Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Simen Nord fremmet følgende endringsforslag til punkt 4 på vegne av H og Frp:
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at opplæringsloven § 13-5 Plikt for skoleeigaren
til å ha ei ordning med gratis frukt og grønnsaker oppheves.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP) avgitt for Simen
Nords forslag.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
1. Departementets forslag er å endre bestemmelsen om leksehjelp, slik at den skal gjelde
hele grunnskolen, ikke bare 1. til 4. årstrinn som i dag. Leksehjelpen skal ha samme
omfang som i dag, men kommunene og de private skolene skal stå fritt til å fordele disse
timene på de ulike årstrinnene. Østfold fylkeskommune mener at prinsippet om tidlig
hjelp er et så tungtveiende argument for at leksehjelp skal settes inn på 1. til 4. trinn at
det er tvilsomt om endringen vil føre til bedre resultater for elevene. Tidlig innsats er
viktig for å unngå at læringsutfordringer utvikler seg til større problemer på sikt. På den
annen side viser erfaringer høstet etter at tilbudet om leksehjelp ble innført i 2009 at det
er behov for større fleksibilitet og valgfrihet. Ved å gjøre tilbudet om leksehjelp tilgjengelig
for elever fra 1. til 10. trinn får kommunene handlingsrom og fleksibilitet til å sette inn
leksehjelp på det nivået hvor det etter en faglig vurdering forventes å gi best effekt.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven § 13-7a Plikt for
kommunen til å ha tilbod om leksehjelp.
2. Mange unge som søker oppholdstillatelse i Norge har mangelfull grunnskole fra
hjemlandet. Østfold fylkeskommune mener det er viktig at disse ungdommene gis rett til
grunnskoleopplæring for voksne slik at de senere kan nyttiggjøre seg retten til
videregående opplæring. Videregående opplæring er også en så grunnleggende del av
opplæringen i Norge at den etter Østfold fylkeskommunes vurdering også bør gjelde
ungdom som søker om oppholdstillatelse. Det er videre viktig at denne gruppen ikke går
ledig, og at videregående opplæring kan være et tiltak som beskjeftiger ungdommene på
en positiv måte. Østfold fylkeskommune støtter forslaget til endring av opplæringsloven §
3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom og § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for
vaksne.
3. Østfold fylkeskommune har ingen innvendinger mot å lovfeste vilkårene for inntak til
videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-3. Endringen innebærer at
gjeldene første ledd i forskrift til opplæringsloven § 6-3 i stedet tas inn i lovteksten § 4A-3
som nytt tredje ledd. Hensikten med denne endringen er en harmonisering i forhold til
bestemmelsene i §§ 3-1 og 4A-1. Endringen har ingen praktisk betydning for søkerne.
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven § 4A-3 Rett til
vidaregåande opplæring for vaksne.
4. Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle
elever ved ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler gratis frukt og

grønnsaker. Departementet foreslår å oppheve denne plikten fordi ordningen med frukt
og grønnsaker er kostbar, og regjeringen ønsker å prioritere midlene til andre skoletiltak.
Fylkestinget i Østfold har fattet vedtak om at elever i videregående skoler i Østfold skal få
tilbud om gratis frukt og grønnsaker, og ordningen ble iverksatt fra skoleåret 2007-2008.
Med bakgrunn i positive erfaringer fra videregående opplæring i Østfold vil Østfold
fylkeskommune anbefale at fruktordningen i grunnskolen videreføres. Dette anses å være
et godt fungerende folkehelsetiltak som bør videreføres. Østfold fylkeskommune støtter
ikke forslaget om at opplæringsloven § 13-5 Plikt for skoleeigaren til å ha ei ordning med
gratis frukt og grønnsaker, oppheves.

