Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Vegar Fjell (Ap)
Representanten Vegar Fjell (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti:
Nytt punkt 4:
Vaksinasjonen tilbys til alle elever på andre trinn i den videregående skolen i Østfold.
Representanten Monica Gåsvatn (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre:
Alle elever på vg2 gis et tilbud om gratis vaksine. Kostnaden for dette ses i sammenheng med
budsjett 2019.
Representanten May Hansen (SV) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 4:
Det gjøres også en henvendelse til Helsedepartementet/direktoratet angående at flåtten i
Østfold nå er bærer av TBE-viruset.
Det anmodes om at vaksinering mot denne alvorlige sykdommen også legges inn i det
nasjonale vaksineringsprogrammet.
Votering:
Opplæringskomiteens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Opplæringskomiteens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble opplæringskomiteens innstilling punkt 3 vedtatt med 22 mot 13
stemmer avgitt for Monica Gåsvatns forslag (H, FrP, V).
Vegar Fjells forslag ble under voteringen trukket, og i stedet ble det kun votert over Monica
Gåsvatns forslag, 1. setning. Gåsvatns forslag ble enstemmig vedtatt.
May Hansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Det gjøres en henvendelse til Helsedepartementet/direktoratet hvor det anmodes om
at denne vaksinen legges inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Det samarbeides tett med kommunenes helsetjeneste om denne vaksinasjonen.
Fylkeskommunens andel av utgiftene innarbeides i årsbudsjettet for 2019.
Alle elever på vg2 gis et tilbud om gratis vaksine.
Det gjøres også en henvendelse til Helsedepartementet/ direktoratet angående at
flåtten i Østfold nå er bærer av TBE-viruset.
Det anmodes om at vaksinering mot denne alvorlige sykdommen også legges inn i det
nasjonale vaksineringsprogrammet.

Følgende hadde ordet i saken: Vegar Fjell, Monica Gåsvatn, Elin Tvete, Inger-Christin Torp, May
Hansen, Amelia Aune, Britt Gulbrandsen, Simen Nord og Håvard Jensen.

