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Representerer
Arbeiderpartiet
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Representerer
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Anne Skau
Fylkesrådmann
Ellen Engebretsen
Sekretær
Det var ingen merknader til innkalling.
Saksliste
Til saksliste ble det vedtatt å legge frem saken «Oppnevning av medlem til representantskapet
for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) til behandling i møtet. Saken skal også behandles i
fylkestinget 15. mars 2018.
Habilitet
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) er styremedlem i regionalparken og stilte
spørsmål om sin habilitet i sak 29/2018.

Saksliste
Saksnr.
PS 26/2018
PS 27/2018
PS 28/2018
PS 29/2018
PS 30/2018
PS 31/2018
PS 32/2018
PS 33/2018
PS 34/2018
PS 35/2018
PS 36/2018
PS 37/2018
PS 38/2018

Sakstittel
Side
Endring av fylkesgrenser fra 1. januar 2020
Tilrettelegging for politisk arbeid med ny fylkeskommune
Høringsuttalelse. Utkast til rapport om ny distriktsindeks
Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2018
Fylkesnettverk for hydrogen
Overføring av eiendomsrett – erverv av grunn – Sarpsborg
skytterlag og Sarpsborg pistolklubb
Status støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av
prosjekt innen EU- og Interregprogrammene.
Høringsuttalelse. Regional plan for handel, service og
senterstruktur i Akershus
Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Fredrikstad
kommune 2018-2030
Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel Sarpsborg.
2018-2030
Orienteringssaker i fylkesutvalget 9. mars 2018
Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad.
Utlegging for høring
Oppnevning av medlem til representantskapet for Nasjonal
Digital Læringsarena (NDLA)

PS 26/2018 Endring av fylkesgrenser fra 1. januar 2020
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.

Fylkestinget delegerer til fellesnemnda å gjøre vedtak om fylkestilhørighet for
Jevnaker kommune, Lunner kommune og Sør-Odal kommune gjeldende fra 1. januar
2020.
Vedtaket som gjøres av fellesnemnda oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som innspill til Stortinget

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

Fylkesutvalgets innstilling 09.03.2018:
1.
2.

Fylkestinget delegerer til fellesnemnda å gjøre vedtak om fylkestilhørighet for
Jevnaker kommune, Lunner kommune og Sør-Odal kommune gjeldende fra 1. januar
2020.
Vedtaket som gjøres av fellesnemnda oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som innspill til Stortinget

PS 27/2018 Tilrettelegging for politisk arbeid med ny fylkeskommune
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

Stillingsressursen til varaordfører settes til 100% for resten av perioden.
Godtgjøringsreglementet oppdateres i tråd med dette.

2.

Største opposisjonsparti tilstås inntil 30% frikjøp. Øvrige partier tilstås inntil 20%
frikjøp. Frikjøpet skal brukes på representanter som deltar i forberedende møter,
arbeidsgrupper og møter i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

3.

Partiene styrer selv fordelingen mellom frikjøp og tapt arbeidsgodtgjøring for den
enkelte representant.

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

Fylkesutvalgets innstilling 09.03.2018:
1.

Stillingsressursen til varaordfører settes til 100% for resten av perioden.
Godtgjøringsreglementet oppdateres i tråd med dette.

2.

Største opposisjonsparti tilstås inntil 30% frikjøp. Øvrige partier tilstås inntil 20%
frikjøp. Frikjøpet skal brukes på representanter som deltar i forberedende møter,
arbeidsgrupper og møter i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

3.

Partiene styrer selv fordelingen mellom frikjøp og tapt arbeidsgodtgjøring for den
enkelte representant.

PS 28/2018 Høringsuttalelse. Utkast til rapport om ny distriktsindeks
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

Østfold fylkeskommune tar utkast til rapport om ny distriktsindeks til orientering.

2.

Østfold fylkeskommune mener det er positivt med et forenklet indikatorsett, og at
det er naturlig at sentralitet vektes tungt, men at dette må avveies mot andre
hensyn.

3.

Østfold fylkeskommune er skeptiske til bruken av befolkningsvekst og
sysselsettingsvekst som eneste indikatorer i tillegg til sentralitet. Positiv utvikling på
disse områdene forteller ikke nødvendigvis om distriktsutfordringenes størrelse,
men kan like gjerne være en indikator på kommunens evne og vilje til å møte dem,
og hvor godt de har benyttet de virkemidlene de har hatt til rådighet.

4.

Østfold fylkeskommune mener en forutsetning for å nå målene for distrikts- og
regionalpolitikken er en virkemiddelbruk som kan kompensere for noen av de
strukturelle utfordringene knyttet til usentral beliggenhet, og som samtidig
stimulerer til aktiv lokal og regional innsats i samfunns- og næringsutviklingen.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende forslag:
I punkt 4:
Stryke siste bisetning som lyder: - og som samtidig stimulerer til aktiv lokal og regional innsats
i samfunns- og næringsutviklingen.
Nytt pkt.5:
Det er svært uheldig at den totale summen som brukes til distriktspolitiske virkemidler for å gi
likeverdige inntektsrammer til små og mellomstore kommuner reduseres.
Nytt pkt.6:

Det reduseres svært mye til de såkalt frivillige små kommunene. Dette er en omfordeling som
overfører penger fra små og mellomstore kommuner i distriktene til større kommuner i
sentrale strøk. Det er uakseptabelt ettersom Stortinget har vedtatt å ikke bruke økonomi som
virkemiddel i strukturpolitikken for kommunene.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesordførerens forslag vedtatt med 10 stemmer (Ap, Krf, Sv, H,
Frp, V) mot 1 stemme (Sp) avgitt for Johan Edvard Grimstads forslag.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
1.

Østfold fylkeskommune tar utkast til rapport om ny distriktsindeks til orientering.

2.

Østfold fylkeskommune mener det er positivt med et forenklet indikatorsett, og at
det er naturlig at sentralitet vektes tungt, men at dette må avveies mot andre
hensyn.

3.

Østfold fylkeskommune er skeptiske til bruken av befolkningsvekst og
sysselsettingsvekst som eneste indikatorer i tillegg til sentralitet. Positiv utvikling på
disse områdene forteller ikke nødvendigvis om distriktsutfordringenes størrelse,
men kan like gjerne være en indikator på kommunens evne og vilje til å møte dem,
og hvor godt de har benyttet de virkemidlene de har hatt til rådighet.

4.

Østfold fylkeskommune mener en forutsetning for å nå målene for distrikts- og
regionalpolitikken er en virkemiddelbruk som kan kompensere for noen av de
strukturelle utfordringene knyttet til usentral beliggenhet, og som samtidig
stimulerer til aktiv lokal og regional innsats i samfunns- og næringsutviklingen.

PS 29/2018 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2018
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Statlige regionale utviklingsmidler i 2018 foreslås fordelt på følgende formål og tiltak:
Formål og tiltak
Innovasjon Norge - distrikt
Ny støtteordning i kommuner med
distriktsutfordringer
Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold
Innovasjon Norge – digitalisering, etablererservice
NCE Smart Energy Markets
Kompetanseforum Østfold
Innovative Østfold
Interreg
Omstilling basert i Mosseregionen

Forslag 2018
1 800 000
840 000
500 000
1 750 000
1 000 000
860 000
1 000 000
6 490 000
3 000 000

Ny støtteordning for omstilling, næringsmiljøer og
kompetansetiltak
Gjennomføringskostnader
Sum

5 240 000
650 000
23 130 000

Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) ble enstemmig erklært inhabil i saken jfr.
forvaltningslovens § 6, 1. ledd e). Representanten Erik Skauen (MDG) trådte inn i hans sted.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Statlige regionale utviklingsmidler i 2018 foreslås fordelt på følgende formål og tiltak:
Formål og tiltak
Innovasjon Norge - distrikt
Ny støtteordning i kommuner med
distriktsutfordringer
Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold
Innovasjon Norge – digitalisering, etablererservice
NCE Smart Energy Markets
Kompetanseforum Østfold
Innovative Østfold
Interreg
Omstilling basert i Mosseregionen
Ny støtteordning for omstilling, næringsmiljøer og
kompetansetiltak
Gjennomføringskostnader
Sum

Forslag 2018
1 800 000
840 000
500 000
1 750 000
1 000 000
860 000
1 000 000
6 490 000
3 000 000
5 240 000
650 000
23 130 000

PS 30/2018 Fylkesnettverk for hydrogen
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

Østfold fylkeskommune innvilger søknaden om 100 000,- NOK i støtte til
fylkesnettverk for hydrogen. Midlene dekker arbeid i nettverket i 2 år. Beløpet
dekkes fra bevilgede midler på Regionalt utviklingsfond: «Strategi for fornybare
energikilder».

2.

For å effektivisere ressursbruken vil Østfold fylkeskommune forsøke å koble arbeidet i
fylkesnettverket for hydrogen til de etablerte samarbeidene i Norsk Gassforum og
Biogass Oslofjord.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
1.

Østfold fylkeskommune innvilger søknaden om 100 000,- NOK i støtte til
fylkesnettverk for hydrogen. Midlene dekker arbeid i nettverket i 2 år. Beløpet
dekkes fra bevilgede midler på Regionalt utviklingsfond: «Strategi for fornybare
energikilder».

2.

For å effektivisere ressursbruken vil Østfold fylkeskommune forsøke å koble arbeidet i
fylkesnettverket for hydrogen til de etablerte samarbeidene i Norsk Gassforum og
Biogass Oslofjord.

PS 31/2018 Overføring av eiendomsrett – erverv av grunn – Sarpsborg
skytterlag og Sarpsborg pistolklubb
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

3.
4.

Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb betaler kr 1 – pr m2 for de justerte
arealene pluss omkostningene ved fradeling av de samme arealene.
Det legges til grunn at Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb har ansvar for all
forurensning på eiendommen i dag, og ved en eventuell senere avhending eller
avvikling av aktiviteten.
Det tas inn en klausul i kontrakten om at arealene tilbakeføres til fylkeskommunen
hvis lagenes aktivitet legges ned.
Tilbakeføres skytterlagenes areal til fylkeskommunen blir banene nedlagt og krav fra
miljøvernmyndighetene om opprydding bli skytterlagenes ansvar

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
1.
2.

3.
4.

Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb betaler kr 1 – pr m2 for de justerte
arealene pluss omkostningene ved fradeling av de samme arealene.
Det legges til grunn at Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb har ansvar for all
forurensning på eiendommen i dag, og ved en eventuell senere avhending eller
avvikling av aktiviteten.
Det tas inn en klausul i kontrakten om at arealene tilbakeføres til fylkeskommunen
hvis lagenes aktivitet legges ned.
Tilbakeføres skytterlagenes areal til fylkeskommunen blir banene nedlagt og krav fra
miljøvernmyndighetene om opprydding bli skytterlagenes ansvar

PS 32/2018 Status støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av
prosjekt innen EU- og Interregprogrammene.
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Saken tas til orientering.

PS 33/2018 Høringsuttalelse. Regional plan for handel, service og
senterstruktur i Akershus
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune mener forslag til planbestemmelse og planretningslinjer for handel og
service i Akershus i stor grad samsvarer med forslaget som er under utarbeidelse i Østfold. De
til slutt vedtatte bestemmelser og retningslinjer vil bli tema for ytterligere samordning i det
videre arbeidet med Viken.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Østfold fylkeskommune mener forslag til planbestemmelse og planretningslinjer for handel og
service i Akershus i stor grad samsvarer med forslaget som er under utarbeidelse i Østfold. De
til slutt vedtatte bestemmelser og retningslinjer vil bli tema for ytterligere samordning i det
videre arbeidet med Viken.

PS 34/2018 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel.
Fredrikstad kommune 2018-2030
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fredrikstad kommune har lagt frem forslag til samfunnsdel som
på en god måte tar opp i seg sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft. Østfold
fylkeskommune ber kommunen vurdere innspill og forslag til utdypinger som fremkommer i
saken, før sluttbehandling.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Fredrikstad kommune har lagt frem forslag til samfunnsdel som
på en god måte tar opp i seg sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft. Østfold
fylkeskommune ber kommunen vurdere innspill og forslag til utdypinger som fremkommer i
saken, før sluttbehandling.

PS 35/2018 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel
Sarpsborg. 2018-2030
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Sarpsborg kommune har lagt frem et forslag til samfunnsdel som på en god måte nytter en
teoretisk modell om attraksjonskraft som underlag for utforming av mål og strategier.
Planforslaget tar på en god måte opp i seg sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft.
Østfold fylkeskommune ber kommunen vurdere å ta inn en langsiktig arealstrategi. Føringene
for arealdelen, herunder hensynet til nullvekstmålet, bør være entydige. På denne måten kan
samfunnsdelen og arealdelen til sammen bli et underlag for forhandling om byvekstavtale.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Sarpsborg kommune har lagt frem et forslag til samfunnsdel som på en god måte nytter en
teoretisk modell om attraksjonskraft som underlag for utforming av mål og strategier.
Planforslaget tar på en god måte opp i seg sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft.
Østfold fylkeskommune ber kommunen vurdere å ta inn en langsiktig arealstrategi. Føringene
for arealdelen, herunder hensynet til nullvekstmålet, bør være entydige. På denne måten kan
samfunnsdelen og arealdelen til sammen bli et underlag for forhandling om byvekstavtale.

PS 36/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 9. mars 2018
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

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

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

PS 37/2018 Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad.
Utlegging for høring
Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2018:
Fylkesordfører anbefaler fylkesutvalget å fatte følgende vedtak

1.

2.

Forslag til kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad mellom Omberg og
Torp med tilknytningsveier til fv. 109 og rv. 111, slik det framkommer i planbeskrivelse
datert 27.1.2018 og planbestemmelser og plankart datert 21.12.2017, endret i tråd
med pkt.2 i dette vedtaket, legges ut på høring i 8 uker fra 9.mars 2018.
Det båndlagte området på østsiden av elva utvides mot nord. I det utvidede
båndlagte området innlemmes Sarpsborgveien (rv. 111) fram til Moumveien og
alt arealet mellom Sarpsborgveien, Moumveien, Norsk Leca AS sin
hovedeiendom 615/6 og Glomma. I elva utvides grensa for det båndlagte
området mot nord, slik at dette faller naturlig sammen med utvidelsen på land.
Ved utarbeiding av reguleringsplanen kan veien plasseres innenfor det
båndlagte området. Det skal da også være ivaretatt at en innenfor området skal
ha plass for å bygge veien. Det gjøres nødvendige endringer i planbeskrivelsen,
kart og planbestemmelser som følge av endringene før planen sendes ut.

PS 38/2018 Oppnevning av medlem til representantskapet for Nasjonal
Digital Læringsarena (NDLA)
Fylkesordførerens innstilling
Fylkesrådmannen vil oppnevne assisterende fylkesdirektør Frid Sandmoe som medlem til
representantskapet.
Fylkesrådmannen vil oppnevne seksjonssjef for opplæring i skole og bedrift Kristin St Hilaire
som varamedlem til representskapet.
Fylkestinget delegerer myndigheten til å velge fylkeskommunalt medlem og varamedlem til
representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) til fylkesrådmannen.

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

Fylkesutvalgets innstilling 09.03.2018:
Fylkesrådmannen vil oppnevne assisterende fylkesdirektør Frid Sandmoe som medlem til
representantskapet.
Fylkesrådmannen vil oppnevne seksjonssjef for opplæring i skole og bedrift Kristin St Hilaire
som varamedlem til representskapet.
Fylkestinget delegerer myndigheten til å velge fylkeskommunalt medlem og varamedlem til
representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) til fylkesrådmannen.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.
Ole Haabeth
leder
Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

