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Møteprotokoll

Utvalg:

Fylkesutvalget

Møtested:

Valdisholm, Fylkeshuset

Dato:

09.03.2017

Tid:

10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Ole Haabeth

Leder

Arbeiderpartiet

Siv Henriette Jacobsen

Nestleder

Arbeiderpartiet

Andreas Lervik

Medlem

Arbeiderpartiet

Cecilie Agnalt

Medlem

Arbeiderpartiet

May Elisabeth Hansen

Medlem

Fellesliste Sp, KrF, MDG, SV

Olav Ingebjørn Moe

Medlem

Fellesliste Sp, KrF, MDG, SV

Johan Edvard Grimstad

Medlem

Fellesliste Sp, KrF, MDG, SV

Leif Willy Eriksen

Medlem

Fellesliste FrP og V

Amelia Kristine Aune, deltok
ikke under første del av
workshopen.

Medlem

Fellesliste FrP og V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Simen Nord

Medlem

Høyre

Monica Carmen Gåsvatn

Medlem

Høyre

Navn

Møtte for

Representerer

Tor Prøitz

Simen Nord

Høyre

Varamedlemmer som møtte:
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Roar Lund

Monica Carmen Gåsvatn

Høyre

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Anne Skau

Fylkesrådmann

Anne-Lise Kristoffersen

Konst. fylkesdirektør (sekretær)

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen.
Til sakslisten var det enighet om å behandle sak nr 33/17 som første sak.
Habilitet
Representanten Olav Moe (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet under sak nr 30/17 som ansatt i
Innovasjon Norge.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) reiste spørsmål om sin habilitet under sak nr 27 – 29/17
som leder av Svinesundkomiteen.
Representanten Tor Prøitz (Ap) reiste spørsmål om sin habilitet under sak nr 27 – 29/17 som medlem av
Svinesundkomiteen.
Orienteringer
I sak nr 33/17 orienterte rektor Kjetil Haagensen om den fylkeskommunale skolen og lokalitetene til
avd. Nabbetorp.
Workshop om arbeidet med ny fylkesplan
Møtet startet med en 2 timers workshop om planprosessen og føringer på overordnede og viktige
temaer for det videre arbeid. Erik Skauen (MDG) var invitert å delta i workshopen om
fylkesplanarbeidet. Fylkesordfører Ole Haabeth innledet kort om hensikten med workshopen.
Diskusjonstemaer var:
1. Ambisjonsnivå: Planprogrammet for fylkesplanen vektlegger at det skal være en rullering av
gjeldende plan og at strukturen i planen skal holdes mest mulig intakt.
Sp1. Er det likevel noen områder hvor det bør gjøres vesentlige retningsendringer/klare grep, eller
er det snakk om forsterkning, tydeliggjøring og justering? Dette kan f.eks. gjelde hva
planprogrammet har definert som tverrgående temaer: grønt skifte, frivillighet, integrering og barn
og unge, evt. nye temaer som klimatilpasning.
Sp2. Skal fylkesplanen ha mål om å sette nye nasjonale standarder, f.eks. innenfor
folkehelseområdet? Hvilken merkelapp skal fylkesplanen ha?
2. Det regionale handlingsrommet: I arbeidet med regionreformen har NIBR påpekt at
fylkeskommunene generelt sett ikke utnytter sitt handlingsrom. Hvilken rolle skal Østfold
fylkeskommune ta i spennet mellom nasjonal politikk og kommunalt nivå?
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Sp1. Hvordan bør fylkesplanen være innrettet (form og detaljeringsgrad) for å være et godt
styringsredskap for fylkespolitikerne i oppfølgingen av planen både internt og eksternt?
Sp2. I hvilken grad er Østfold fylkeskommune villige til å bruke makt/juridiske virkemidler i
gjennomføringen av fylkesplanens prinsipper/kompromisser? (Hvilke konsekvenser har valg av
virkemidler for Østfold fylkeskommunes rolle og legitimitet som regional myndighet?)

3. Målkonflikter: Fylkestinget har i regional planstrategi definert to hovedområder som skal prioriteres
i planperioden – «Øke antallet arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten» og «Samordne
innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse».
Sp1. Hvilke målkonflikter kan FU identifisere mellom til disse to målsetningene og føringene i
fylkesplanens planprogram om et grønt skifte/oppfølging av Paris-avtalen og vektlegging av
jordvern?
Sp2. Hvordan bør fylkesplandrøftingene tilrettelegges for å finne best mulige
kompromisser/løsninger der det er slike målkonflikter?
4. Perspektiv: Hvordan skal fylkesplanen og fylkesplanprosessen benyttes som et verktøy i
samhandling med resten av Østlandet?
Som avslutning av workshopen ga fylkesplansjef Elin Tangen Skeide en presentasjon av
utviklingsmodellen som lå til grunn for arealstrategien – transporteffektivitetsmodellen.
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Sakstittel
Konsekvenser av reduksjon i statsbudsjettet 2017 for Interreg
Sverige/Norge og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Støtte til medfinansiering av EU- og Interregprosjekter
Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt Framtiden er
blå
Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt Grön tillväxt
skog
Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2017
Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor som bygger på toårig
teknisk fagskole - grunnlag for tildeling
Meld. St. 9 - 2016-2017 - Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning
- fylkeskommunalt perspektiv
Relokalisering og framtidig byggløsning for Østfold
fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp
Makerspace - bibliotek som verksteder - et mulig Erasmus+
prosjekt
Høring. Oppheving av vannscooterforskriften
Uttalelse. Halden kommune - 2. gangs offentlig ettersyn oppfølging av innsigelser - kommunedelplan Sentrumsplan 2015 2027
Høringsuttalelse. Forslag til endring i kart- og planforskriften
Høring. Østlandssamarbeidets europapolitisk strategi 2017 - 2021
Forespørsel fra valgkomitéen i Vegfinans AS -forslag til
styremedlemmer/rullering av styremedlemmer i Vegfinans AS
Invitasjon til deltagelse på Almedalsuken og deltakelse på
Arendalsuken 2017
Høringssvar til Nasjonale faglige retningslinje for
tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år
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PS 26/2017 Konsekvenser av reduksjon i statsbudsjettet 2017 for
Interreg Sverige/Norge og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Informasjon om konsekvenser av reduksjon i statsbudsjettet 2017 for Interreg Sverige/Norge og
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Informasjon om konsekvenser av reduksjon i statsbudsjettet 2017 for Interreg Sverige/Norge og
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak tas til orientering.

PS 27/2017 Støtte til medfinansiering av EU- og Interregprosjekter
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

2.

3.
4.

5.

Hvaler kommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner som medfinansiering til
Interregprosjektet «Smarte og bærekraftige øysamfunn». Bevilgningen gis under forutsetning
av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at Hvaler kommune bidrar med tilsvarende kontantfinansiering
Visit Østfold AS gis tilsagn om inntil 300.000 kroner som medfinansiering til Interregprosjektet
«Gränsen som Attraktion». Bevilgningen gis under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- markedsføringstiltak finansieres gjennom VisitØstfolds eget budsjett og ikke
medfinansiering av prosjektet
Opplæringsavdelingen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 60 000 kroner som
medfinansiering til forprosjekt «Søkeworkshop Erasmus+».
Næringsseksjonen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner som
medfinansiering til videreføring av Interregprosjektet «Grön tillväxt skog». Bevilgningen gis
under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at prosjektet fullfinansieres ved at Østfold fylkeskommune bevilger ytterligere 400 000
kroner (jf egen sak)
Næringsseksjonen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 250 000 kroner som
medfinansiering til videreføring av Interregprosjektet «Framtiden er blå». Bevilgningen gis
under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at prosjektet fullfinansieres ved at Østfold fylkeskommune bevilger ytterligere 500 000
kroner (jf egen sak)
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Fylkesutvalgets behandling:
Representantene Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Tor Prøitz (H) ble enstemmig erklært inhabile, jf. fvl. §
6, 1. ledd e). Ingen vararepresentant tiltrådte i deres sted.
Representanten Roar Lund (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Punkt 1, nytt strekpunkt:
Prosjektene må være innrettet mot et ”isolert” samfunn som et øysamfunn med deres spesielle
forutsetninger.
Votering:
Roar Lunds forslag fikk 2 stemmer og falt (H, FrP).
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1.

2.

3.
4.

5.

Hvaler kommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner som medfinansiering til
Interregprosjektet «Smarte og bærekraftige øysamfunn». Bevilgningen gis under forutsetning
av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at Hvaler kommune bidrar med tilsvarende kontantfinansiering
Visit Østfold AS gis tilsagn om inntil 300.000 kroner som medfinansiering til Interregprosjektet
«Gränsen som Attraktion». Bevilgningen gis under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- markedsføringstiltak finansieres gjennom VisitØstfolds eget budsjett og ikke
medfinansiering av prosjektet
Opplæringsavdelingen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 60 000 kroner som
medfinansiering til forprosjekt «Søkeworkshop Erasmus+».
Næringsseksjonen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner som
medfinansiering til videreføring av Interregprosjektet «Grön tillväxt skog». Bevilgningen gis
under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at prosjektet fullfinansieres ved at Østfold fylkeskommune bevilger ytterligere 400 000
kroner (jf egen sak)
Næringsseksjonen Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 250 000 kroner som
medfinansiering til videreføring av Interregprosjektet «Framtiden er blå». Bevilgningen gis
under forutsetning av:
- at prosjektet fullfinansieres og godkjennes av Interregprogrammet
- at prosjektet fullfinansieres ved at Østfold fylkeskommune bevilger ytterligere 500 000
kroner (jf egen sak)

PS 28/2017 Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt
Framtiden er blå
Fylkesordførerens forslag til vedtak
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1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner til videreføring av
Interregprosjektet Framtiden er blå.
Østfold fylkeskommune blir norsk prosjekteier.
Tilsagn gis under forutsetning av:
- at prosjektet får tilsagn om Interregfinansiering.
- at Østfold fylkeskommune bidrar til fullfinansiering med ytterligere midler (jf egen sak)

4.

Bevilgningen dekkes over konto 143000 7010 Strategisk næringsutvikling.

Fylkesutvalgets behandling:
Representantene Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Tor Prøitz (H) ble enstemmig erklært inhabile, jf. fvl. §
6, 1. ledd e). Ingen vararepresentant tiltrådte i deres sted.
Representanten Roar Lund (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt 4:
Prosjektet velger ut tilnærmingsmåter for å få næringslivet engasjert så raskt som mulig. Dette kan
være for eksempel gjennom konkurranse om utlyste forskningsmidler og betalt deltagelse I
prosjektarbeider.
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende forslag:
Forslaget til Roar Lund oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling og følger saken videre.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Andreas Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over Roar Lunds forslag.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune gis tilsagn om inntil 500 000 kroner til videreføring av
Interregprosjektet Framtiden er blå.
Østfold fylkeskommune blir norsk prosjekteier.
Tilsagn gis under forutsetning av:
- at prosjektet får tilsagn om Interregfinansiering.
- at Østfold fylkeskommune bidrar til fullfinansiering med ytterligere midler (jf egen sak)

4.

Bevilgningen dekkes over konto 143000 7010 Strategisk næringsutvikling.

Følgende forslag oversendes fylkesrådmannen:
Prosjektet velger ut tilnærmingsmåter for å få næringslivet engasjert så raskt som mulig. Dette kan
være for eksempel gjennom konkurranse om utlyste forskningsmidler og betalt deltagelse I
prosjektarbeider.
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PS 29/2017 Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt Grön
tillväxt skog
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune gir tilsagn om inntil 400 000 kroner til Smart Innovation Norway til økt
engasjement for næringsklyngen NCE Smart Energy Market.
Tilsagnet gis under forutsetning av at Interregprosjektet «Grön tillväxt skog» blir realisert.
Bevilgningen dekkes over konto 143000 7010 Strategisk næringsutvikling.

Fylkesutvalgets behandling:
Representantene Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Tor Prøitz (H) ble enstemmig erklært inhabile, jf. fvl. §
6, 1. ledd e). Ingen vararepresentant tiltrådte i deres sted.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune gir tilsagn om inntil 400 000 kroner til Smart Innovation Norway til økt
engasjement for næringsklyngen NCE Smart Energy Market.
Tilsagnet gis under forutsetning av at Interregprosjektet «Grön tillväxt skog» blir realisert.
Bevilgningen dekkes over konto 143000 7010 Strategisk næringsutvikling.

PS 30/2017 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2017
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Statlige regionale utviklingsmidler for 2017 fordeles slik:
Formål / tiltak
Innovasjon Norge -distrikt
Regionalpark Haldenkanalen
Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold
Kompetanseforum Østfold
Innovative Østfold
Innovasjon Norge – innovasjon, automatisering, etablererservice
NCE Smart Energy Markets
Bedriftsnettverk
Interreg
Omstilling i Mosseregionen
Næringsriket Østfold
Gjennomføringskostnader
Sum

Forslag 2017
1 910 000
1 500 000
500 000
750 000
1 000 000
2 500 000
1 000 000
1 000 000
6 575 000
3 000 000
4 000 000
250 000
23 985 000

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Olav Moe (KrF) og Johan Edvard Grimstad (Sp) ble enstemmig erklært habil til å delta i
behandlingen av saken.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
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Østfold har felles utfordringer i å etablere nye arbeidsplasser og fylket er et felles bo- og
arbeidsmarked. Omstillingsprosjektet basert i Mosseregionen er inne i sitt siste år. Alle nye prosjekter
som ønsker fylkeskommunal støtte må ha et fylkesperspektiv. Prosjekter som nå søkes etablert i Halden
og Askim har flere positive elementer som kan få slik støtte. Fylkesutvalget vil derfor oppfordre Halden
og Askim om å arbeide videre slik at søknadene sikres et tydeligere Østfoldfokus gjennom behandling i
Næringsriket.
Østfold fylkeskommune ønsker å se midlene under Post 550. 62 (bedriftsrettede låne- og
tilskuddsordninger i distriktene) og midlene under post 550.64 (inkluderende og vekstkraftige
lokalsamfunn) i en større sammenheng og at både de bedriftsrettede midlene og prosjektmidlene skal
bygge opp under satsingsområdene og bidra til å realisere strategien til Regionalpark Haldenkanalen.
Dette for å få en forsterket effekt og økte synergieffekter av Regionalparksatsingen.
De bedriftsrettede midlene tildeles gjennom Innovasjon Norge mens prosjektmidlene tildeles gjennom
Østfold fylkeskommunes næringskomite.
Østfold fylkeskommune imøteser en plan for hvordan det skal mobiliseres til de bedriftsrettede
midlene.
Tabellens linje om Mosseregionen endres til:
Omstilling basert i Mosseregionen.
Votering:
Siv Henriette Jacobsens forslag til vedtak og fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold har felles utfordringer i å etablere nye arbeidsplasser og fylket er et felles bo- og
arbeidsmarked. Omstillingsprosjektet basert i Mosseregionen er inne i sitt siste år. Alle nye prosjekter
som ønsker fylkeskommunal støtte må ha et fylkesperspektiv. Prosjekter som nå søkes etablert i Halden
og Askim har flere positive elementer som kan få slik støtte. Fylkesutvalget vil derfor oppfordre Halden
og Askim om å arbeide videre slik at søknadene sikres et tydeligere Østfoldfokus gjennom behandling i
Næringsriket.
Østfold fylkeskommune ønsker å se midlene under Post 550. 62 (bedriftsrettede låne- og
tilskuddsordninger i distriktene) og midlene under post 550.64 (inkluderende og vekstkraftige
lokalsamfunn) i en større sammenheng og at både de bedriftsrettede midlene og prosjektmidlene skal
bygge opp under satsingsområdene og bidra til å realisere strategien til Regionalpark Haldenkanalen.
Dette for å få en forsterket effekt og økte synergieffekter av Regionalparksatsingen.
De bedriftsrettede midlene tildeles gjennom Innovasjon Norge mens prosjektmidlene tildeles gjennom
Østfold fylkeskommunes næringskomite.
Østfold fylkeskommune imøteser en plan for hvordan det skal mobiliseres til de bedriftsrettede
midlene.
Statlige regionale utviklingsmidler for 2017 fordeles slik:
Formål / tiltak
Innovasjon Norge -distrikt
Regionalpark Haldenkanalen
Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold
Kompetanseforum Østfold
Innovative Østfold
Innovasjon Norge – innovasjon, automatisering, etablererservice
NCE Smart Energy Markets

Forslag 2017
1 910 000
1 500 000
500 000
750 000
1 000 000
2 500 000
1 000 000
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Bedriftsnettverk
Interreg
Omstilling basert i Mosseregionen
Næringsriket Østfold
Gjennomføringskostnader
Sum

1 000 000
6 575 000
3 000 000
4 000 000
250 000
23 985 000

PS 31/2017 Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor som bygger på
toårig teknisk fagskole - grunnlag for tildeling
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Fylkesutvalget vedtar at kr 360 000,- i støtte til Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS tildeles med hjemmel i
forordningen om bagatellmessig støtte til tjenester av allmennøkonomisk betydning
(Kommisjonsforordning nr 360/2012). Det er en forutsetning for tildelingen at vilkårene i forordningen
blir oppfylt.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Fylkesutvalget vedtar at kr 360 000,- i støtte til Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS tildeles med hjemmel i
forordningen om bagatellmessig støtte til tjenester av allmennøkonomisk betydning
(Kommisjonsforordning nr 360/2012). Det er en forutsetning for tildelingen at vilkårene i forordningen
blir oppfylt.

PS 32/2017 Meld. St. 9 - 2016-2017 - Fagfolk for fremtiden Fagskoleutdanning - fylkeskommunalt perspektiv
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Fylkesutvalget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et brev
til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til Kunnskapsministeren.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Fylkesutvalget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et brev
til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til Kunnskapsministeren.

PS 33/2017 Relokalisering og framtidig byggløsning for Østfold
fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

2.
3.
4.

Det etableres et skolebygg for Østfold fylkeskommunale skole på fylkeskommunal eiendom
på Kalnes. Bygget skal ha en kapasitet på inntil 10 plasser for elever fra grunnskolen og
erstatter dagens leide lokaler på Nabbetorp.
Bygget etableres innenfor en ramme på kr 30 mill inkl mva.
Restfinansiering i 2017 på kr 29 mill inkl mva finansieres ved å forskuttere kr 23,2 mill av
midler avsatt til økonomiplanfondet.
Fylkesrådmannen kommer tilbake i forbindelse med justeringen av investeringsbudsjettet
høsten 2017 med forslag på tilbakeføring av midlene til økonomiplanfondet.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
Erstatning av punkt 1, og punktene 2, 3 og 4 endres til 4, 5 og 6.
1. Østfold fylkeskommune ønsker å lokalisere den fylkeskommunale grunnskolen på Kalnes
Videregående skole der elevboligene ligger i dag.
2. Det tas kontakt med Sarpsborg kommune for å sikre en raskest mulig fremdrift av byggeprosjektet.
3. Dagens leieavtale på Nabbetorp søkes videreført ut skoleåret 2017/18.
Representanten Roar Lund (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre:
Saken sendes tilbake for å gjøre en ny vurdering ut fra elevens behov:
 Det skal vurderes å rehabilitere eksisterende eiendom.
 Det skal vurderes andre eiendommer som tilfredsstiller skolens behov.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Elin Tvete (Sp)
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Roar Lunds forslag fikk 3 stemmer og falt (H, FrP).
Siv Henriette Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Siv Henriette Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 09.03.2017:
1.

Østfold fylkeskommune ønsker å lokalisere den fylkeskommunale grunnskolen på Kalnes
videregående skole der elevboligene ligger i dag.
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2.
3.
4.
5.
6.

Det tas kontakt med Sarpsborg kommune for å sikre en raskest mulig fremdrift av
byggeprosjektet.
Dagens leieavtale på Nabbetorp søkes videreført ut skoleåret 2017/18.
Bygget etableres innenfor en ramme på kr 30 mill inkl mva.
Restfinansiering i 2017 på kr 29 mill inkl mva finansieres ved å forskuttere kr 23,2 mill av
midler avsatt til økonomiplanfondet.
Fylkesrådmannen kommer tilbake i forbindelse med justeringen av investeringsbudsjettet
høsten 2017 med forslag på tilbakeføring av midlene til økonomiplanfondet.

Saksordfører: Elin Tvete (Sp)

PS 34/2017 Makerspace - bibliotek som verksteder - et mulig Erasmus+
prosjekt
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold kulturutvikling deltar som partner i prosjekt under planlegging «Erasmus+ - Strategic
partnerships in the field of education, training, and youth”, med tema «Makerspace - bibliotek som
verksteder», sammen med Ignalina og Prachatice public library i Tsjekkia som en mulig tredje partner.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold kulturutvikling deltar som partner i prosjekt under planlegging «Erasmus+ - Strategic
partnerships in the field of education, training, and youth”, med tema «Makerspace - bibliotek som
verksteder», sammen med Ignalina og Prachatice public library i Tsjekkia som en mulig tredje partner.

PS 35/2017 Høring. Oppheving av vannscooterforskriften
Fylkesordførerens forslag til vedtak
En oppheving av vannscooterforskriften vil gjøre det vanskelig å begrense bruken i konfliktfylte områder
og i nå målene i Regional kystsoneplan for Østfold om hensyn til sikkerhet, rekreasjon, støy og miljø.
Østfold fylkeskommune vil sterkt fraråde å oppheve den nasjonale forskriften om forbud og særskilte
restriksjoner for bruk av vannscooter.

13

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Tor Prøitz (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Østfold fylkeskommune ser positivt på opphevelse av vannscooterforskriften. Vannscootere er å
betrakte som andre fartøy og må følge de allerede eksisterende nasjonale, regionale og lokale lover og
regler for ferdsel på sjø og vann.
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) framsatte følgende tilleggsforslag til Tor Prøitz’ forslag:
Østfold fylkeskommune ser positivt på opphevelse av vannscooterforskriften. Vannscootere er å
betrakte som andre fartøy og må følge de allerede eksisterende nasjonale, regionale og lokale lover og
regler for ferdsel på sjø og vann. Regulering av bruken av vannscooter bør primært løses gjennom
andre lovverk og forskrifter, men forvaltningen av disse må ikke gjøres for komplisert og omfattende.
Som prinsipp bør kommunen ha bestemmelsesrett om forvaltningen av vannscooterbruk i sjø og innsjø,
men det bør settes krav til at kommuner som grenser til det samme vassdraget samordner sin
forvaltning på dette området.
Votering:
Forslaget fra Johan Edvard Grimstad ble behandlet som tilleggsforslag til Tor Prøitz’ forslag, og votert
under ett.
Ved alternativ votering ble fylkesordførerens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 4 stemmer avgitt for
Tor Prøitz’ forslag (H, FrP, Sp).

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
En oppheving av vannscooterforskriften vil gjøre det vanskelig å begrense bruken i konfliktfylte områder
og i nå målene i Regional kystsoneplan for Østfold om hensyn til sikkerhet, rekreasjon, støy og miljø.
Østfold fylkeskommune vil sterkt fraråde å oppheve den nasjonale forskriften om forbud og særskilte
restriksjoner for bruk av vannscooter.

PS 36/2017 Uttalelse. Halden kommune - 2. gangs offentlig ettersyn oppfølging av innsigelser - kommunedelplan Sentrumsplan 2015 - 2027
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune mener det er positivt at Halden kommune utarbeider en sentrumsplan som har
til hensikt å utvikle Halden sentrum som et mer kompakt og urbant bysentrum og samtidig ivareta de
kvaliteter som ligger i dagens bysentrum. Østfold fylkeskommune har allikevel noen prinsipielle
merknader til forslaget i form av betingede innsigelser.
1.

2.

Halden kommune har foreslått endringer når det gjelder bestemmelser for lekearealer og
småbåtanlegg på en slik måte at innsigelsene er imøtekommet. Innsigelsens pkt. 1 trekkes.
Betingede innsigelser:
Avgrensede områder som er foreslått til nye NB!-områder (Riksantikvarens register for
nasjonalt viktige bygningsmiljøer i by) i Banken-området og på Damhaugen/Porsnes må angis
med hensynssone bevaring kulturmiljø (H-570) i sentrumsplanen.

14

3.

Halden kommune har foreslått endringer i plankartet når det gjelder småbåtanlegg i Tista
som imøtekommer innsigelsen. Innsigelsens pkt 2 kan trekkes, forutsatt at beskrivelsen
endres slik at den samsvarer med kart og bestemmelser, samt at bestemmelsen knyttet til
småbåtanlegg fra arealdelen videreføres inn i sentrumsplanen.
4.
Halden kommune har utvidet konsekvensutredningen til å omfatte formålsendringer fra
kommuneplanens arealdel. Det er ikke utarbeidet egen og samlet konsekvensutredning for
virkninger av arealdelen for samfunn og miljø slik pbl krever. Innsigelsens pkt 3 trekkes
forutsatt at kommunen sammenstiller et kort, avsluttende kapittel i KU-vedlegget, slik at
dette fremstår komplett før sluttbehandling.
5.
Dersom de forutsatte endringene i pkt 2 – 4 utføres kan kommunen egengodkjenne planen.
6.
Fylkesutvalget viser til faglige råd gitt i saksutredningen, og ber Halden kommune vurdere
endringer i hht til disse.
Østfold fylkeskommune ber om at vi får kommunens vedtak oversendt etter behandling.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold fylkeskommune mener det er positivt at Halden kommune utarbeider en sentrumsplan som har
til hensikt å utvikle Halden sentrum som et mer kompakt og urbant bysentrum og samtidig ivareta de
kvaliteter som ligger i dagens bysentrum. Østfold fylkeskommune har allikevel noen prinsipielle
merknader til forslaget i form av betingede innsigelser.
1.

Halden kommune har foreslått endringer når det gjelder bestemmelser for lekearealer og
småbåtanlegg på en slik måte at innsigelsene er imøtekommet. Innsigelsens pkt. 1 trekkes.
Betingede innsigelser:
2.
Avgrensede områder som er foreslått til nye NB!-områder (Riksantikvarens register for
nasjonalt viktige bygningsmiljøer i by) i Banken-området og på Damhaugen/Porsnes må angis
med hensynssone bevaring kulturmiljø (H-570) i sentrumsplanen.
3.
Halden kommune har foreslått endringer i plankartet når det gjelder småbåtanlegg i Tista
som imøtekommer innsigelsen. Innsigelsens pkt 2 kan trekkes, forutsatt at beskrivelsen
endres slik at den samsvarer med kart og bestemmelser, samt at bestemmelsen knyttet til
småbåtanlegg fra arealdelen videreføres inn i sentrumsplanen.
4.
Halden kommune har utvidet konsekvensutredningen til å omfatte formålsendringer fra
kommuneplanens arealdel. Det er ikke utarbeidet egen og samlet konsekvensutredning for
virkninger av arealdelen for samfunn og miljø slik pbl krever. Innsigelsens pkt 3 trekkes
forutsatt at kommunen sammenstiller et kort, avsluttende kapittel i KU-vedlegget, slik at
dette fremstår komplett før sluttbehandling.
5.
Dersom de forutsatte endringene i pkt 2 – 4 utføres kan kommunen egengodkjenne planen.
6.
Fylkesutvalget viser til faglige råd gitt i saksutredningen, og ber Halden kommune vurdere
endringer i hht til disse.
Østfold fylkeskommune ber om at vi får kommunens vedtak oversendt etter behandling.
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PS 37/2017 Høringsuttalelse. Forslag til endring i kart- og
planforskriften
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune støtter forslag til endringer som fremkommer i «Høringsnotat. Forslag til
endringer i kart- og planforskriften», med de merknader og innspill til justeringer som fremkommer i
saksfremstillingen.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold fylkeskommune støtter forslag til endringer som fremkommer i «Høringsnotat. Forslag til
endringer i kart- og planforskriften», med de merknader og innspill til justeringer som fremkommer i
saksfremstillingen.

PS 38/2017 Høring. Østlandssamarbeidets europapolitisk strategi 2017
- 2021
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune slutter seg til høringsutkastet til Østlandssamarbeidets europapolitisk strategi
for perioden 2017-2021.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
1. Det har en verdi at fylkene på Østlandet dekker ulike plattformer og har varierende og har ulike
engasjement i internasjonale organisasjoner.
2. Nordsjøkommisjonen og arbeidet i CPMR må vises tilstrekkelig oppmerksomhet i strategien og
trekkes frem i egne avsnitt som en aktiv del av strategien.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak og Siv Henriette Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1. Østfold fylkeskommune slutter seg til høringsutkastet til Østlandssamarbeidets europapolitisk
strategi for perioden 2017-2021.
2. Det har en verdi at fylkene på Østlandet dekker ulike plattformer og har varierende og har ulike
engasjement i internasjonale organisasjoner.
3. Nordsjøkommisjonen og arbeidet i CPMR må vises tilstrekkelig oppmerksomhet i strategien og
trekkes frem i egne avsnitt som en aktiv del av strategien.
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PS 39/2017 Forespørsel fra valgkomitéen i Vegfinans AS -forslag til
styremedlemmer/rullering av styremedlemmer i Vegfinans AS
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

2.

Som Østfold fylkeskommunes representant til styret for det regionale bompengekonsernet
Vegfinans AS foreslås:
……………………………………....... (medlem)
……………………………………....... (varamedlem)
Valgkomitéen gis myndighet til å vurdere hvilke styremedlemmer som velges for ett år, og
hvem som velges for to år. Det gis tilslutning til at rullering av styremedlemmer blir nedfelt i
vedtektene.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Medlem: Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap)
Varamedlem: Cecilie Agnalt (Ap)
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak og Siv Henriette Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1.

2.

Som Østfold fylkeskommunes representant til styret for det regionale bompengekonsernet
Vegfinans AS foreslås:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) (medlem)
Cecilie Agnalt (Ap) (varamedlem)
Valgkomitéen gis myndighet til å vurdere hvilke styremedlemmer som velges for ett år, og
hvem som velges for to år. Det gis tilslutning til at rullering av styremedlemmer blir nedfelt i
vedtektene.

PS 40/2017 Invitasjon til deltagelse på Almedalsuken og deltakelse på
Arendalsuken 2017
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune deltar på Almedalsuken i 2017.
Fylkesrådmannen jobber videre med de utvalgte temaene for arrangementet under
Almedalsuken 2017 i samarbeid med de andre samarbeidspartnerne.
Det avsettes en foreløpig ramme på kr 100 000,- som fylkeskommunens bidrag til
arrangementet som belastes internasjonal seksjon, ansvar 145000 funksjon 7150.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å undersøke mulighetene for et arrangement under
Arendalsuken i samarbeid med de norske fylkene og de øvrige samarbeidspartnerne. Det
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5.

legges frem en egen sak til fylkesutvalget i april for å avklare deltagelse, planlegging og
finansiering av et slikt arrangement.
Følgende politiker(e) utpekes til å delta på Almedalsuken ____________.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Østfold fylkeskommune deltar på
Almedalsuken med:
 Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap)
 Siv Henriette Jacobsen (Ap)
 1 fra opposisjonen
Arendalsuken med:
 Johan Edvard Grimstad (Sp)
 1 fra opposisjonen
Representanten Tor Prøitz (H) framsatte følgende forslag:
Opposisjonen deltar på Almedalsuken og Arendalsuken med:
 Simen Nord (H)
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak og forslagene fra Siv Henriette Jacobsen og Tor Prøitz ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
1.
2.
3.
4.

5.

Østfold fylkeskommune deltar på Almedalsuken i 2017.
Fylkesrådmannen jobber videre med de utvalgte temaene for arrangementet under
Almedalsuken 2017 i samarbeid med de andre samarbeidspartnerne.
Det avsettes en foreløpig ramme på kr 100 000,- som fylkeskommunens bidrag til
arrangementet som belastes internasjonal seksjon, ansvar 145000 funksjon 7150.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å undersøke mulighetene for et arrangement under
Arendalsuken i samarbeid med de norske fylkene og de øvrige samarbeidspartnerne. Det
legges frem en egen sak til fylkesutvalget i april for å avklare deltagelse, planlegging og
finansiering av et slikt arrangement.
Østfold fylkeskommune deltar på
 Johan Edvard Grimstad (Sp)
 Simen Nord (H)
Følgende politiker(e) utpekes til å delta på Almedalsuken Østfold fylkeskommune deltar på
Almedalsuken med:
 Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap)
 Siv Henriette Jacobsen (Ap)
 1 fra opposisjonen
 Simen Nord (H)
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PS 41/2017 Høringssvar til Nasjonale faglige retningslinje for
tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune oversender vedlagte høringsuttalelse til Nasjonale faglige retningslinjer for
tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesrådmann Anne Skau framsatte følgende tillegg til sin anbefaling:
Kap. 2, punkt 4, tillegg etter 2. setning:
Det er viktig at alle kommer inn til førstekonsultasjon, senest innen fylte 3 år.
Representanten May Hansen (SV) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune støtter Helsedirektoratets foreslåtte anbefaling.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak med tillegget fra fylkesrådmannen ble vedtatt med 9 mot 2
stemmer avgitt for May Hansens forslag (V, SV).

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold fylkeskommune oversender vedlagte høringsuttalelse til Nasjonale faglige retningslinjer for
tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år med følgende tillegg:
Kap. 2, punkt 4, tillegg etter 2. setning:
Østfold fylkeskommune mener det er viktig at alle kommer inn til førstekonsultasjon, senest mens de er
3 år.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
fylkesordfører

Tor Prøitz
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

