Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sv, Sp, KrF til nytt punkt
2 og 3:
2. Det bes om møte med politisk ledelse i Fredrikstad og Moss for å drøfte den lave
helsesøsterdekningen i videregående skole i disse kommunene.
3. Skolehelsetjenesten i videregående skole bør styrkes gjennom et bredere, tverrfaglig
tilbud med fokus på psykiatri, rus, vold, seksuelle overgrep og minoritetsbakgrunn.
Gretha Thuen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og Frp:
Fylkesrådmannen bes finne midler til å styrke skolehelsetjenesten i forbindelse med justering
av budsjett for 2014.
Gretha Thuen (H) fremmet følgende endringsforslag:
I fylkesrådmannens forslag til innstilling, strekpunkt 3 endres ordet helsesøstertjenesten til
skolehelsetjenesten.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 med Gretha Thuens endringsforslag på navn i
strekpunkt 3 ble enstemmig vedtatt.
May Hansens tilleggsforslag til punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens tilleggsforslag fikk 4 stemmer (H og FrP) og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 04.02.2014:
1. Fylkestinget slutter seg til opplegget med et forsterket samarbeid mellom Østfold
fylkeskommune og vertskommunene om utvikling av helsesøstertjenesten ved de
videregående skolene, der følgende områder og vedtak prioriteres.
- Utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn for helsesøstertjenesten- og funksjonen
ved de videregående skolene.
- Utarbeide veiledende årshjul for oppgaver/aktiviteter som helsesøstertjenesten- og
funksjonen ved de videregående skolene
- Gjennomføre en felles konferanse for kommuner og fylkeskommune med spesielt
fokus på skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.
- Arrangere et eget fagseminar omkring psykiatri og rusproblemer med særlig fokus
på videregående skolers utfordringer og mulighet for løsninger.
2. Det bes om møte med politisk ledelse i Fredrikstad og Moss for å drøfte den lave
helsesøsterdekningen i videregående skole i disse kommunene.
3. Skolehelsetjenesten i videregående skole bør styrkes gjennom et bredere, tverrfaglig
tilbud med fokus på psykiatri, rus, vold, seksuelle overgrep og minoritetsbakgrunn.
Saksordfører: Gretha Thuen (H)

