Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt på
vegne av Ap, Sv, Sp og Krf:
Følgende innarbeides/strammes opp i høringsutkastet før det sendes ut på høring:
 Et avsnitt om viktigheten av voksenopplæring tas inn under livslang læring, her er ikke
voksenopplæringsorganisasjonene eller VOFO avtalen nevnt med et ord i dag.
 Det konkretiseres en slags lese-, skrive- og regneløft i løpet av grunnskoletiden.
 Det konkretiseres avtaler med nærings- og arbeidsliv lokalt når det gjelder inntak av
lærlinger.
 Få klarere frem strategiene for barnehage og grunnskole, på side 28 er det også blandet
inn litt videregående skole. Dette bør kanskje deles opp.
 Innledningen er uforholdsmessig lang mens mål og strategier er kort beskrevet. Alt er
veldig rundt og overordnet formulert. Kan noe spisses ytterligere? – Mål formuleringene
(målbarhet).
 Høyskole ambisjonene bør økes og spisses.
Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt på
vegne av Ap, Sv, Sp og Krf:
Komiteleder for opplæring, kultur og helsekomiteen får fullmakt til å godkjenne det endelige
høringsutkastet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med Inger-Christin Torp og Rune Fredriksens
tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 14.10.2014:
1.

2.
3.

Forslag til høringsutkast for Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas med følgende
tillegg som innarbeides/strammes opp i høringsutkastet før det sendes ut på høring:
 Et avsnitt om viktigheten av voksenopplæring tas inn under livslang læring, her er
ikke voksenopplæringsorganisasjonene eller VOFO avtalen nevnt med et ord i dag.
 Det konkretiseres en slags lese-, skrive- og regneløft i løpet av grunnskoletiden.
 Det konkretiseres avtaler med nærings- og arbeidsliv lokalt når det gjelder inntak av
lærlinger.
 Få klarere frem strategiene for barnehage og grunnskole, på side 28 er det også
blandet inn litt videregående skole. Dette bør kanskje deles opp.
 Innledningen er uforholdsmessig lang mens mål og strategier er kort beskrevet. Alt
er veldig rundt og overordnet formulert. Kan noe spisses ytterligere? – Mål
formuleringene (målbarhet).
 Høyskole ambisjonene bør økes og spisses.
Komiteleder for opplæring, kultur og helsekomiteen får fullmakt til å godkjenne det
endelige høringsutkastet.
Høringsperioden settes til 1.november 2014 - 1.mars 2015.
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