Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Opplæring, kultur og helsekomiteen
Kalnes videregående skole
14.09.2015
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Inger-Christin Torp
Medlem
Rune Fredriksen
Medlem
John Thune
Medlem
Elin Johanne Tvete
Leder
May Elisabeth Hansen
Nestleder
Simen Nord
Medlem
Monica Carmen Gåsvatn
Medlem
Live Tronstad
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Gretha Thuen
Medlem
Shakeel ur Rehman
Medlem
Bjørn Gitle Hauge
Medlem
Per Magnus Finnanger
Medlem
Sandsmark
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ann-Karin Aarvik
Terje Beck
Hilde Borger
Julia Brännström

Møtte for
Shakeel ur Rehman
Gretha Thuen
Bjørn Gitle Hauge
Per Magnus Finnanger
Sandsmark

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Høyre
Elevrepresentant

Representerer
Høyre
Arbeiderpartiet
Høyre
Venstre

Representerer
Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV
Høyre
Høyre
Fellesgruppe
Fremskrittspartiet og Venstre

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Atle Haga
Fylkesrådmann
Ellen Engebretsen
Sekretær
Orientering:
 Rektor, Torstein Maugsten ønsket velkommen til Kalnes videregående skole og orienterte
om skolen.
 Skole- og fagopplæringssjef, Erik Bråthen ga en tilbakerapport om Krafttak for læring.
Det var ingen merknader til innkallingen.
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Saker til behandling
PS 52/2015 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold
fylkeskommune - 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold 2014 tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Einar Wium holdt en orientering om tilstandsrapporten før behandlingen av saken.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.09.2015:
Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold 2014 tas til orientering.
Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 53/2015 Opera Østfold arenautvikling. Melding om framdrift av forprosjekt
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.

3.

Fylkestinget tar melding om status fra Opera Østfolds forprosjekt om arenautvikling til
orientering.
Fylkesrådmannen arbeider videre med forslag til Opera Østfolds arenautvikling basert
på å leie nødvendig utstyr og kommer tilbake til fylkestinget med ny sak i desember
2015 der også kostnadene spesifiseres.
Det innledes samtidig dialog med Kulturdepartementet med sikte på å oppnå 70%
statlig driftsstøtte på linje med det de øvrige region- og distriktsoperaene får.

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 14.09.2015:
1.
2.

3.

Fylkestinget tar melding om status fra Opera Østfolds forprosjekt om arenautvikling til
orientering.
Fylkesrådmannen arbeider videre med forslag til Opera Østfolds arenautvikling basert
på å leie nødvendig utstyr og kommer tilbake til fylkestinget med ny sak i desember
2015 der også kostnadene spesifiseres.
Det innledes samtidig dialog med Kulturdepartementet med sikte på å oppnå 70%
statlig driftsstøtte på linje med det de øvrige region- og distriktsoperaene får.

Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 54/2015 Glemmen videregående skole - orientering om fraflytting og leie av
undervisningslokaler
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkestinget tar sak om fraflytting og riving av bygg E og G samt leie av nye
undervisningslokaler ved Glemmen videregående skole, 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 14.09.2015:
Fylkestinget tar sak om fraflytting og riving av bygg E og G samt leie av nye
undervisningslokaler ved Glemmen videregående skole, til orientering.
Saksordfører: Simen Nord (H)

PS 55/2015 Midlertidig løsning for St. Olav vgs under byggeperioden
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Alternativet «To-trinns-utbygging» velges som midlertidig løsning under bygging av
Nye St. Olav vgs og påbygg/ombygginger på Kalnes og Greåker vgs.
Fylkesrådmannen får i fullmakt å inngå nødvendige avtaler om eiendomserverv og
avklare den videre praktiske gjennomføringen av prosjektene.
Forslag til bevilgninger til selve byggeprosjektene fremmes første gang i forbindelse
fremleggelse av årsbudsjettet for 2016.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet forslag til nytt punkt 4 på vegne av Ap,
Sp, Krf og Sv:
Det påpekes at viktigheten av at kravene om universell utforming ivaretas i denne prosessen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Inger- Christin Torps forslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 14.09.2015:
1.
2.
3.
4.

Alternativet «To-trinns-utbygging» velges som midlertidig løsning under bygging av
Nye St. Olav vgs og påbygg/ombygginger på Kalnes og Greåker vgs.
Fylkesrådmannen får i fullmakt å inngå nødvendige avtaler om eiendomserverv og
avklare den videre praktiske gjennomføringen av prosjektene.
Forslag til bevilgninger til selve byggeprosjektene fremmes første gang i forbindelse
fremleggelse av årsbudsjettet for 2016.
Det påpekes at viktigheten av at kravene om universell utforming ivaretas i denne
prosessen.

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 56/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering
pr. 1. halvår 2015
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2015 og gjenstående saker i
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 14.09.2015:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2015 og gjenstående saker i
2014 tas til orientering.

PS 57/2015 Yrkeshøyskolen Øst. Etablering av aksjeselskapet Høyere
Yrkesfaglig Utdanning AS
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.
3.
4.

Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter for de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet.
Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig
utdanningstilbud som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».
Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.
Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av bevilget
beløp til prosjektet. For Østfold fylkeskommune innebærer det 25 aksjer à kr 1 000
per stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Terje Beck (H) har styreverv i Østfold fagskole og ble enstemmig erklært
inhabil, jfr Fvl. § 6, 1. ledd e).
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap,
Sp, Krf og Sv:
Det oppfordres til at navnet vurderes en ekstra runde. Kunne faghøyskole eller
yrkesfaghøyskole vært brukt?
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Simen Nords utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (H, Frp) og falt.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Inger-Christin Torps forslag ble vedtatt med 6
stemmer (Ap, Sp, Krf og Sv) mot 4 stemmer (H, Frp).

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.09.2015:
1.
2.
3.
4.

5.

Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter for de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet.
Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig
utdanningstilbud som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».
Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.
Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av bevilget
beløp til prosjektet. For Østfold fylkeskommune innebærer det 25 aksjer à kr 1 000
per stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».
Det oppfordres til at navnet vurderes en ekstra runde. Kunne faghøyskole eller
yrkesfaghøyskole vært brukt?

Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 58/2015 Årsrapport 2014 - Aktiv på dagtid
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsrapport 2014 for Aktiv på dagtid 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 14.09.2015:
Årsrapport 2014 for Aktiv på dagtid tas til orientering.
Saksordfører: Monica Gåsvatn (Frp)

PS 59/2015 Sunne kommuner – WHOs norske nettverk - årsmelding 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsmelding 2014 for Sunne kommuner- WHOs norske nettverk- tas til orientering.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble fremmet følgende omforent forslag:
Østfold fylkeskommune ser det som ønskelig at i fremtidige årsrapporter legges det større
vekt på omtale av oppnådde resultater.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.09.2015:
Årsmelding 2014 for Sunne kommuner- WHOs norske nettverk- tas til orientering.
Østfold fylkeskommune ser det som ønskelig at i fremtidige årsrapporter legges det større
vekt på omtale av oppnådde resultater.
Saksordfører: Monica Gåsvatn (Frp)

PS 60/2015 NOU 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Østfold fylkeskommune støtter de overordnende anbefalingene til NOU 2015:8, men er
skeptiske til utvalgets konkrete forslag om innføring av fremmedspråk på barnetrinnet.
Det vises for øvrig til fylkesrådmannens kommentarer.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Rektor ved St. Olav videregående skole, Tormod Korpås er oppnevnt i det statlige
Ludvigsenutvalget som jobber med innholdet i framtidens skole i Norge. Han holdt en muntlig
orientering om dette før behandling av saken.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag:

Østfold fylkeskommune tar til foreløpig orientering de overordnede anbefalingene til NOU
2015:8. Det vises for øvrig til fylkesrådmannens kommentarer.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, Sv, Krf)
mot 5 stemmer (H, Frp) avgitt for Simen Nords forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.09.2015:
Østfold fylkeskommune støtter de overordnende anbefalingene til NOU 2015:8, men er
skeptiske til utvalgets konkrete forslag om innføring av fremmedspråk på barnetrinnet.
Det vises for øvrig til fylkesrådmannens kommentarer.
Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap).

PS 61/2015 Møllebyen Litteraturfestival - søknad om støtte
Fylkesrådmannens vedtaksveiledning
Innenfor ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» er det ikke ledige midler til fordeling til
Møllebyen Litteraturfestival innenfor den vedtatte rammen på kr. 1.309.500,- Tildeling på
nåværende tidspunkt forutsetter derfor midler fra OKH- komiteens disposisjonspost, der det i
2015 gjenstår kr. 920.000,-.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble fremmet følgende omforent endringsforslag:
Det vises til oversendelse av Fylkestingets økonomiplanbehandling hvor opplæring, kultur og
helsekomiteen blir oppfordret til å behandle saken på nytt.
Dette begrunnes i at fire søknader var falt ut i hovedutsendelsen av saker til opplæring, kultur
og helsekomiteen 02.06.15 og dermed ikke var med i de ordinære gruppebehandlingene.
Møllebyen kulturfestival gis en støtte på kr 120.000,-.
Når det gjelder de øvrige tre søkerne som falt ut av søkerlisten opprettholdes avslaget.
Bevilgningen dekkes over opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost. Dersom det
blir ledige midler tilgjengelig innen ordningen «Støtte til kulturproduksjoner, føres midlene
tilbake til opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.09.2015:
Det vises til oversendelse av Fylkestingets økonomiplanbehandling hvor opplæring, kultur og
helsekomiteen blir oppfordret til å behandle saken på nytt.
Dette begrunnes i at fire søknader var falt ut i hovedutsendelsen av saker til opplæring, kultur
og helsekomiteen 02.06.15 og dermed ikke var med i de ordinære gruppebehandlingene.
Møllebyen kulturfestival gis en støtte på kr 120.000,-.
Når det gjelder de øvrige tre søkerne som falt ut av søkerlisten opprettholdes avslaget.
Bevilgningen dekkes over opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost. Dersom det
blir ledige midler tilgjengelig innen ordningen «Støtte til kulturproduksjoner, føres midlene
tilbake til opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost.

PS 62/2015 Søknad om støtte til dokumentasjons på film - sykehuset i
Fredrikstad
Fylkesrådmannens vedtaksveiledning
I kulturbudsjettet for 2015 er det ikke avsatt midler til dokumentasjonsarbeid utover
overføringen til Viken Filmsenter AS.
Tildeling forutsetter midler fra OKH- komiteens disposisjonspost der det i 2015 gjenstår
920.000,-.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap,
Sp, Krf og Sv:
Aprilfilm a/s tildeles kr 120.000,- til forprosjekt for dokumentasjon av sykehuset i Fredrikstad
sin drift og historie. Det forutsettes tilsvarende støtte fra Fredrikstad kommune og Sykehuset
Østfold.
Bevilgningen belastes opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost.
Votering:
Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.09.2015:
Aprilfilm a/s tildeles kr 120.000,- til forprosjekt for dokumentasjon av sykehuset i Fredrikstad
sin drift og historie. Det forutsettes tilsvarende støtte fra Fredrikstad kommune og Sykehuset
Østfold.
Bevilgningen belastes opplæring, kultur og helsekomiteens disposisjonspost.

PS 63/2015 Etablering av stipend til årets Østfold-talent
Fylkesrådmannens forslag til vedtak




Opplæring, kultur- og helsekomiteen vedtar fylkesrådmannens forslag til retningslinjer og
opplegg for stipendet Årets Østfoldtalent.
Det settes ned en utvelgelseskomité bestående av
o 2 representanter fra Næringskomiteen.
o 2 representanter fra Ungdommens fylkesråd.
Sekretærfunksjonen legges til fylkesrådmannen ved Østfold kulturutvikling.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sp, Krf og
Sv:
Kulepunkt 2:
Sammensetningen av utvelgelseskomiteen endres slik:
3 representanter fra Næringskomiteen
2 representanter fra Ungdommens fylkesråd
Kulepunkt 3:
Sette punktum etter fylkesrådmannen og stryke ved Østfold kulturutvikling.
Representanten Hilde Borger (H) fremmet følgende endringsforslag:
Kulepunkt 2:
Sammensetningen av utvelgelseskomiteen endres slik:
2 representanter fra Næringskomiteen
3 representanter fra Ungdommens fylkesråd
Votering:
Kulepunkt 1: fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2: Elin Tvetes forslag ble vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, Krf og Sv) mot 5 stemmer
(H, Frp) avgitt for Hilde Borgers forslag.
Kulepunkt 3: fylkesrådmannens forslag til vedtak med Elin Tvetes forslag ble enstemmig
vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.09.2015:




Opplæring, kultur- og helsekomiteen vedtar fylkesrådmannens forslag til retningslinjer og
opplegg for stipendet Årets Østfoldtalent.
Det settes ned en utvelgelseskomité bestående av
o 3 representanter fra Næringskomiteen.
o 2 representanter fra Ungdommens fylkesråd.
Sekretærfunksjonen legges til fylkesrådmannen.

PS 64/2015 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver
videregående skoler, 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Opplæring, kultur og helsekomiteen tildeler følgende investeringstilskudd til ideelle
organisasjoner som driver videregående skoler:
 Tomb videregående skole tildeles kr 206 000,- til undervisningsutstyr
 Plus-skolen tildeles kr 200 000,- til pedagogiske tiltak
 Hans Nielsen Hauge vgs tildeles kr 100 000,- til undervisningsutstyr / innredning
 Østfold møbelsnekkerskole tildeles kr 94 000,- til ny dimensjonshøvel
 Seiersborg vgs tildeles kr 150 000,- til utvikling av ute- og innemiljø
 Østerbo vgs tildeles kr 150 000,- til IKT-relaterte tiltak
 Steinerskolen i Moss tildeles kr 100 000,- til diverse utstyr/tiltak
Total tildeling utgjør kr 1 mill.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten John Thune (Krf) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sp, Krf
og Sv:
I siste kulepunkt i vedtaket erstattes diverse utstyr/tiltak med akustikk forbedringer.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med John Thunes forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.09.2015:
Opplæring, kultur og helsekomiteen tildeler følgende investeringstilskudd til ideelle
organisasjoner som driver videregående skoler:
 Tomb videregående skole tildeles kr 206 000,- til undervisningsutstyr
 Plus-skolen tildeles kr 200 000,- til pedagogiske tiltak
 Hans Nielsen Hauge vgs tildeles kr 100 000,- til undervisningsutstyr / innredning
 Østfold møbelsnekkerskole tildeles kr 94 000,- til ny dimensjonshøvel
 Seiersborg vgs tildeles kr 150 000,- til utvikling av ute- og innemiljø
 Østerbo vgs tildeles kr 150 000,- til IKT-relaterte tiltak
 Steinerskolen i Moss tildeles kr 100 000,- til akustikk forbedringer.
Total tildeling utgjør kr 1 mill.

PS 65/2015 Regionale innspill til utvalg for rekruttering i landbruket
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold Fylkeskommune gir følgende innspill til utvalget som skal arbeide med rekruttering til
landbruket:
 Det bør stimuleres og tilrettelegges for arenaer og samarbeidskonstellasjoner hvor en
bredere del av det landbruksbaserte næringslivet ønsker å delta.
 Landbruket som et spennende og kompetansekrevende yrke må tydeliggjøres og
framsnakkes.





Landbrukets velferdsordninger bør videreutvikles og styrkes, herunder
insentiver som bidrar til at generasjonsskifte kan gjennomføres tidligere.
Det bør vurderes å innføre en form for kompetansekrav i landbruket.
For øvrig vises til innspill fra berørte parter i Østfold slik det fremgår av fylkesrådmannens
saksframlegg.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp,
Krf og Sv:
Konsesjonslov og priskontroll må håndheves strengere.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Rune Fredriksens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, Krf, Sv) mot 5 stemmer
(H, Frp).

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.09.2015:
Østfold Fylkeskommune gir følgende innspill til utvalget som skal arbeide med rekruttering til
landbruket:
 Det bør stimuleres og tilrettelegges for arenaer og samarbeidskonstellasjoner hvor en
bredere del av det landbruksbaserte næringslivet ønsker å delta.
 Landbruket som et spennende og kompetansekrevende yrke må tydeliggjøres og
framsnakkes.
 Landbrukets velferdsordninger bør videreutvikles og styrkes, herunder
insentiver som bidrar til at generasjonsskifte kan gjennomføres tidligere.
 Det bør vurderes å innføre en form for kompetansekrav i landbruket.
 For øvrig vises til innspill fra berørte parter i Østfold slik det fremgår av fylkesrådmannens
saksframlegg.
 Konsesjonslov og priskontroll må håndheves strengere.

PS 66/2015 Søknad om deltagelse i det nasjonale prosjektet Kartlegging og
utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

2.

Søknad fra Østfold fylkeskommune til Helsedirektoratet om deltagelse i prosjektet
«Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer
folkehelse» tas til etterretning.
Styret i Østfoldhelsa blir styringsgruppe for prosjektet, skulle Østfold bli valgt ut som
1 av 7 fylker.

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 14.09.2015:
1.

2.

Søknad fra Østfold fylkeskommune til Helsedirektoratet om deltagelse i prosjektet
«Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer
folkehelse» tas til etterretning.
Styret i Østfoldhelsa blir styringsgruppe for prosjektet, skulle Østfold bli valgt ut som
1 av 7 fylker.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Elin Tvete
leder

Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

