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Navn
Funksjon
Ole Haabeth
Leder
Siv Henriette Jacobsen
Nestleder
Andreas Lervik
Medlem
Cecilie Agnalt
Medlem
May Elisabeth Hansen
Medlem
Johan Edvard Grimstad
Medlem
Simen Nord
Medlem
Leif Willy Eriksen
Medlem
Amelia Kristine Aune
Medlem

Representerer
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Anne Skau
Fylkesrådmann
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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen. Til sakslisten meldte representanten Siv
Henriette Jacobsen et nytt punkt til sak nr 129/18, Orienteringssaker.
Habilitet
Representanten Cecilie Agnalt (Ap) reiste spørsmål om sin habilitet i sak nr 127/18.
Orienteringer
 Orientering om økonomiske konsekvenser av sommerens langvarige tørke v/rektor Hanne
Lorentzen.
 Orientering om fylkeskommunens støtteordninger og samarbeid på næringsområdet
v/næringssjef Anne Wold.
 Orientering om framdriften i skolebyggprosjektene v/eiendomssjef Egil F. Olsen og Asbjørn
Olav Løvholen.
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Reetablering og tilrettelegging av natur – aktuelle tiltak og
videre opplegg
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Oppfølging av manglende vedtakspunkt i FT-sak 61/2018
Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av
regnskapsmessig mindreforbruk
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kommune 2018-2050
Forskrift om utstedervirksomhet i Norge - høringsuttalelse
Forslag om marint vern av Rauerfjorden- høring fra
fylkesmannen i Østfold
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Utsatt sak - søknad om støtte til beredskapsbåten i Østfold
Orienteringssaker i fylkesutvalget 22. august 2018

PS 118/2018 Møteplan for de folkevalgte organene 2019
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Forslag til møteplan for 2019 godkjennes.

Fylkesutvalgets behandling:

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Forslag til møteplan for 2019 godkjennes.

PS 119/2018 Suppleringsvalg - styret for grensekomiteen Värmland Østfold
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

Håvard Osflaten (Ap) gis fritak fra vervet som representant i styret for grensekomiteen
Värmland-Østfold for resten av valgperioden 2015 – 2019, jf. kl. § 15 nr 2.
Som ny representant for av valgperioden 2015 – 2019 oppnevnes...............................

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende forslag:
Punkt 2:
Trygve Westgård (Ap)
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak og forslaget fra Andreas Lervik ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
1.
2.

Håvard Osflaten (Ap) gis fritak fra vervet som representant i styret for grensekomiteen
Värmland-Østfold for resten av valgperioden 2015 – 2019, jf. kl. § 15 nr 2.
Som ny representant for av valgperioden 2015 – 2019 oppnevnes Trygve Westgård
(Ap).

PS 120/2018 Reetablering og tilrettelegging av natur – aktuelle tiltak
og videre opplegg
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fylkesutvalget slutter seg til aktuelle tiltak og videre opplegg for reetablering og tilrettelegging
av natur.

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Fylkesutvalget slutter seg til aktuelle tiltak og videre opplegg for reetablering og tilrettelegging
av natur.

PS 121/2018 Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, stadfesting av
plandokumentet
Fylkesordførerens innstilling

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas.

PS 122/2018 Oppfølging av manglende vedtakspunkt i FT-sak 61/2018
Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig
mindreforbruk
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Det bevilges kr 5 mill fra Økonomiplanfondet til styrking av det sentralstyrte vedlikeholdet med
kr 2,5 mill i hhv 2018 og 2019.

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Det bevilges kr 5 mill fra Økonomiplanfondet til styrking av det sentralstyrte vedlikeholdet med
kr 2,5 mill i hhv 2018 og 2019.

PS 123/2018 Høringssak - Uttalelse fra Østfold fylkeskommune til
rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge"
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fylkesordfører støtter ekspertutvalgets syn på at det kreves omfattende endringer for å
forbedre det pedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet for elever med behov for særskilt
tilrettelegging. Fylkesordfører fremhever spesielt følgende punkter i høringssvaret fra
Østfold fylkeskommune:
1.
Etablering av pedagogisk støttesystem på hver skole, som vil bidra til å sikre at unge
med behov for særskilt tilrettelegging mottar hjelp og støtte tidligere enn dagens
praksis.
2.
Etablering av pedagogisk og spesialpedagogisk veiledningstjeneste, i alle kommuner
og fylkeskommuner. Veiledningstjenesten skal være tverrfaglig.
3.

PP-tjenesten bør få et tydeligere ansvar for å veilede skolene om tilpasset opplæring.

4.

Behov for kompetanseheving innenfor områder knyttet til en inkluderende og
tilpasset praksis. Den enkelte skoleeier er ansvarlig for etter- og videreutdanning av
lærere og andre ansatte.

5.

Styrke kompetanse og kapasitet i alle ledd, noe som krever styring og langsiktig
innsats fra nasjonalt nivå. Spesialpedagogiske emne må i større grad inn i
pedagogikkfaget i alle lærerutdanningene.

6.

Nye bestemmelser innenfor spesialundervisning og tilpasset opplæring bør sees i
sammenheng med opplæringslovutvalgets rapport og NIFU sin rapport som kommer i
2019.

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Fylkesordfører støtter ekspertutvalgets syn på at det kreves omfattende endringer for å
forbedre det pedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet for elever med behov for særskilt
tilrettelegging. Fylkesordfører fremhever spesielt følgende punkter i høringssvaret fra
Østfold fylkeskommune:
1.
Etablering av pedagogisk støttesystem på hver skole, som vil bidra til å sikre at unge
med behov for særskilt tilrettelegging mottar hjelp og støtte tidligere enn dagens
praksis.
2.
Etablering av pedagogisk og spesialpedagogisk veiledningstjeneste, i alle kommuner
og fylkeskommuner. Veiledningstjenesten skal være tverrfaglig.
3.

PP-tjenesten bør få et tydeligere ansvar for å veilede skolene om tilpasset opplæring.

4.

Behov for kompetanseheving innenfor områder knyttet til en inkluderende og
tilpasset praksis. Den enkelte skoleeier er ansvarlig for etter- og videreutdanning av
lærere og andre ansatte.

5.

Styrke kompetanse og kapasitet i alle ledd, noe som krever styring og langsiktig
innsats fra nasjonalt nivå. Spesialpedagogiske emne må i større grad inn i
pedagogikkfaget i alle lærerutdanningene.

6.

Nye bestemmelser innenfor spesialundervisning og tilpasset opplæring bør sees i
sammenheng med opplæringslovutvalgets rapport og NIFU sin rapport som kommer i
2019.

PS 124/2018 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Halden
kommune 2018-2050
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Halden kommune har lagt frem et forslag til samfunnsdel som tar opp innsatsområdene i
fylkesplanen og i de regionale strategiene for regionen for Halden og Aremark. Østfold
fylkeskommune anbefaler at kommunen tar inn det sosiale bærekraftsperspektivet på lik linje
med økonomisk og miljømessig bærekraft. For å nå samfunnsmålene vil det være avgjørende

om kommunen lykkes med å jobbe for at de tre perspektivene balanseres mot og styrker
hverandre.
Forutsigbarhet er avgjørende for kommunens mulighet for å realisere bolig-/næringsutvikling i
sentrum nå, og for å legge en mer langsiktig plan for en flerfunksjonell og kompakt byutvikling.
Avklaring av Bane NOR’s arealbehov for dobbeltsporet jernbane må på plass så raskt som mulig
slik at kommunen kan legge til rette for byutvikling på ønsket måte.

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Halden kommune har lagt frem et forslag til samfunnsdel som tar opp innsatsområdene i
fylkesplanen og i de regionale strategiene for regionen for Halden og Aremark. Østfold
fylkeskommune anbefaler at kommunen tar inn det sosiale bærekraftsperspektivet på lik linje
med økonomisk og miljømessig bærekraft. For å nå samfunnsmålene vil det være avgjørende
om kommunen lykkes med å jobbe for at de tre perspektivene balanseres mot og styrker
hverandre.
Forutsigbarhet er avgjørende for kommunens mulighet for å realisere bolig-/næringsutvikling i
sentrum nå, og for å legge en mer langsiktig plan for en flerfunksjonell og kompakt byutvikling.
Avklaring av Bane NOR’s arealbehov for dobbeltsporet jernbane må på plass så raskt som mulig
slik at kommunen kan legge til rette for byutvikling på ønsket måte.

PS 125/2018 Forskrift om utstedervirksomhet i Norge - høringsuttalelse
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

Østfold fylkeskommune mener forskriften bør tillate integrert utstedervirksomhet og
kan ikke se behov for å innføre et strengere regelverk enn hva EETS-forskriften krever.
Fortsatt mulighet for integrert utstedervirksomhet vil redusere risiko og usikkerhet.

2.

Fylkeskommunene har sterke interesser knyttet til bompengevirksomheten og bærer
en betydelig økonomisk risiko knyttet til garantiordningene. Det forutsettes derfor,
uansett løsning, at fylkeskommunene er representert i det samordningsorganet som
skal opprettes.

3.

Østfold fylkeskommune forutsetter, uansett løsning, at forskriften innrettes slik at
utstedervirksomheten blir brukervennlig, effektiv og sikrer at mest mulig av
bompengene går til vei- og kollektivtiltak. Forøvrig støttes innføring av forskrift om
utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter med følgende merknader:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Det er viktig at fastsettelse av utstedergodtgjørelsen er transparent og at
utstedergodtgjørelsen blir lav.
Forskriften må ikke innebære ytterligere risiko knyttet til kontantstrømmen
eller kostnader knyttet til drift av bompengeselskapene.
Staten må drive tilsyn med, og etterse at forskriften etterleves og fungerer i
henhold til intensjonen.
Forskriften bør evalueres i forhold til intensjonen og eventuelt revideres senest
to år etter at overgangsperioden er avsluttet, eller når bruk av brikke for alle
andre enn tunge kjøretøyer i løpet av kort tid faller bort.
Nødvendige trafikkdata må gjøres fritt tilgjengelig for offentlige myndigheter,
uavhengig av utstederselskapenes organisasjonsform.
Fylkeskommunen forutsetter at hensyn knyttet til personvern blir ivaretatt i
henhold til øvrig lovgivning.

4.

Brikke er ikke lenger en nødvendig teknologiløsning for å registrere/lese passeringer.
Ettersom rabattordningene har som formål å få flest mulig til å bruke brikke, bør
fjerning av disse rabattordningene utredes.

5.

Fylkeskommunene har ved denne uttalelsen ikke tatt stilling til hvordan
bompengeselskapenes utstedervirksomhet bør avhendes og organiseres, gitt at
integrert utstedervirksomhet ikke lenger blir tillatt. Dette vil først kunne avklares når
endelig forskrift foreligger.

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

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
1.

Østfold fylkeskommune mener forskriften bør tillate integrert utstedervirksomhet og
kan ikke se behov for å innføre et strengere regelverk enn hva EETS-forskriften krever.
Fortsatt mulighet for integrert utstedervirksomhet vil redusere risiko og usikkerhet.

2.

Fylkeskommunene har sterke interesser knyttet til bompengevirksomheten og bærer
en betydelig økonomisk risiko knyttet til garantiordningene. Det forutsettes derfor,
uansett løsning, at fylkeskommunene er representert i det samordningsorganet som
skal opprettes.

3.

Østfold fylkeskommune forutsetter, uansett løsning, at forskriften innrettes slik at
utstedervirksomheten blir brukervennlig, effektiv og sikrer at mest mulig av
bompengene går til vei- og kollektivtiltak. Forøvrig støttes innføring av forskrift om
utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter med følgende merknader:
g. Det er viktig at fastsettelse av utstedergodtgjørelsen er transparent og at
utstedergodtgjørelsen blir lav.
h. Forskriften må ikke innebære ytterligere risiko knyttet til kontantstrømmen
eller kostnader knyttet til drift av bompengeselskapene.

i.
j.
k.
l.

Staten må drive tilsyn med, og etterse at forskriften etterleves og fungerer i
henhold til intensjonen.
Forskriften bør evalueres i forhold til intensjonen og eventuelt revideres senest
to år etter at overgangsperioden er avsluttet, eller når bruk av brikke for alle
andre enn tunge kjøretøyer i løpet av kort tid faller bort.
Nødvendige trafikkdata må gjøres fritt tilgjengelig for offentlige myndigheter,
uavhengig av utstederselskapenes organisasjonsform.
Fylkeskommunen forutsetter at hensyn knyttet til personvern blir ivaretatt i
henhold til øvrig lovgivning.

4.

Brikke er ikke lenger en nødvendig teknologiløsning for å registrere/lese passeringer.
Ettersom rabattordningene har som formål å få flest mulig til å bruke brikke, bør
fjerning av disse rabattordningene utredes.

5.

Fylkeskommunene har ved denne uttalelsen ikke tatt stilling til hvordan
bompengeselskapenes utstedervirksomhet bør avhendes og organiseres, gitt at
integrert utstedervirksomhet ikke lenger blir tillatt. Dette vil først kunne avklares når
endelig forskrift foreligger.

PS 126/2018 Forslag om marint vern av Rauerfjorden- høring fra
fylkesmannen i Østfold
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune støtter forslaget om vern av Rauerfjorden, og vil anbefale at dette
skjer gjennom en utvidelse av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) framsatte følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) framsatte følgende forslag:
Østfold Fylkeskommune støtter ikke forslaget om vern av Rauerfjorden i det omfang som er
presentert. Hele saken bør avvente utredning om muligheter for marin produksjon i store deler
av det skisserte området sammen med Østfolds kystområder totalt sett. Ivaretakelse av
bløtbunnsområdene i Rauerfjorden bør kunne gjøres på andre måter, f.eks. ved andre typer
restriksjoner og reduksjon i arealmessig omfang.
Votering:
Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt (H, Sp).
Ved alternativ votering ble fylkesordførerens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemmer
avgitt for Johan Edvard Grimstads forslag (Sp).

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Østfold fylkeskommune støtter forslaget om vern av Rauerfjorden, og vil anbefale at dette
skjer gjennom en utvidelse av Ytre Hvaler nasjonalpark.

PS 127/2018 Finansiering og drift av etableringsfasen for «Nye
Energiforum Østfold»
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

En videreutvikling og opptrapping av Energiforum Østfold vil kunne utgjøre en viktig
samarbeidsarena, pådriver og virkemiddel for den pågående grønne omstillingen i
Østfolds næringsliv.
Østfold fylkeskommune bidrar med finansiering av reetableringsfasen til «Nye
Energiforum Østfold» med kroner 1 300 000 fordelt over perioden 1. Oktober 2018 –
31. desember 2019. For perioden 1. oktober – 31. desember 2018 dekkes 300 000 kr
fra Fond for Handlingsprogram klima og energi. For perioden 1. januar – 31.
desember 2019 innarbeides 1 million i budsjettet for 2019.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Cecilie Agnalt (Ap) ble enstemmig vedtatt erklært inhabil, jf. fvl. § 6, 1.ledd e).
Ingen vararepresentant trådte inn i hennes sted.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
1.
2.

En videreutvikling og opptrapping av Energiforum Østfold vil kunne utgjøre en viktig
samarbeidsarena, pådriver og virkemiddel for den pågående grønne omstillingen i
Østfolds næringsliv.
Østfold fylkeskommune bidrar med finansiering av reetableringsfasen til «Nye
Energiforum Østfold» med kroner 1 300 000 fordelt over perioden 1. Oktober 2018 –
31. desember 2019. For perioden 1. oktober – 31. desember 2018 dekkes 300 000 kr
fra Fond for Handlingsprogram klima og energi. For perioden 1. januar – 31.
desember 2019 innarbeides 1 million i budsjettet for 2019.

PS 128/2018 Utsatt sak - søknad om støtte til beredskapsbåten i
Østfold
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Støtte til beredskapsbåten innvilges med kr 200.000, inndekning fylkesutvalgets
disposisjonskonto.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Andreas Lerviks utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 07.06.2018:
Saken utsettes til neste møte.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Støtte til beredskapsbåten innvilges med kr 1,5 mill, inndekning økonomiplanfondet.
Representanten Leif Eriksen (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Støtte til beredskapsbåten innvilges med kr 0,5 mill, inndekning fylkesutvalgets
disposisjonskonto.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
Simen Nords forslag fikk 2 stemmer og falt (H).
Leif Eriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Støtte til beredskapsbåten innvilges med kr 0,5 mill, inndekning fylkesutvalgets
disposisjonskonto.

PS 129/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 22. august 2018
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Følgende saker ble framlagt for orientering i fylkesutvalget 22. august 2018:

1
2
3
4

Brev fra Østfold fylkeskommune til Rygge kommune datert 28.06.18 om at innsigelse trekkes
Protokoll fra representantskapet Østfold interkommunale arkivselskap IKS
Notat datert 19.07.18 vedr justering av arbeidsgodtgjøring til folkevalgte
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Fylkesordføreren sender brev til statsråd Ola Elvestuen om å sette inn tiltak mot bestanden av
villsvin.

Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak punktene 1 - 3 ble enstemmig vedtatt.
Siv Henriette Jacobsens forslag, punkt 4, ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.
Fylkesordføreren sender brev til statsråd Ola Elvestuen om å sette inn tiltak mot bestanden av
villsvin.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
fylkesordfører

Simen Nord
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

