torill Bergene
Medlem
Rune Fredriksen
Medlem
Kirsti Sand Aune
Medlem
Andreas Lervik
Medlem
Shakeel ur Rehman
Medlem
Gunnel Edfeldt
Medlem
Ole Hagen
Medlem
Aase Furali
Medlem
Einar Antonsen
Medlem
Cecilie Agnalt
Medlem
Gretha Kant
Medlem
Erik Mogens Unaas
Medlem
Ingjerd Schou (kun under
Medlem
fellesmøtet)
Simen Nord
Medlem
Bjørn Gitle Hauge
Medlem
Tor Prøitz
Medlem
Gretha Thuen
Medlem
Rolf Sigmund Klerud
Medlem
Monica Carmen Gåsvatn
Medlem
Erlend Wiborg
Medlem
Leif Willy Eriksen
Medlem
Bente Frederikke Stensrød
Medlem
Kjell Håvard Jensen
Medlem
Olav Ingebjørn Moe
Medlem
Britt Egeland Gulbrandsen
Medlem
Per Inge Bjerknes
Nestleder
Elin Johanne Tvete
Medlem
May Elisabeth Hansen
Medlem

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
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Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Milde
Medlem
Per Magnus Finnanger
Medlem
Sandsmark
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
May-Ann Fagerheim
Eirik Milde
Sindre Westerlund Mork
Per Magnus Finnanger
Sandsmark
Thor Hals
Ingjerd Schou

Representerer
Høyre
Venstre

Representerer
Høyre
Venstre
Høyre

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Atle Haga
Fylkesrådmann
Anne-Lise Kristoffersen
Sekretariatssjef (sekretær)

Fellesmøte mellom fylkestinget og ungdommens fylkesråd
Fylkestingets startet med et fellesmøte mellom fylkestinget og ungdommens fylkesråd.
Alexander Marthinsen, ungdommens fylkesråd, ledet fellesmøtet sammen med fylkesordfører
Ole Haabeth. Følgende saker ble behandlet i fellesmøtet:
 Ft-sak nr 84/14 Regional kompetanseplan for Østfold – høringsutkast - vedtak
Ida Cecilie Sønstehagen, ungdommens fylkesråd, innledet med fylkesrådets innspill til
saken. Deretter saksordfører Inger-Christin Torp (Ap).
Følgende hadde ordet under orienteringen:
Ida Cecilie Sønstehagen, Inger-Christin Torp, Simen Nord, Gretha Thuen, Monica Gåsvatn,
Trym Joakim Ulriksen, Frederikke Stensrød, May Hansen, Elin Tvete, Gunnel Edfeldt,
Sindre Westerlund Mork og Olav Moe.
 Ft-sak nr 83/14 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2013
Synne Thoresen Nymo, ungdommens fylkesråd, innledet med fylkesrådets innspill til
saken. Deretter saksordfører Inger-Christin Torp (Ap).
Følgende hadde ordet under orienteringen:
Synne Thoresen Nymo, Inger-Christin Torp, Gretha Thuen, May Hansen, Simen Nord, Siv
Henriette Jacobsen og Håvard Jensen.
 Ft-sak nr 85/14 Halvårsrapport pr 30.06.14 – kulturkort for ungdom
Trym Joakim Ulriksen, ungdommens fylkesråd, innledet med fylkesrådets innspill til saken.
Deretter saksordfører Rune Fredriksen (Ap).
Følgende hadde ordet under orienteringen:
Trym Joakim Ulriksen, Rune Fredriksen, Håvard Jensen, Simen Nord, Siv Jacobsen, Sindre
Westerlund Mork, Inger-Christin Torp, Monica Gåsvatn, Gretha Kant, fylkesrådmann Atle
Haga, May Hansen og Erlend Wiborg.

Fylkestinget
Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen.
Til sakslisten var det enighet om å behandle sak nr 88/14 etter sak nr 86/14.
Det ble ikke framsatt spørsmål til representantenes habilitet.
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Orienteringer




Fylkesrådmannen v/næringssjef Anne Wold innledet med en orientering om status for
innovasjonsarbeidet i Østfold, i sak nr 86/16.
Følgende hadde ordet under orienteringen:
Britt Gulbransen, Gretha Kant, Erik Unaas og fylkesordfører Ole Haabeth.
Fylkesrådmannen v/fylkesdirektør Egil Olsen innledet med en orientering om status for
arbeidet med skolebruksplanen med fokus på høringsuttalelsene og ROS-analyse, i sak nr
89/14.
Følgende hadde ordet under orienteringen: Ingen.

Permisjoner
Representanten Ingjerd Schou (H) ble innvilget permisjon under fellesmøte, sak nr 85/14. I
hennes sted tiltrådte vararepresentanten Thor Hals (H).
Representanten Andreas Lervik (Ap) ble innvilget permisjon under sak nr 89/14. I hans sted
tiltrådte vararepresentanten Krishna Chudasama (Ap).
Representanten Erlend Wiborg (FrP) ble innvilget permisjon under sak nr 89/14. Ingen
vararepresentant tiltrådte i hans sted.
Medunderskrivere
Som medunderskrivere ble Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Simen Nord (H) oppnevnt.
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Saksliste
Saksnr.
PS 83/2014
PS 84/2014
PS 85/2014
PS 86/2014
PS 87/2014
PS 88/2014
PS 89/2014
PS 90/2014
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PS 92/2014
PS 93/2014

Sakstittel
Saker til behandling
Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2013
Regional kompetanseplan for Østfold - høringsutkast vedtak
Halvårsrapport pr 30.06.14 - kulturkort for ungdom
Status for innovasjonsarbeidet i Østfold
Forvaltningsrevisjon - Fylkesrevisjonens gjennomgang av
folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommunes framtidige museumspolitikk
Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 orientering om høringsinnspill og status i arbeidet
Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser.
Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
Prioritering av strekninger for aktivitetsstyrt belysning
Tertialrapport pr 2. tertial 2014
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak rapportering pr. 1. halvår 2014
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Saker til behandling
PS 83/2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2013
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)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Debatten i saken ble holdt under fellesmøtet med Ungdommens fylkesråd.
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Opplæring, kultur og helsekomiteens ber fylkestinget gi følgende styringssignaler for
oppfølging av tilstandsrapporten for videregående opplæring 2013:
1. Østfold fylkeskommune fortsetter arbeidet med «Krafttak for lærling», herunder
kvalitetssikre overgangene fra grunnskole til videregående skole. Målet om at flest mulig
skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat står ved lag.
2. Østfold fylkeskommune intensiverer arbeidet med å virkeliggjøre samfunnskontrakten og
skaffe læreplasser til alle som trenger det på yrkesfag, jf. økonomiplanvedtaket av juni
2014: «Over en toårs periode skal det skje en opptrapping for å sikre at alle kvalifiserte
søkere med ungdomsrett får læreplass. Etter den brede innsatsen for å få flere til å fullføre
og bestå de siste årene, er mangel på lærlingeplasser den største enkeltårsaken til frafall i
videregående skole. Tilstrekkelig antall lærlingeplasser er også helt avgjørende for å sikre
nødvendige fagarbeidere i både offentlig og private virksomheter i Østfold. Vi trenger
rundet 1250 plasser pr år i Østfold.
3. Det bes om en sak på hvordan Østfold fylkeskommune kan jobbe med å få ned
strykprosenten i henholdsvis studiespesialisering og på yrkesfag.
4. Lærlingeundersøkelsen 2013 bes fulgt opp på følgende områder:
 Planlegging og vurdere av lærlingens arbeid.
 Opplæring av opplæringskontor, faglige ledere og instruktører.
 Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.
5. Elevundersøkelsen 2013 bes fulgt opp spesielt på følgende områder:
 Arbeidsro i klasserommet.
 Elevmedvirkning.
 Vurdering, oppfølging og tilbakemeldinger for å bli bedre i fag.
 Læringskultur.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling og Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig
vedtatt.
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Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Tilstandsrapporten 2013 for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune tas til
orientering med følgende styringssignaler for oppfølging:
1. Østfold fylkeskommune fortsetter arbeidet med «Krafttak for lærling», herunder
kvalitetssikre overgangene fra grunnskole til videregående skole. Målet om at flest mulig
skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat står ved lag.
2. Østfold fylkeskommune intensiverer arbeidet med å virkeliggjøre samfunnskontrakten og
skaffe læreplasser til alle som trenger det på yrkesfag, jf. økonomiplanvedtaket av juni
2014: «Over en toårs periode skal det skje en opptrapping for å sikre at alle kvalifiserte
søkere med ungdomsrett får læreplass. Etter den brede innsatsen for å få flere til å fullføre
og bestå de siste årene, er mangel på lærlingeplasser den største enkeltårsaken til frafall i
videregående skole. Tilstrekkelig antall lærlingeplasser er også helt avgjørende for å sikre
nødvendige fagarbeidere i både offentlig og private virksomheter i Østfold. Vi trenger
rundet 1250 plasser pr år i Østfold.
3. Det bes om en sak på hvordan Østfold fylkeskommune kan jobbe med å få ned
strykprosenten i henholdsvis studiespesialisering og på yrkesfag.
4. Lærlingeundersøkelsen 2013 bes fulgt opp på følgende områder:
 Planlegging og vurdere av lærlingens arbeid.
 Opplæring av opplæringskontor, faglige ledere og instruktører.
 Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.
5. Elevundersøkelsen 2013 bes fulgt opp spesielt på følgende områder:
 Arbeidsro i klasserommet.
 Elevmedvirkning.
 Vurdering, oppfølging og tilbakemeldinger for å bli bedre i fag.
 Læringskultur.
Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Gretha Thuen, May Hansen, Simen Nord,
Siv Henriette Jacobsen og Håvard Jensen.

PS 84/2014 Regional kompetanseplan for Østfold - høringsutkast - vedtak
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.10.2014:
1.

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.
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2.
3.

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)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Debatten i saken ble holdt under fellesmøtet med Ungdommens fylkesråd.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Leder av opplæring, kultur og helsekomiteen sammen med fylkesrådmannen, får fullmakt til å
godkjenne det endelige høringsdokumentet.
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Østfold fylkeskommune vil at foreldre/skoledialog skal ha særlig fokus, innarbeides.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordfører Ole Haabeths forslag ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens forslag ble enstemmig vedtatt.
Til slutt ble opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling og forslagene fra fylkesordfører
Ole Haabeth og Gretha Thuen tatt opp til en samlet votering, og enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Forslag til høringsutkast for Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas med følgende tillegg
og endringer 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.
 Østfold fylkeskommune vil at foreldre/skoledialog skal ha særlig fokus, innarbeides.
Leder av opplæring, kultur og helsekomiteen sammen med fylkesrådmannen, får fullmakt til å
godkjenne det endelige høringsdokumentet.
Høringsperioden settes til 1.november 2014 - 1.mars 2015.
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Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Simen Nord, Gretha Thuen, Monica
Gåsvatn, Frederikke Stensrød, May Hansen, Elin Tvete, Gunnel Edfeldt, Sindre Westerlund
Mork og Olav Moe.

PS 85/2014 Halvårsrapport pr 30.06.14 - kulturkort for ungdom
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 02.09.2014:
Halvårsrapporten pr 30.06.14 om kulturkort for ungdom tas til orientering.
Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap)
Debatten i saken ble holdt under fellesmøtet med Ungdommens fylkesråd.
Representanten Rune Fredriksen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å vurdere innspillene fra Ungdommens fylkesråd om:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.
 Brev til 13-åringer om kulturkortet KODE.
 Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
 Finansiering av kulturkortet KODE.
Nytt punkt 3:
Fylkestinget ber om at det i samråd med Ungdommens fylkesråd rettes en henvendelse til
Regjeringen om hvordan vi mener kulturkortet KODE kan videreføres og videreutvikles.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag til Rune Fredriksens
forslag:
Henvendelsen sendes også Stortingskomiteen.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling og tilleggsforslagene fra Rune Fredriksen og
fylkesordfører Ole Haabeth ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
1. Halvårsrapporten pr 30.06.14 om kulturkort for ungdom tas til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å vurdere innspillene fra Ungdommens fylkesråd
om:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.
 Brev til 13-åringer om kulturkortet KODE.
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 Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
 Finansiering av kulturkortet KODE.
3. Fylkestinget ber om at det i samråd med Ungdommens fylkesråd rettes en henvendelse til
Regjeringen og Stortingskomiteen om hvordan vi mener kulturkortet KODE kan
videreføres og videreutvikles.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Fredriksen, Håvard Jensen, Simen Nord, Siv Jacobsen,
Sindre Westerlund Mork, Inger-Christin Torp, Monica Gåsvatn, Gretha Kant, fylkesrådmann
Atle Haga, May Hansen og Erlend Wiborg.

PS 86/2014 Status for innovasjonsarbeidet i Østfold
Fylkesutvalgets innstilling 04.09.2014:
Sak om status for innovasjonsarbeidet i Østfold tas til orientering.

Fylkesutvalgets vedtak 04.09.2014:
Saken legges fram til behandling i fylkestinget med en muntlig orientering fra
fylkesrådmannen.

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Sak om status for innovasjonsarbeidet i Østfold tas til orientering.
Følgende hadde ordet i saken: Siv Jacobsen og Bjørn Gitle Hauge.

PS 87/2014 Forvaltningsrevisjon - Fylkesrevisjonens gjennomgang av
folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune
Kontrollutvalgets innstilling 03.09.2014:
Forvaltningsrevisjonsrapport 6/2014 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
Fylkestinget tar fylkesrevisjonens gjennomgang av folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune til
orientering. For fremtidige prosjekter etter folkehelseplanen bør målsettingene være mer
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spesifikke, eller det må utdypes hvordan målsettingene skal forstås. Nytteeffekten for
Østfolds befolkning bør vektlegges.

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Rolf Klerud (H)
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Fylkestinget tar fylkesrevisjonens gjennomgang av folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune til
orientering. For fremtidige prosjekter etter folkehelseplanen bør målsettingene være mer
spesifikke, eller det må utdypes hvordan målsettingene skal forstås. Nytteeffekten for
Østfolds befolkning bør vektlegges.
Følgende hadde ordet i saken: Rolf Klerud, Gretha Kant, Inger-Christin Torp og
fylkesrådmannen Atle Haga.

PS 88/2014 Østfold fylkeskommunes framtidige museumspolitikk
Samferdsel, miljø og klimakomiteens innstilling 15.10.2014:
Fylkestinget fastsetter følgende eierstrategi for Stiftelsen Østfoldmuseene:
1.
Østfold fylkeskommune skal være en drivkraft for helhetlig museumsutvikling på kort
og lang sikt, og en vesentlig partner for Stiftelsen Østfoldmuseene i forhold til drift.
2.
Østfold fylkeskommune ser det som sentralt at Østfoldmuseene har hovedfokus på
ivaretakelse av eksisterende bygningsmasse, bevaring og forvaltning av innsamlede
gjenstands- og annet minnemateriale, samt foreta helhetlige prioriteringer som
ivaretar fylkets samlede interesser.
3.
Østfold fylkeskommune ønsker at Østfoldmuseene øker fokus på følgende
utviklingsområder:
a) dokumentere det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen i Østfold i form av de
materielle og immaterielle gjenstander og dokumenter som museene skal samle
og bevare. En av Østfoldmuseenes oppgaver bør være å underbygge slike
utfordringer og være en arena for å stille dem til prøve.
b) dokumentere endringer og omveltninger i kulturlandskapet i Østfold som følge
av sterk befolkningsvekst, urbanisering, infrastruktur, avindustrialisering og ellers
virkningene av byregionenes behov. Østfold var et kulturlandskap av jord- og
skogbruk, industristeder basert på vannkraft, trelast, papirindustri, skipsfart og
verftsindustri. Endringene er drevet fram av den økonomiske vekstkraft som
ligger i byregionene og som det flerkulturelle Østfold har skapt. I dette arbeidet
er det vesentlig med nært samarbeid med kulturminnevernet i Østfold, både
vernet av kulturminner fra nyere tid, og de automatisk fredete kulturminner,
samt naturvernarbeid i regi av fylkesmannen.
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4.

5.

6.
7.

8.

c) utvikle og integrere andre deler av kulturlivet både i dokumentasjon og
formidling. Kunstlivet i et flerkulturelt samfunn vil både utdype forholdet til de
kulturenes røtter og samspill, og bidra til kulturhistorisk innsikt. Teater og musikk
er uttrykksformer som formidler gjennom andre uttrykksformer og opplevelser,
og ofte bedre enn utstillinger. Åpenhet overfor en større bredde i kunstnerisk
anvendelse vil bidra til å aktualisere museene inn i vårt eget samfunn.
Å realisere nye oppgaver av den art som framkommer, kan neppe gjennomføres
innenfor dagens økonomiske og organisatoriske rammer. Her er det behov for ny
kompetanse, økt kapasitet og framfor alt – en ny arena. Oppgavene som
etterspørres, ligger utenfor de fleste museenes faglige innretning. En del av dialogen
med Østfoldmuseene bør derfor omhandle hvordan de nye planene best kan
gjennomføres innenfor dagens museumsorganisasjon, eller ved å etablere en ny
enhet innenfor stiftelsen Østfoldmuseenes rammer. Det bør også vurderes om det er
mulig å finne organisatoriske, faglige og økonomiske løsninger sammen med andre
institusjoner, fylker/regioner o.a.
Østfold fylkeskommune vil bidra til å sikre stabile driftsrammer for museet i framtida
på dagens nivå, med muligheter for utvikling etter særlige vedtak i Fylkestinget ved
behandling av økonomiplaner, årsbudsjett og/eller i enkeltsaker
Østfold fylkeskommune ønsker fortsatt å eie Trollull-bygningen i Eidsberg, samt at
Østfoldmuseene drifter Fellesmagasinet som nå.
Østfold fylkeskommune ønsker at dagens styringsmodell, med Østfoldmuseene som
en stiftelse, videreføres. Det videreføres eiermøter som ledes av fylkesordføreren
der også fylkesrådmannen deltar. For å styrke dialogen utarbeides årlige
tildelingsbrev fra fylkeskommunen til Østfoldmuseene hvor fylkespolitiske
prioriteringer defineres. Det gjennomføres to årlige dialogsamtaler om oppfølging av
tildelingsbrevene, økonomiplaner og årsbudsjetter mellom fylkesrådmannen og
museumsledelsen. Fylkesrådmannen rapporterer tilbake til politisk nivå i
tertialrapporter og ved å legge fram Østfoldmuseenes årsmeldinger som egne saker
Østfold fylkeskommune inviterer til en prosess med tanke på å overføre
eiendomsmasse fra de konsoliderte stiftelsene. Østfoldmuseene bør vurdere
opprette et utviklingsfond for nye prosjekter og tiltak innenfor blant annet formidling
og forskning som er søkbart for de konsoliderte stiftelsene.
Saksordfører: Andreas Lervik (Ap)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Andreas Lervik (Ap)
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Andreas Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Saken utsettes til neste møte.
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Følgende hadde ordet i saken: Andreas Lervik.

PS 89/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 orientering om høringsinnspill og status i arbeidet
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.

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Fylkesrådmannens orientering om mottatte høringsuttalelser og status i arbeidet med
Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 tas til orientering.
Følgende hadde ordet i saken: Ingen.

PS 90/2014 Høring - NOU 2014 - 4 Enklere regler - bedre anskaffelser.
Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
Fylkestinget i Østfold har følgende merknader til NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser:
1.
Formålsparagraf og grunnleggende prinsipper:
Flertallets vurdering støttes, men at også «samlet verdiskapning» vurderes inntatt
som formål, i tillegg til «effektiv bruk av samfunnets ressurser». Forslag til formål:
Basert på konkurranse skal anskaffelsesregelverket bidra til størst mulig samlet
verdiskapning og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Fylkestinget slutter seg til
flertallets utredning om de grunnleggende prinsipper, med tilleggskommentar om at
forutberegnelighet er viktig i konkurranser.
2.
Nye prosedyreregler:
Fylkestinget støtter flertallets beslutning om nye prosedyreregler, men ønsker å
understreke at forutsigbarhet i konkurranse er viktig.
3.
Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv:
Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at direktivets unntaksbestemmelser og
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

presiseringer også gjennomføres under EØS-terskelverdiene. Det bør også vurderes
et utvidet unntak for offentlig-offentlig samarbeid som gjør det mulig for kommuner
og fylkeskommuner å anskaffe tjenester av hverandre, uten å måtte følge
anskaffelsesregelverket.
Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kr:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om at konkurranser med anslått verdi under
100 000 kr unntas fra regelverket.
Skriftlighetskrav:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å oppheve protokollplikten og videreføring
av skriftlighetskravet for anskaffelser over kr 100 000.
Kunngjøring:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag vedrørende kunngjøring av konkurranse og
utvalgets flertall vedrørende kunngjøring av konkurranseresultat.
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav:
Fylkestinget slutter seg til utvalgets forslag om å kunne levere dokumentasjon på
kvalifikasjoner også etter tilbudsfristens utløp, men finner ingen relevans i innføring
av egenerklæringer slik utvalget foreslår.
Digitalisering:
Fylkestinget foreslår å opprettholde papirbasert system frem til 1.1.2016. Hvis
etablering for elektronisk løsning av tilbud gjennom Doffin trekkes ut i tid bør det
vurderes om innlevering av tilbud på epost skal tillates.
Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester:
Fylkeskommunen har lite eller ingen kjøp av slike tjenester og avstår fra å
kommentere.
Terskelverdier:
Fylkestinget støtter mindretallets forslag om at den nasjonale terskelverdien heves til
600 000 kr for vare- og tjenestekontrakter og til 3. millioner kr for bygge- og
anleggskontrakter. Terskelverdien skal også være 3. millioner kr for kontrakter om
særlige tjenester. Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve
terskelverdien til EU’s nivå. Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i
Norge.
Ikke anskaffelsesfaglig hensyn:
Fylkestinget støtter mindretallets uttalelser som mener at livssykluskostnader,
universell utforming, krav om lærlinger og miljømessige konsekvenser bør forbli i
regelverket. Fylkesrådmannen støtter utvalget i at skatteattest og HMSegenerklæring bør utgå, og støtter utvalgets mindretall i at det snarest bør opprettes
en dokumentasjonsdatabase som inneholder slik og andre grunnleggende
informasjon, og at disse kobles til Doffin.
Alternativt regelsett – et minimumsregelverk:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om å teste ut et minimumsregelverk i form
av et pilotprosjekt.

Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)
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Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggforslag.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Fylkestinget i Østfold har følgende merknader til NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser:
1.
Formålsparagraf og grunnleggende prinsipper:
Flertallets vurdering støttes, men at også «samlet verdiskapning» vurderes inntatt
som formål, i tillegg til «effektiv bruk av samfunnets ressurser». Forslag til formål:
Basert på konkurranse skal anskaffelsesregelverket bidra til størst mulig samlet
verdiskapning og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Fylkestinget slutter seg til
flertallets utredning om de grunnleggende prinsipper, med tilleggskommentar om at
forutberegnelighet er viktig i konkurranser.
2.
Nye prosedyreregler:
Fylkestinget støtter flertallets beslutning om nye prosedyreregler, men ønsker å
understreke at forutsigbarhet i konkurranse er viktig.
3.
Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv:
Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at direktivets unntaksbestemmelser og
presiseringer også gjennomføres under EØS-terskelverdiene. Det bør også vurderes
et utvidet unntak for offentlig-offentlig samarbeid som gjør det mulig for kommuner
og fylkeskommuner å anskaffe tjenester av hverandre, uten å måtte følge
anskaffelsesregelverket.
4.
Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kr:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om at konkurranser med anslått verdi under
100 000 kr unntas fra regelverket.
5.
Skriftlighetskrav:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å oppheve protokollplikten og videreføring
av skriftlighetskravet for anskaffelser over kr 100 000.
6.
Kunngjøring:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag vedrørende kunngjøring av konkurranse og
utvalgets flertall vedrørende kunngjøring av konkurranseresultat.
7.
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav:
Fylkestinget slutter seg til utvalgets forslag om å kunne levere dokumentasjon på
kvalifikasjoner også etter tilbudsfristens utløp, men finner ingen relevans i innføring
av egenerklæringer slik utvalget foreslår.
8.
Digitalisering:
Fylkestinget foreslår å opprettholde papirbasert system frem til 1.1.2016. Hvis
etablering for elektronisk løsning av tilbud gjennom Doffin trekkes ut i tid bør det
vurderes om innlevering av tilbud på epost skal tillates.
9.
Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester:
Fylkeskommunen har lite eller ingen kjøp av slike tjenester og avstår fra å
kommentere.
10.
Terskelverdier:
Fylkestinget støtter mindretallets forslag om at den nasjonale terskelverdien heves til
600 000 kr for vare- og tjenestekontrakter og til 3. millioner kr for bygge- og
anleggskontrakter. Terskelverdien skal også være 3. millioner kr for kontrakter om
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11.

12.

særlige tjenester. Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve
terskelverdien til EU’s nivå. Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i
Norge.
Ikke anskaffelsesfaglig hensyn:
Fylkestinget støtter mindretallets uttalelser som mener at livssykluskostnader,
universell utforming, krav om lærlinger og miljømessige konsekvenser bør forbli i
regelverket. Fylkesrådmannen støtter utvalget i at skatteattest og HMSegenerklæring bør utgå, og støtter utvalgets mindretall i at det snarest bør opprettes
en dokumentasjonsdatabase som inneholder slik og andre grunnleggende
informasjon, og at disse kobles til Doffin.
Alternativt regelsett – et minimumsregelverk:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om å teste ut et minimumsregelverk i form
av et pilotprosjekt.

Følgende hadde ordet i saken: Frederikke Stensrød.

PS 91/2014 Prioritering av strekninger for aktivitetsstyrt belysning
Samferdsel, miljø og klimakomiteens innstilling 15.10.2014:
Sak om aktivitetsstyrt belysning med prosjektliste over prioriterte strekninger for utskifting,
fornying og nyetablering tas til orientering.
Saksordfører: Olav Moe (Krf)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Olav Moe (KrF)
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Samferdsel, miljø og klimakomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Sak om aktivitetsstyrt belysning med prosjektliste over prioriterte strekninger for utskifting,
fornying og nyetablering tas til orientering.
Følgende hadde ordet i saken: Olav Moe.
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PS 92/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014
Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
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
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.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Det ble ikke framsatte endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
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
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.
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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.
Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Gretha Thuen og fylkesrådmann Atle
Haga.

PS 93/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering
pr. 1. halvår 2014
Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 tas til orientering.
Saksordfører: Ingen

Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 22.10.2014:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 tas til orientering.
Følgende hadde ordet i saken: Ingen

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
fylkesordfører
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Siv Henriette Jacobsen
medunderskriver

Simen Nord
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

