Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap,
Sp og Krf:
1. Kulturkortet KODE videreføres uten nåværende refusjonsordning, som er basert på
statlige midler som falt bort f.o.m. 2015. Østfold fylkeskommune viderefører vår andel i
satsingen og fokuset rettes mot å utvikle tiltakene Ungdommens kulturmønstring,
Barnas verdensdager, Ung kulturfestival, Kulturverket og helårsvirksomheten i
samarbeid med kommuner, organisasjoner og aktører som jobber for, og med, Ung
kultur i Østfold.
2. Alle som mottar støtte fra Østfold fylkeskommune, inkludert knutepunktinstitusjonene,
forpliktes til å gi KODE rabatt ved sine arrangementer.
3. Det tar kontakt med kommunene for å få dem med til å forplikte de som mottar
kommunal støtte til å gi KODE rabatt.
4. OKH ber om en vurdering høsten 2015 av følgende innspill fra Ungdommens fylkesråd:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.
 Brev til 13 åringer om kulturkortet KODE.
 Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
 Finansiering av kulturkortet KODE.
Representanten Sindre Westerlund Mork (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av
V og H:
1. KODE-kortet videreføres som refusjonsordning.
2. Inndekning tas fra disponibel konto til opplæring, kultur og helsekomiteen.
3. Det bør vurderes å se på aldersgrensen for KODE-kortet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
Inger-Christin Torps forslag punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer (Ap, Krf, Sp) mot 4 stemmer
(H, V) avgitt for Sindre Westerlund Morks forslag.
Inger-Christin Torps forslag punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 21.04.2015:
1.

2.
3.
4.

Kulturkortet KODE videreføres uten nåværende refusjonsordning, som er basert på
statlige midler som falt bort f.o.m. 2015. Østfold fylkeskommune viderefører vår andel i
satsingen og fokuset rettes mot å utvikle tiltakene Ungdommens kulturmønstring,
Barnas verdensdager, Ung kulturfestival, Kulturverket og helårsvirksomheten i
samarbeid med kommuner, organisasjoner og aktører som jobber for, og med, Ung
kultur i Østfold.
Alle som mottar støtte fra Østfold fylkeskommune, inkludert knutepunktinstitusjonene,
forpliktes til å gi KODE rabatt ved sine arrangementer.
Det tar kontakt med kommunene for å få dem med til å forplikte de som mottar
kommunal støtte til å gi KODE rabatt.
OKH ber om en vurdering høsten 2015 av følgende innspill fra Ungdommens fylkesråd:
 Mer treffsikker markedsføring av kortet.
 Gjøre ordningen nasjonal.





Brev til 13 åringer om kulturkortet KODE.
Utvide tilbudet utover Østfolds grenser.
Finansiering av kulturkortet KODE.

