Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tillegg til punkt 1 i på vegne av H og FrP:
Etterspørselen etter fagarbeidere vil øke i fremtiden. En sterk satsning på yrkesfag må være
sentralt i planleggingen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling unntatt punkt 1 i) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 i) ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords tilleggsforslag til punkt 1 i) fikk 5 stemmer og falt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 08.04.2014:
1.

Fylkestinget godkjenner Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 1
med følgende viktigste anbefalinger:
a. Løsningene for skolestruktur, skolebygg og tilbudsstruktur skal understøtte
fylkeskommunens overordnede målsetting om at flest mulig elever og lærlinger
skal fullføre og bestå med best mulig resultat
b. Endringer i skole- og tilbudsstrukturen skal bidra til å redusere presset i
fylkeskommunens driftsøkonomi ved å tilrettelegge for god oppfylling av alle
klasser, god utnyttelse av verksteder, spesialrom og effektiv bruk av den viktigste
innsatsfaktoren i skolen; lærernes årsverk. Arealbruk pr elev/ansatt skal
effektiviseres for å redusere investerings- og driftskostnader.
c. Våre videregående skoler skal være store, dvs. normalt i størrelsesorden 750-2000
elever.
d. Våre videregående skoler skal primært ligge i sentrum i byene nær et
kollektivknutepunkt slik at de bidrar til byutvikling og transporteffektivitet.
e. Det skal tilrettelegges for samlokalisering, sambruk og flerbruk mellom skolen
andre fylkeskommunale virksomheter og mellom skolen og samfunnet rundt.
f. Våre videregående skoler skal være kombinerte. Dette vil i praksis innebære en
rimelig fordeling av yrkesforberedende og studieforberedende
utdanningsprogram, sterke og svake elever, gutter og jenter.
g. Våre videregående skoler skal ha store fagmiljøer som legger til rette for både
faglig dybde og kostnadseffektiv organisering av undervisningen.
h. Det skal legges til grunn en sterkere vektlegging av «arbeidsmarkedsstyrt»
dimensjonering av tilbudsstrukturen og tilsvarende mindre vekt på elevenes
førstevalg.
i. Det legges til grunn en jevn utvikling i volumet på henholdsvis studie- og
yrkesforberedende utdanningsprogram i fremtiden. Alle regioner behøver ikke ha
alle utdanningsprogram. Fylkesdekkende tilbud bør ligge på skolene med best
tilgjengelighet for flest mulig.
j. Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket. I
tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte elevgrupper;
multifunksjonshemmende, autister, psykisk syke, blinde/svaksynte og
minoritetsspråklige.
k. Østfold Analyses prognoser for elevtallsvekst som bygger på SSB’s forutsetning om
middels vekst legges til grunn. Det tas høyde for en 3% usikkerhet knyttet til en
eventuelt sterkere vekst i perioden.

2.

Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til fremtidig
skole- og tilbudsstruktur som behandles av fylkestinget i desember 2014.
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