Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)
Representanten Eirik Milde (H) framsatte følgende endringsforslag til punkt 2:
Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finner en langsiktig løsning på finansieringen av
deler av den opplæringen som gis på rusinstitusjoner i dag. Dersom departementet ikke
finner en slik løsning innen 01.09 2013, vil man vurdere å omorganisere Østfold
fylkeskommunes tilbud til elevene ved Fossumkollektivet fra og med skoleåret 2014-2015.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punktene 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 2 vedtatt
med 21 mot 14 stemmer (H, FrP) avgitt for Eirik Mildes forslag.

Fylkestingets vedtak 05.12.2012:
1. Østfold fylkeskommune sender ut krav om refusjon for de elevene ved Fossumkollektivet
som i dag benytter skoletilbud ved videregående skoler i Østfold.
2. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finner en langsiktig løsning på finansieringen
av deler av den opplæringen som gis på rusinstitusjoner i dag. Dersom departementet
ikke finner en slik løsning innen 01.09 2013, omorganiseres Østfold fylkeskommunes
tilbud til elevene ved Fossumkollektivet fra og med skoleåret 2014-2015.
3. Omorganiseringen innebærer at elevene ved skolen blir gitt tilbud om videregående
opplæring og at Askim videregående skole får det formelle ansvaret for
opplæringsbehovet. Det forutsettes at tilbudet tilrettelegges ut fra elevenes spesielle
situasjon, inkludert behov for at opplæringen fysisk finner sted på selve Fossumkollektivet
og baseres på øvrige forutsetninger som fremkommer av saken.
4. I tilfelle hvor en elev har særdeles store hull i sin grunnskoleutdanning kan en også etter
sakkyndig vurdering fra PPT/OT vurdere et ekstra grunnskoleår. Dette må i så fall skje i
samråd med vedkommendes bostedskommune.
5. Etter et års drift - høsten 2015, bes det om en gjennomgang og tilbakemelding på hvordan
den nye ordningen har fungert.
Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Ove Virik Jørgensen, Eirik Milde, Siv
Jacobsen, Per Magnus F. Sandsmark og May Hansen.

