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Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Orienteringer:
 Fylkesrådmann Atle Haga orienterte om omorganiseringen i opplæringsavdelingen.
 Rektor ved St. Olav, Tormod Korpås ønsket velkommen og orienterte om St. Olav
videregående skole.
 Fylkesdirektør Egil Olsen orienterte om «St. Olav-prosjektet».




Fylkesrådmannen v/Bjørn Magnus Johansen informerte om at det også tas med 1 klasse
service og samferdsel på Mysen i tråd med fylkestingets vedtak.
Rektor ved Østfold fagskole, Ketil Solbakke og prosjektleder Sigurd Kokkersvold fra
Østlandssamarbeidet orienterte om prosjekt «Yrkeshøgskolen».
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Saker til behandling
PS 16/2015 Etablering av tannklinikker ved Askim og Mysen videregående
skoler
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Fremlagt forslag på etablering av tannklinikker på Mysen og Askim videregående skolers
område vedtas.
Avsatte investeringsmidler på kr 40 mill i årsbudsjettene for 2014 og 2015 benyttes til de
2 byggeprosjektene.
Fylkesrådmannen gis i oppdrag å finne inndekning av kostnadene på kr 14 mill for
inventar og utstyr forbindelse med økonomiplanarbeidet.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap,
Sp og Krf:
Nytt punkt 1 og 3:
Saken utsettes for behandling høsten 2015.
Kulepunktene i fylkesrådmannens vurdering legges til grunn for det videre arbeidet med
saken.
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap
og Krf:
Nytt punkt 2
Parallelt med utsettelsen bes rådmannen i den nye saken også vurdere et alternativ med en
tannklinikk for Indre Østfold i Askim.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 4:
Saken drøftes med kommunene før neste behandling.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Inger-Christin Torps forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Krf, H) mot 2
stemmer (Sp, V).
Inger Christin Torps forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Simen Nord (H):
Vi har fortsatt som utgangspunkt at det skal være tannklinikker i alle Østfoldbyene.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 21.04.2015:
1.
2.
3.

Saken utsettes for behandling høsten 2015.
Parallelt med utsettelsen bes rådmannen i den nye saken også vurdere et
alternativ med en tannklinikk for Indre Østfold i Askim.
Kulepunktene i fylkesrådmannens vurdering legges til grunn for det videre arbeidet
med saken.

4.

Saken drøftes med kommunene før neste behandling.

PS 17/2015 Regional kompetanseplan for Østfold - vedtak
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Forslag til Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp og Krf:
Nytt punkt 2:
Helhetlig plan for fag- og yrkesopplæring innarbeides i handlingsprogrammet for regional
kompetanseplan for 2015/2016.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Elin Tvetes forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 21.04.2015:
1.
2.

Forslag til Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas.
Helhetlig plan for fag- og yrkesopplæring innarbeides i handlingsprogrammet for
regional kompetanseplan for 2015/2016.

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 18/2015 Videre drift av lydavisa
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.

2.

Østfold fylkeskommune gir et årlig bidrag på kr 75.000 pr år i en overgangsperiode på
5 år (2015-2019) slik at NBØ selv kan engasjere en redaktør og produsere lydavis. Etter
dette må NBØ søke om støtte på lik linje med andre organisasjoner.
Støtten gis av udisponerte midler i 2015, i årene 2016-2019 legges støtten inn i
budsjettrammen til Østfold kulturutvikling.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap,
Sp og Krf:
Siste setning i punkt 1 strykes.
Nytt punkt 3:
Utstyret som i dag brukes til å produsere lydavisa overdras til NBØ vederlagsfritt.

Votering:
Fylkesrådmannens punkt 1 med Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 21.04.2015:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune gir et årlig bidrag på kr 75.000 pr år i en overgangsperiode på
5 år (2015-2019) slik at NBØ selv kan engasjere en redaktør og produsere lydavis.
Støtten gis av udisponerte midler i 2015, i årene 2016-2019 legges støtten inn i
budsjettrammen til Østfold kulturutvikling.
Utstyret som i dag brukes til å produsere lydavisa overdras til NBØ vederlagsfritt.

Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 19/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering
pr. 2. halvår 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i annet halvår 2014 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 uttalelse 21.04.2015:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i annet halvår 2014 tas til orientering.

PS 20/2015 Fornyet behandling - utvidelse av Hans Nielsen Hauge
videregående skole
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Østfold fylkeskommune opprettholder sitt vedtak av 14.10.2014 lydende: Østfold
fylkeskommune anbefaler at 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 Hans Nielsen Hauge videregående skole AS får godkjent
sine søknader om utvidelse av studietilbud.

Votering:
John Thunes forslag ble vedtatt med 6 stemmer (H, Krf, V) mot 4 stemmer (Ap, Sp) avgitt for
fylkesrådmannens forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 21.04.2015:
Østfold fylkeskommune anbefaler at Hans Nielsen Hauge videregående skole AS får godkjent
sine søknader om utvidelse av studietilbud.
Saksordfører: Simen Nord (H)

PS 21/2015 Årsmelding 2014 - elev- og lærlingombudet i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2014 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og V:
Fylkesrådmannen bes legge til rette for at alle videregående skoler i Østfold gjennomfører
faste elevrådsmøter/klassens time etter ønske fra elev- og lærlingeombudet og i tråd med
opplæringslovens § 11-6.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Gretha Thuens forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 21.04.2015:
Elev- og lærlingeombudets årsmelding 2014 tas til orientering.
Fylkesrådmannen bes legge til rette for at alle videregående skoler i Østfold gjennomfører
faste elevrådsmøter/klassens time etter ønske fra elev- og lærlingeombudet og i tråd med
opplæringslovens § 11-6.
Saksordfører: Gretha Thuen (H)

PS 22/2015 Glemmen videregående skole, avdeling Veum - videre arbeid med
bygningsmessige løsninger
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå ny langsiktig leiekontrakt kommunikasjonsmessig
sentralt i Nedre Glomma for Glemmen videregående skole, avdeling Voksenpsykiatrisk senter.
Lokalene dimensjoneres på grunnlag a oppdaterte behovsvurderinger og prognoser.

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 21.04.2015:
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå ny langsiktig leiekontrakt kommunikasjonsmessig
sentralt i Nedre Glomma for Glemmen videregående skole, avdeling Voksenpsykiatrisk senter.
Lokalene dimensjoneres på grunnlag av oppdaterte behovsvurderinger og prognoser.

PS 23/2015 Konsekvenser for gjenværende samarbeidspartnere når Akershus
fylkeskommune trekker seg ut av samarbeidet om Tannhelsetjenestens
Kompetansesenter Øst
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Sak om at Akershus fylkeskommune melder seg ut av Tannhelsetjenestens kompetansesenter
Øst, 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 21.04.2015:
Sak om at Akershus fylkeskommune melder seg ut av Tannhelsetjenestens kompetansesenter
Øst, tas til orientering.

PS 24/2015 Skolevalg 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg 2015
Som en forberedelse til skolevalget skal det gjennomføres valgtorg ved alle skoler.
Skolene kan selv velge om de vil gjennomføre skoledebatter i tillegg
Alle politiske partier med godkjent liste til Fylkestingsvalget Østfold skal inviteres til
skolevalgoppleggene i de videregående skolene

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp og Krf:
Tillegg til punkt 2:
Som en forberedelse til skolevalget skal det gjennomføres valgtorg og debatter ved alle
skoler.
Nytt punkt 3:
Fylkeskommunen stiller i samarbeid med den enkelte skole debattleder til disposisjon.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med Elin Tvetes forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
1.
2.
3.
4.

Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg 2015
Som en forberedelse til skolevalget skal det gjennomføres valgtorg og debatter ved
alle skoler.
Fylkeskommunen stiller i samarbeid med den enkelte skole debattleder til disposisjon.
Alle politiske partier med godkjent liste til Fylkestingsvalget Østfold skal inviteres til
skolevalgoppleggene i de videregående skolene

PS 25/2015 Læring og mestring med digitale tjenester - en strategi for god
pedagogisk praksis i Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 - 2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Strategien "Læring og mestring med digitale tjenester - En strategi for god pedagogisk praksis i
Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 - 2018" tas til orientering.
"IKT-Standarden" tas til orientering. IKT-Standarden innarbeides i skolenes rutiner slik at den
utleveres til alle nye elever ved skolestart sammen med utlevert kontrakt for skole-PC.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Gretha Thuen (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H og V:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredning og ny høring. De allerede
innkomne innspillene fra høringsinstansene vurderes og innarbeides i planen/planen
omarbeides tilsvarende. Høringstiden må være tilstrekkelig til at høringsinstansen har reell
mulighet til å uttale seg.

Representanten Simen Nord fremmet forslag til nytt punkt 3:
Fylkesrådmannen bes komme tilbake til OKH med et nærmere opplegg for tiltak og
gjennomføring av planen.
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp
og Krf:
Nytt punkt 4:
Planen skal rulleres i løpet av to år hvor innspillene til denne planen vurderes tatt inn og hvor
det legges opp til en større grad av medvirkning.
Representanten Gretha Thuen (H) trakk deretter sitt forslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Simen Nords og Rune Fredriksens forslag ble
enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
1.
2.

3.
4.

Strategien «Læring og mestring med digitale tjenester – En strategi for god pedagogisk
praksis i Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 – 2018» tas til orientering.
«IKT-Standarden» tas til orientering. IKT-Standarden innarbeides i skolenes rutiner slik
at den utleveres til alle nye elever ved skolestart sammen med utlevert kontrakt for
skole-PC.
Fylkesrådmannen bes komme tilbake til OKH med et nærmere opplegg for tiltak og
gjennomføring av planen.
Planen skal rulleres i løpet av to år hvor innspillene til denne planen vurderes tatt inn
og hvor det legges opp til en større grad av medvirkning.

PS 26/2015 Tilskudd til voksenopplæringstiltak for særskilte målgrupper 2015 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 2015 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jfr. retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.6):

Tildeling per

Søker
Vofo Østfold, driftstilskudd
Vofo Østfold, Generelt tilskudd
Vofo Østfold, totalt

Omsøkt beløp Grunntildeling Total tildeling
kr
500 000
kr
500 000
kr
500 000
kr
500 000

AOF Østfold

kr

3 969 240 kr

Funkis, Østfold

kr

Østfold Musikkråd

kr

Sum

studieforbund

kr

1 000 000

250 000 kr

2 666 700 kr

2 666 700

686 712 kr

250 000 kr

533 800 kr

533 800

280 000 kr

250 000 kr

269 500 kr

269 500

kr 5 935 952 kr

750 000 kr

4 470 000 kr

4 470 000

3.
4.

5.

Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2015, 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, 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 21.04.2015:
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 2015 under forutsetning av at vilkårene i
retningslinjen er oppfylt (jfr. retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.6):
Tildeling per

Søker
Vofo Østfold, driftstilskudd
Vofo Østfold, Generelt tilskudd
Vofo Østfold, totalt

Omsøkt beløp Grunntildeling Total tildeling
kr
500 000
kr
500 000
kr
500 000
kr
500 000

AOF Østfold

kr

3 969 240 kr

Funkis, Østfold

kr

Østfold Musikkråd

kr

Sum

studieforbund

kr

1 000 000

250 000 kr

2 666 700 kr

2 666 700

686 712 kr

250 000 kr

533 800 kr

533 800

280 000 kr

250 000 kr

269 500 kr

269 500

kr 5 935 952 kr

750 000 kr

4 470 000 kr

4 470 000

3.
4.

5.

Tilskuddene gis til de kurs som fremgår av vedlagte tabell.
Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2015, 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, å benytte frigitte midler til å
styrke finansieringen av øvrige kurs det er gitt tilskudd til.

PS 27/2015 Søking og justering av klasseordningen skoleåret 2015-2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Fylkesrådmannens gjennomgang av søkingen og konsekvenser tas til orientering.
Fylkesrådmannen igangsetter evaluering av YSK (yrkes- og
studiekompetanseordningen) før søkingen til skoleåret 2016/2017.
Fylkesrådmannen fremlegger oppfyllingsgraden av elevplasser etter ajourholdet 1
oktober.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Saken løftes til fylkestinget og OKH anbefaler følgende:
1. Service og samferdsel opprettholdes med to paralleller på Mysen videregående skole.
2. Forutsatt tilstrekkelig antall søkere opprettholdes to paralleller service og samferdsel på
Mysen videregående skole i minimum to år, slik at man kan se noen resultater av prosjekt
«service og samferdsel på sitt beste», inkludert vekslingsmodellen.
Votering
Simen Nords forslag fikk 4 stemmer (H, V) mot 6 stemmer (Ap, Krf, Sp) og falt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
1.
2.
3.

Fylkesrådmannens gjennomgang av søkingen og konsekvenser tas til orientering.
Fylkesrådmannen igangsetter evaluering av YSK (yrkes- og
studiekompetanseordningen) før søkingen til skoleåret 2016/2017.
Fylkesrådmannen fremlegger oppfyllingsgraden av elevplasser etter ajourholdet 1
oktober.

PS 28/2015 Høringsuttalelse. Forslag til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til forsalget til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser.
Østfold fylkeskommune støtter:








at det innføres en nasjonal maksimumsgrense for fravær.
en modell som har en grense på 5 prosent for udokumentert fravær, men at alt fravær
som kan dokumenteres i tråd med reglene i § 3-47 femte ledd, vil ikke omfattes av
fraværsgrensen.
at det bør innføres plikt for skolen til å følge opp fravær.
at det vil regnes som god nok dokumentasjon ved kortere sykefravær, at foresatte eller
elever over 18 år leverer egenmelding.
å fjerne setningen i forskrift til opplæringsloven § 3-3 om lærerens ansvar for å skaffe
tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
forslaget om å oppheve § 3-16 og erstatte med en ny. Den nye § 3-16 poengterer det som
allerede ligger inne i dagens forskrift, men tydeliggjør at underveisvurdering og
sluttvurdering skal sees i lys av hverandre.

Østfold fylkeskommune støtter ikke:
 at det skal forskriftsfestes at siste halvårskarakter skal utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.
 modellene som opererer med fraværsgrenser på 10 og 15 prosent, fordi det kan åpne for
en spekulasjoner om «lovlig fravær».

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Elevrepresentant Jonas Bergløv fremmet følgende endringsforslag:
Flytte kulepunkt 1 under «støtter» til «støtter ikke».
Stryke kulepunkt 2 under «støtter».
Votering:
Elevrepresentantens forslag fikk ingen stemmer og falt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til forsalget til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser.
Østfold fylkeskommune støtter:
 at det innføres en nasjonal maksimumsgrense for fravær.
 en modell som har en grense på 5 prosent for udokumentert fravær, men at alt fravær
som kan dokumenteres i tråd med reglene i § 3-47 femte ledd, vil ikke omfattes av
fraværsgrensen.
 at det bør innføres plikt for skolen til å følge opp fravær.
 at det vil regnes som god nok dokumentasjon ved kortere sykefravær, at foresatte eller
elever over 18 år leverer egenmelding.
 å fjerne setningen i forskrift til opplæringsloven § 3-3 om lærerens ansvar for å skaffe
tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
 forslaget om å oppheve § 3-16 og erstatte med en ny. Den nye § 3-16 poengterer det som
allerede ligger inne i dagens forskrift, men tydeliggjør at underveisvurdering og
sluttvurdering skal sees i lys av hverandre.
Østfold fylkeskommune støtter ikke:




at det skal forskriftsfestes at siste halvårskarakter skal utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.
modellene som opererer med fraværsgrenser på 10 og 15 prosent, fordi det kan åpne for
en spekulasjoner om «lovlig fravær».

PS 29/2015 Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
KODE- kortet avvikles som refusjonsordning og fokuset rettes mot å utvikle tiltakene
Ungdommens kulturmønstring, Barnas verdensdager, Ung kulturfestival, Kulturverket og
helårsvirksomheten i samarbeid med kommuner, organisasjoner og aktører som jobber for,
og med, Ung kultur i Østfold.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap,
Sp og Krf:
1. Kulturkortet KODE videreføres uten nåværende refusjonsordning, som er basert på
statlige midler som falt bort f.o.m. 2015. Østfold fylkeskommune viderefører vår andel i
satsingen og fokuset rettes mot å utvikle tiltakene Ungdommens kulturmønstring,
Barnas verdensdager, Ung kulturfestival, Kulturverket og helårsvirksomheten i
samarbeid med kommuner, organisasjoner og aktører som jobber for, og med, Ung
kultur i Østfold.
2. Alle som mottar støtte fra Østfold fylkeskommune, inkludert knutepunktinstitusjonene,
forpliktes til å gi KODE rabatt ved sine arrangementer.
3. Det tar kontakt med kommunene for å få dem med til å forplikte de som mottar
kommunal støtte til å gi KODE rabatt.
4. OKH ber om en vurdering høsten 2015 av følgende innspill fra Ungdommens fylkesråd:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.
 Brev til 13 åringer om kulturkortet KODE.
 Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
 Finansiering av kulturkortet KODE.
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av
V og H:
1. KODE-kortet videreføres som refusjonsordning.
2. Inndekning tas fra disponibel konto til opplæring, kultur og helsekomiteen.
3. Det bør vurderes å se på aldersgrensen for KODE-kortet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
Inger-Christin Torps forslag punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer (Ap, Krf, Sp) mot 4 stemmer
(H, V) avgitt for Sindre Westerlund Morks forslag.
Inger-Christin Torps forslag punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
1.

2.
3.
4.

Kulturkortet KODE videreføres uten nåværende refusjonsordning, som er basert på
statlige midler som falt bort f.o.m. 2015. Østfold fylkeskommune viderefører vår andel i
satsingen og fokuset rettes mot å utvikle tiltakene Ungdommens kulturmønstring,
Barnas verdensdager, Ung kulturfestival, Kulturverket og helårsvirksomheten i
samarbeid med kommuner, organisasjoner og aktører som jobber for, og med, Ung
kultur i Østfold.
Alle som mottar støtte fra Østfold fylkeskommune, inkludert knutepunktinstitusjonene,
forpliktes til å gi KODE rabatt ved sine arrangementer.
Det tar kontakt med kommunene for å få dem med til å forplikte de som mottar
kommunal støtte til å gi KODE rabatt.
OKH ber om en vurdering høsten 2015 av følgende innspill fra Ungdommens fylkesråd:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.
 Brev til 13 åringer om kulturkortet KODE.
 Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
 Finansiering av kulturkortet KODE.

PS 30/2015 Årsrapport Inspiria Helse 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsrapporten for Inspiria Helse 2014 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Før behandling av saken stilte representanten Gretha Thuen (H) spørsmål om sin habilitet pga
at hun er vararepresentant til styret i Inspiria. Hun ble enstemmig erklært habil i saken.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
Årsrapporten for Inspiria Helse 2014 tas til orientering.

PS 31/2015 Tilbakemelding - tildeling av Regionale Folkehelsemidler 2013 og
2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Tilbakemelding på tildeling av regionale folkehelsemidler 2013 og 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 21.04.2015:
Tilbakemelding på tildeling av regionale folkehelsemidler 2013 og 2014 tas til orientering.

PS 32/2015 Prosjekt Helhetlig forebygging for barn og unge 2012-2015.
Årsrapport 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsrapport 2014 for prosjektet Helhetlig forebygging for barn og unge i Sarpsborg 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 21.04.2015:
Årsrapport 2014 for prosjektet Helhetlig forebygging for barn og unge i Sarpsborg tas til
orientering.

PS 33/2015 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 21. april
2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
På Nasjonal Opplæringskonferanse 18. – 20. august 2015 deltar: ……………………………………..
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble lagt frem forslag om at de medlemmer av OKH som ønsker å delta på
opplæringskonferanse gis tilbakemelding til sekretariatet i løpet av april. Konferanseavgift,
reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste dekkes, men det utbetales ikke møtegodtgjørelse.
Votering:
Den fremlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
De medlemmer i opplæring, kultur og helsekomiteen som ønsker å delta på Nasjonal
Opplæringskonferanse 18. – 20. august 2015 gir tilbakemelding til sekretariatet i løpet av
april.
Annen fremlagt informasjonen ble tatt til orientering.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Elin Tvete
leder

Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

