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PS 37/2019 Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold om å overdra
30%, tilsvarende 10.500 aksjer, av sin eierandel etter 15 - 20 år.
Det tas inn et nytt punkt i vedtektene som gir kommunene i Østfold rett til å overta
alle aksjene, dersom fylkeskommunen skulle bli avviklet som eget folkevalgt nivå.
Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
Dersom valgt løsning reduserer de fremtidige inntektene, bes fylkesrådmannen
fremme sak i juni for en prioritering av de planlagte investeringene.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Tor Prøitz (H) er 5. vararepresentant til styret i Østfold Energi og stilte
spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig erklært habil i behandling av saken.
Representanten Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
1. Østfold fylkeskommunes aksjepost i Østfold Energi vedtas med 55 % av 50 % overført
kommunene i Østfold. Aksjene overføres til de nåværende kommuner i Østfold basert på
folketallsfordeling.
2. Det gjøres vedtak som sikrer Viken fylkeskommune et utbytte i 12 år fra 2020 med 50 %.
Etter 12 år skal utbytte fordeles etter aksjepostfordeling. Utbyttepolitikken videreføres
minimum på dagens nivå.
3. Om Viken fylkeskommune opphører å eksistere skal aksjene tilfalle kommunene i Østfold
etter folketallsprinsippet.
4. Blir Viken fylkeskommune delt skal den delen som nå blir i Viken følge over i ny
fylkeskommune hvor Østfold inngår.
5. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
6. Dersom valgt løsning reduserer de fremtidige inntektene, bes fylkesrådmannen fremme
sak i juni for en prioritering av de planlagte investeringene.

Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Østfold fylkeskommunes aksjepost i Østfold Energi overføres per 31.des.2019 til de
nåværende kommunene i Østfold basert på folketallsfordeling.
2. Det utbetales ekstraordinært utbytte fra Østfold Energi i størrelsesorden 500 mill.kr i 2019
til Østfold fylkeskommune.
3. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.

Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune beholder sitt eierskap i Østfold Energi for å sikre de viktige
investeringene i skole og samferdsel vi står overfor.
Det var enighet om å gjennomføre prøvevotering som ga følgende resultat:
Johan Edvard Grimstads forslag punkt 1 fikk 2 stemmer (Sp, SV).
Johan Edvard Grimstads forslag punkt 2 fikk 1 stemme (Sp).
Simen Nords forslag fikk 4 stemmer (H, V, KrF).
Innstillingen fikk ingen stemmer.

Andreas Lerviks forslag fikk 5 stemmer (Ap, Frp).
Representanten Olav Moe (KrF) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Olav Moes utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Saken utsettes.
Saken behandles i nytt ekstraordinært møte i fylkesutvalget 8. mai 2019, kl. 09.00.

PS 38/2019 Svar på søknad om samtykke til å fravike regional
planbestemmelse for lokalisering av handel. Frydenlundveien 5. Askim
kommune
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune gir samtykke til å fravike regional planbestemmelse for lokalisering av
byggevarehandel på gnr 82 bnr 25 i Askim kommune.
For samtykket settes følgende vilkår:
1. For fremtidige forretninger begrenses bruken til handel med plasskrevende varer, jf.
definisjonen i fylkesplanen, eller det kan dokumenteres at det legges til rette for handel
som dekker det lokale behovet i henhold til den regionale planbestemmelsenes 1.
kulepunkt. Dette vilkåret gjelder inntil eventuelt annet er bestemt i ny arealplan på
kommunalt eller regionalt nivå.
2. Trygg adkomst for syklister og fotgjengere, og tilstrekkelig og egnet sykkelparkering
tilrettelagt også for ansatte.
3. Askim kommune fastsetter maksimalt antall parkeringsplasser i henhold til
kommuneplanbestemmelsene.
4. Tiltaket skal utformes på en estetisk tiltakende måte, i henhold til Estetikkveieleder for
Østfold.
Tiltaket krever dispensasjon fra kommunalt planverk. Østfold fylkeskommune skal ikke ha
dispensasjonssøknaden oversendt i etterkant, da vi i prinsippet har tatt stilling til
formålsendringen i samtykksaken.

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

Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Østfold fylkeskommune gir samtykke til å fravike regional planbestemmelse for lokalisering av
byggevarehandel på gnr 82 bnr 25 i Askim kommune.
For samtykket settes følgende vilkår:
1. For fremtidige forretninger begrenses bruken til handel med plasskrevende varer, jf.
definisjonen i fylkesplanen, eller det kan dokumenteres at det legges til rette for handel
som dekker det lokale behovet i henhold til den regionale planbestemmelsenes 1.
kulepunkt. Dette vilkåret gjelder inntil eventuelt annet er bestemt i ny arealplan på
kommunalt eller regionalt nivå.
2. Trygg adkomst for syklister og fotgjengere, og tilstrekkelig og egnet sykkelparkering
tilrettelagt også for ansatte.
3. Askim kommune fastsetter maksimalt antall parkeringsplasser i henhold til
kommuneplanbestemmelsene.
4. Tiltaket skal utformes på en estetisk tiltakende måte, i henhold til Estetikkveieleder for
Østfold.
Tiltaket krever dispensasjon fra kommunalt planverk. Østfold fylkeskommune skal ikke ha
dispensasjonssøknaden oversendt i etterkant, da vi i prinsippet har tatt stilling til
formålsendringen i samtykksaken.

PS 39/2019 Samtykke. Fravik fra regional planbestemmelse for
lokalisering av handel. Rolvsøyveien 201, Fredrikstad kommune
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

Østfold fylkeskommune kan ikke gi samtykke til å fravike regional planbestemmelse
for bilforretning på Rolvsøyveien 201 i Fredrikstad kommune.
Bilforretningen anbefales etablert innenfor avlastningsområdet på Dikeveien for å få
en effektiv arealutnyttelse, i stedet for å bidra til en utvidelse av dette. En utvidelse av
avlastningsområdet anses som en kommuneplanvurdering. Tiltaket anses ikke å være
forenlig med formålet med den regionale planbestemmelsen.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Tor Prøitz (H) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt 1 endres til: gir sitt samtykke…..
Pkt 2 strykes

Nytt pkt 2: Det må tas estetiske hensyn i henhold til estetikkveilederen med f.eks. å skjerme
forretningsområdet for direkte innsyn med gjerde, hekk el.l. mot fv 109
Nytt pkt 3: Innkjøringen til området (for flere forretninger) må ordnes slik at den direkte
fortsettelsen av fotgjengerfeltet ikke blir benyttet til inn- og utkjøring
Nytt pkt 4: ØFK anbefaler Fredrikstad Kommune å følge opp tiltakshaver om regler er brutt for
etablering av forretningen
Votering:
Tor Prøitz forslag punkt 1 fikk 3 stemmer (H, Frp) og falt.
Innstillingens punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Tor Prøitz forslag punktene 2 og 3 fikk 3 stemmer (H, Frp) og falt.
Tor Prøitz forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
1.
2.

Østfold fylkeskommune kan ikke gi samtykke til å fravike regional planbestemmelse
for bilforretning på Rolvsøyveien 201 i Fredrikstad kommune.
Østfold fylkeskommune anbefaler Fredrikstad kommune å følge opp tiltakshaver om
regler er brutt for etablering av forretningen.

PS 40/2019 Høringsuttalelse. Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum
2019-2030. Oppfølging av innsigelser
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Sarpsborg kommunes forslag til sentrumsplan er omfattende og gjennomarbeidet.
Planforslaget åpner for fortetting, knutepunktutvikling og styrking av sentrum.
Sarpsborg kommune foreslår endringer i planen som imøtekommer innsigelsene fylkesutvalget
vedtok 07.06.2018. Sarpsborg kommune kan, for Østfold fylkeskommunes del, egengodkjenne
kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2019-2030. Dette forutsatt at foreslåtte endringer
vedtas slik de er oversendt, datert 19.02.2019.

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

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Sarpsborg kommunes forslag til sentrumsplan er omfattende og gjennomarbeidet.
Planforslaget åpner for fortetting, knutepunktutvikling og styrking av sentrum.
Sarpsborg kommune foreslår endringer i planen som imøtekommer innsigelsene fylkesutvalget
vedtok 07.06.2018. Sarpsborg kommune kan, for Østfold fylkeskommunes del, egengodkjenne
kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2019-2030. Dette forutsatt at foreslåtte endringer
vedtas slik de er oversendt, datert 19.02.2019.

PS 41/2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Fredrikstad
2019-2031
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fredrikstad har lagt frem en kommuneplan med gode overordnede grep som bidrar til å nå
samfunnsmålene i kommuneplanen. Planen er i all hovedsak også innenfor rammen til
Fylkesplanen Østfold mot 2050. Østfold fylkeskommune har allikevel innsigelser knyttet til de
områder hvor vi mener nasjonale og eller regionale interesser ikke er tilstrekkelig hensyntatt.
Innsigelser.
1. Kommuneplanens arealdel må forholde seg til regional planbestemmelse for
lokalisering av handel når det gjelder reguleringsplaner vedtatt før arealplanens
vedtaksdato.
2. Historiske bygninger, som ligger på gjeldende «rødliste» i gjeldende kommuneplan, må
videreføres på «rødliste» i ny kommuneplan. Dette gjelder Bryggeriveien 1A, 1B, og
Nygårdsgata 48. I tillegg må kommunen, ut ifra antikvarisk verdi, gjøre en ny vurdering
av Glemmengata 1-4.
3. Kommuneplanen må forholde seg til innsigelser gitt på reguleringsplannivå og hvor
utbyggingsområder er lagt inn i KULA-områder (kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse). Dette gjelder for:
a. Gretnes-Sundløkka, hvor dalsiden mot Roald Amundsens minne må omgjøres
fra «byggeområde» til «grønt-formål», jf. avgrensningen av hensynssone
kulturmiljø.
b. Deler av N12 øst for Rakkestadsvingen.
c. Byens marker sør for Bekkevold.
4. Kommuneplanen må forholde seg til premissene i fylkesplanen som er satt for det
regionale næringsområdet på Tofteberg når det gjelder landskapshensyn og
fjernvirkning. Disse føringene må tas inn i bestemmelsene. Adkomst og adkomstside
fastsettes i reguleringsplanen etter at det er foretatt vurderinger av konsekvenser, med
særlig vekt på eksponeringen mot kulturlandskapet som omslutter Oldtidsveien.
Bestemmelsen om at første adkomst skal være fra Vardeveien tas ut.
5. Begrunnet hensynet til jordvern, uavklart innsigelse og manglende
konsekvensutredning for Åledalslinjen, må felt N04 tas ut av planforslaget. Arealet kan
tidligst tas opp til vurdering i neste kommuneplanperiode, når forholdet til Åledalslinjen
er avklart.
6. Det må redegjøres for virkningen av å la eldre reguleringsplaner gjelde foran
kommuneplanen. Arealdelen må forholde seg til byggeforbud i 100 metersbeltet og
Regional plan for kystsonen i Østfold sine rammer for fritidsbebyggelse.
Østfold fylkeskommune viser ellers til faglige råd i saksutredning med vedlegg.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag i punkt 6:
Det må redegjøres for virkningen av å la eldre reguleringsplaner gjelde foran kommuneplanen.
Arealdelen må forholde seg Regional plan for kystsonen i Østfold sine rammer for

fritidsbebyggelse, men vi har forståelse for at VA-tilbygg kan kreve ekstra tillegg 10 kvm på
særlige betingelser.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 5:
Det må legges inn en forutsetning om at Åledalslinjen er ferdig utbygd før felt N04 kan bygges
ut.
Votering:
Innstillingens innledning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer ble avgitt for
fylkesordførerens forslag til vedtak.
Innstillingens punkt 6 fikk 2 stemmer (SV, V) og falt.
Johan Edvard Grimstads forslag til nytt punkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme (SV).

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Fredrikstad har lagt frem en kommuneplan med gode overordnede grep som bidrar til å nå
samfunnsmålene i kommuneplanen. Planen er i all hovedsak også innenfor rammen til
Fylkesplanen Østfold mot 2050. Østfold fylkeskommune har allikevel innsigelser knyttet til de
områder hvor vi mener nasjonale og eller regionale interesser ikke er tilstrekkelig hensyntatt.
Innsigelser.
1. Kommuneplanens arealdel må forholde seg til regional planbestemmelse for
lokalisering av handel når det gjelder reguleringsplaner vedtatt før arealplanens
vedtaksdato.
2. Historiske bygninger, som ligger på gjeldende «rødliste» i gjeldende kommuneplan, må
videreføres på «rødliste» i ny kommuneplan. Dette gjelder Bryggeriveien 1A, 1B, og
Nygårdsgata 48. I tillegg må kommunen, ut ifra antikvarisk verdi, gjøre en ny vurdering
av Glemmengata 1-4.
3. Kommuneplanen må forholde seg til innsigelser gitt på reguleringsplannivå og hvor
utbyggingsområder er lagt inn i KULA-områder (kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse). Dette gjelder for:
a. Gretnes-Sundløkka, hvor dalsiden mot Roald Amundsens minne må omgjøres
fra «byggeområde» til «grønt-formål», jf. avgrensningen av hensynssone
kulturmiljø.
b. Deler av N12 øst for Rakkestadsvingen.
c. Byens marker sør for Bekkevold.
4. Kommuneplanen må forholde seg til premissene i fylkesplanen som er satt for det
regionale næringsområdet på Tofteberg når det gjelder landskapshensyn og
fjernvirkning. Disse føringene må tas inn i bestemmelsene. Adkomst og adkomstside
fastsettes i reguleringsplanen etter at det er foretatt vurderinger av konsekvenser, med
særlig vekt på eksponeringen mot kulturlandskapet som omslutter Oldtidsveien.
Bestemmelsen om at første adkomst skal være fra Vardeveien tas ut.
5. Det må legges inn en forutsetning om at Åledalslinjen er ferdig utbygd før felt N04 kan
bygges ut.
6. Det må redegjøres for virkningen av å la eldre reguleringsplaner gjelde foran
kommuneplanen. Arealdelen må forholde seg Regional plan for kystsonen i Østfold sine
rammer for fritidsbebyggelse, men vi har forståelse for at VA-tilbygg kan kreve ekstra
tillegg 10 kvm på særlige betingelser.

Østfold fylkeskommune viser ellers til faglige råd i saksutredning med vedlegg.

PS 42/2019 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for
Intercity hensetting Fredrikstad-sarpsborg
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fylkesutvalget stiller seg bak saksutredningen i forbindelse med fastsetting av planprogram for
kommunedelplan for InterCity hensetting Fredrikstad-Sarpsborg. Fylkesutvalget stiller seg også
bak tilføyelse til planprogrammet:
3.3.4 Forutsetning for videre utredning
Det gjøres et forarbeid med optimalisering av mulige løsninger i området for å finne den
løsningen som beslaglegger minst dyrka og dyrkbar mark og som berører kulturlandskapet
minst mulig. Løsningen legges deretter til grunn for videre utredning. Forarbeidet skal følge det
endelige planforslaget som oversendes kommunene for behandling.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt:
Prosjektet skal hensynta fremtidig mulig bruk av områder ved Valle/Omberg til omlasting av
gods til tog.
Votering:
Fylkesordfører forslag til vedtak med Johan Edvard Grimstads tilleggspunkt ble enstemmig
vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Fylkesutvalget stiller seg bak saksutredningen i forbindelse med fastsetting av planprogram for
kommunedelplan for InterCity hensetting Fredrikstad-Sarpsborg. Fylkesutvalget stiller seg også
bak tilføyelse til planprogrammet:
3.3.4 Forutsetning for videre utredning
Det gjøres et forarbeid med optimalisering av mulige løsninger i området for å finne den
løsningen som beslaglegger minst dyrka og dyrkbar mark og som berører kulturlandskapet
minst mulig. Løsningen legges deretter til grunn for videre utredning. Forarbeidet skal følge det
endelige planforslaget som oversendes kommunene for behandling.
Prosjektet skal hensynta fremtidig mulig bruk av områder ved Valle/Omberg til omlasting av
gods til tog.

PS 43/2019 Bompengereformen - utskilling av utstederrollen fra
bompengeselskapene
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

Østfold fylkeskommune vil be om at en etablering av et selskap som kan ivareta
utstederfunksjonen utredes. Dette bør fortrinnsvis skje i samarbeid med de andre
eierkommunene i Vegfinans AS.
Vegfinans AS forutsettes å arbeide videre med å avklare hvordan avhending av
utstedervirksomheten kan skje mest hensiktsmessig.

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

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
1.
2.

Østfold fylkeskommune vil be om at en etablering av et selskap som kan ivareta
utstederfunksjonen utredes. Dette bør fortrinnsvis skje i samarbeid med de andre
eierkommunene i Vegfinans AS.
Vegfinans AS forutsettes å arbeide videre med å avklare hvordan avhending av
utstedervirksomheten kan skje mest hensiktsmessig.

PS 44/2019 Valg av Østfold fylkeskommunes representant til styret i
det regionale bompengekonsernet Vegfinans AS
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Som Østfold fylkeskommunes representant til styret for Vegfinans AS velges:
…………………………………… (medlem)
…………………………………… (personlig varamedlem)

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende forslag:
Medlem – Ole Haabeth (Ap)
Varamedlem – Cecilie Agnalt (Ap)
Votering:
Andreas Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Som Østfold fylkeskommunes representant til styret for Vegfinans AS velges:

Ole Haabeth, Ap (medlem)
Cecilie Agnalt, Ap (personlig varamedlem)

PS 45/2019 Nye søknader om Naturrestaurering og tilrettelegging av
natur
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

2.
3.
4.
5.

Følgende 9 søknader innvilges støtte fra tilskuddsordningen «Naturrestaurering og
tilrettelegging av natur»
 Restaurering av dam i kulturlandskap Marker kr 6.050
 Restaurering av dam Gropa, Rolvsøy kr. 15.000
 Rydding/skjøtsel av dam, Hobøl kr. 12.150
 Restaurering av ørretbekk, Hvaler kr. 33.750
 Restaurering av ørretbekk, Eidsberg kr. 62.500
 Skjøtsel av hule eiker og kystlynghei, Fredrikstad kr. 159.100
 Skjøtsel og tilrettelegging Rokkevann, Halden kr. 200.000
 Sivkutting, plukkhost mm. Karlshusskogen mot Vansjø, Råde kr. 126.700
 Restaurere landskap Hyllibekken, Spydeberg kr 125.000
For de tre dam-prosjektene forutsettes avklaring i hht. plan- og bygningsloven, og for
både dam- og de to bekke-prosjektene forutsettes tillatelse etter laks- og
innlandsfiskeloven.
Ytterligere midler til tiltak i Karlshus-skogen, Råde, henvises til ordning med støtte til
statlige friluftsområder og ordning med spillemidler til nærmiljøtiltak.
Samlet bevilgning kr. 740.250 belastes prosjekt 002028 «Naturrestaurering og
tilrettelegging», og utbetales etter anmodning når arbeidene er igangsatt. Etter dette
gjenstår kr. 2.375.250 på tilskuddsposten.
Siden flere aktuelle søkere ønsker mer tid for å utarbeide konkrete prosjekter,
forlenges søknadsfristen til 25. april med politisk behandling av eventuelt nye
søknader i juni. Da tas også stilling til søknaden om restaurering av Sandaa-bekken i
Våler.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4. De
eksisterende punktene skyves nedover:
Dersom det viser seg vanskelig å få andre midler til de tiltak som er skissert men avslått fordi
man antar at de kan få støtte på andre ordninger, så er tiltakene velkommen til å søke på nytt.
Tilrettelegging av natur for bruk er et vesentlig punkt i denne støtteordningen.
Votering:
Johan Edvard Grimstads forslag til nytt punkt 4 fikk 2 stemmer (Sp, SV) og falt.
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
1.

2.
3.
4.
5.

Følgende 9 søknader innvilges støtte fra tilskuddsordningen «Naturrestaurering og
tilrettelegging av natur»
 Restaurering av dam i kulturlandskap Marker kr 6.050
 Restaurering av dam Gropa, Rolvsøy kr. 15.000
 Rydding/skjøtsel av dam, Hobøl kr. 12.150
 Restaurering av ørretbekk, Hvaler kr. 33.750
 Restaurering av ørretbekk, Eidsberg kr. 62.500
 Skjøtsel av hule eiker og kystlynghei, Fredrikstad kr. 159.100
 Skjøtsel og tilrettelegging Rokkevann, Halden kr. 200.000
 Sivkutting, plukkhost mm. Karlshusskogen mot Vansjø, Råde kr. 126.700
 Restaurere landskap Hyllibekken, Spydeberg kr 125.000
For de tre dam-prosjektene forutsettes avklaring i hht. plan- og bygningsloven, og for
både dam- og de to bekke-prosjektene forutsettes tillatelse etter laks- og
innlandsfiskeloven.
Ytterligere midler til tiltak i Karlshus-skogen, Råde, henvises til ordning med støtte til
statlige friluftsområder og ordning med spillemidler til nærmiljøtiltak.
Samlet bevilgning kr. 740.250 belastes prosjekt 002028 «Naturrestaurering og
tilrettelegging», og utbetales etter anmodning når arbeidene er igangsatt. Etter dette
gjenstår kr. 2.375.250 på tilskuddsposten.
Siden flere aktuelle søkere ønsker mer tid for å utarbeide konkrete prosjekter,
forlenges søknadsfristen til 25. april med politisk behandling av eventuelt nye
søknader i juni. Da tas også stilling til søknaden om restaurering av Sandaa-bekken i
Våler.

PS 46/2019 Tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper 2019
- lov om voksenopplæring - § 6-midler
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

Følgende studieforbund får tilskudd for 2019 under forutsetning av at vilkårene i retningslinjen
er oppfylt (jfr. retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.6):
Voksenopplæringsforbundet:
AOF Østfold:
Funkis Østfold:
Østfold musikkråd:

kr 1.100.000
kr 2.400.300
kr 934.400
kr 382.400

Tildeling pr. kurs innenfor hvert studieforbund fremgår av tabell i vedlegg 1.
2.

3.

Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2019, ikke oppfyller
ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene forholdsvis mellom øvrige
tilskuddsmottakere.
Dersom enkeltkurs ikke blir igangsatt som forutsatt, gis det enkelte studieforbund anledning til,
etter å ha gitt melding til fylkeskommunen, å benytte frigitte midler til å styrke finansieringen
av øvrige kurs det er gitt tilskudd til.

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

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
1.

Følgende studieforbund får tilskudd for 2019 under forutsetning av at vilkårene i retningslinjen
er oppfylt (jfr. retningslinjens pkt. 4.4 annet ledd og pkt. 4.6):
Voksenopplæringsforbundet:
AOF Østfold:
Funkis Østfold:
Østfold musikkråd:

kr 1.100.000
kr 2.400.300
kr 934.400
kr 382.400

Tildeling pr. kurs innenfor hvert studieforbund fremgår av tabell i vedlegg 1.
2.

3.

Dersom noen av studieforbundene som er foreslått tildelt tilskudd for 2019, ikke oppfyller
ovennevnte vilkår, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fordele midlene forholdsvis mellom øvrige
tilskuddsmottakere.
Dersom enkeltkurs ikke blir igangsatt som forutsatt, gis det enkelte studieforbund anledning til,
etter å ha gitt melding til fylkeskommunen, å benytte frigitte midler til å styrke finansieringen
av øvrige kurs det er gitt tilskudd til.

PS 47/2019 Støtte til doktorgradsprogram og prolongering av
partnerskapsavtale med høgskolen i Østfold.
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune innvilger søknad fra Høgskolen i Østfold om støtte til
doktorgradsprogram med kr 1 million. Beløpet dekkes av midler tidligere avsatt til
Kompetanseoffensiven Østfold, konto 149503.
Partnerskapsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold for perioden 20152018 prolongeres til 31.12.2020.

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

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Østfold fylkeskommune innvilger søknad fra Høgskolen i Østfold om støtte til
doktorgradsprogram med kr 1 million. Beløpet dekkes av midler tidligere avsatt til
Kompetanseoffensiven Østfold, konto 149503.
Partnerskapsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold for perioden 20152018 prolongeres til 31.12.2020.

PS 48/2019 Oppfølging av vedtak i Nærings og Kulturkomiteen Justering av retningslinjene for "Tilskudd til større arrangementer som
profilerer Østfold"
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.

Vedlagte Retningslinjer for "Tilskudd til større arrangementer som profilerer
Østfold" - datert 25. april 2019, vedtas.
Det nedsettes en komite med to medlemmer fra Nærings og kulturkomiteen, som
får fullmakt til å inngå sponsoravtaler med inntil to enkeltutøvere pr år, begrenset
oppad til kr 100 000 pr utøver og i tråd med de gjeldende budsjetter. Komiteen
suppleres med en representant fra OLT Øst. Nærings og
kulturkomiteen/Fylkesutvalget får en kort rapport når avtaler er inngått.

3.

Følgende representanter oppnevnes til komiteen: …………………… (To)

4.

Vedtaket treffes med hjemmel i fylkesutvalgets hastemyndighet, jf. kommuneloven
§ 13 nr 1 og reglement for fylkesutvalget punkt 4.3.6. Fylkestinget orienteres om
bruk av myndigheten i egen sak til det neste møte.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Lars Pedersen Due (Ap) fremmet følgende forslag i punkt 3:
Andreas Lervik (Ap) oppnevnes som representant til komiteen.
Representanten Leif Willy Eriksen (FrP) fremmet følgende forslag i punkt 3:
Ole Johan Lakselv (FrP) oppnevnes som representant til komiteen.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak med Lars Pedersen Dues og Leif Willy Eriksens forslag ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
1.
2.

Vedlagte Retningslinjer for "Tilskudd til større arrangementer som profilerer
Østfold" - datert 25. april 2019, vedtas.
Det nedsettes en komite med to medlemmer fra Nærings og kulturkomiteen, som
får fullmakt til å inngå sponsoravtaler med inntil to enkeltutøvere pr år, begrenset

oppad til kr 100 000 pr utøver og i tråd med de gjeldende budsjetter. Komiteen
suppleres med en representant fra OLT Øst. Nærings og
kulturkomiteen/Fylkesutvalget får en kort rapport når avtaler er inngått.
3.

Følgende representanter oppnevnes til komiteen: Andreas Lervik (Ap) og Ole Johan
Lakselv (FrP).

4.

Vedtaket treffes med hjemmel i fylkesutvalgets hastemyndighet, jf. kommuneloven
§ 13 nr 1 og reglement for fylkesutvalget punkt 4.3.6. Fylkestinget orienteres om
bruk av myndigheten i egen sak til det neste møte.

PS 49/2019 Endring av Punkt Øs navn til Galleri F 15 og Momentum
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune vil anbefale at Punkt Ø skifter navn til Galleri F 15.

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

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Østfold fylkeskommune vil anbefale at Punkt Ø skifter navn til Galleri F 15.

PS 50/2019 Orienteringssaker til fylkesutvalget 25. april 2019
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet ønske å få lagt frem egen sak om punkt 1
i orienteringssaken:
Uttalelse med innsigelser – offentlig ettersyn områderegulering – del av Hankøsundet – Onsøy
– Fredrikstad kommune.
Fylkesrådmann Anne Skau orienterte om disponering av fylkeshuset fremover. Det er nedsatt
en arbeidsgruppe som ser på omgjøring av møterom og opprettelse av flexi kontorer.
Det ble enighet om å sende over protokollutskrift med de ulike forslagene i sak 37/2019 –
Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi til Fellesnemnda.
Votering:
Den fremlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

Johan Edvard Grimstads forslag om å få fremlagt innsigelsessak i neste fylkesutvalgsmøte ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.
Det legges frem sak om innsigelse - del av Hankøsundet – Fredrikstad kommune i neste møte i
fylkesutvalget.
Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
leder

Simen Nord
medunderskriver

Ellen Engebretsen
sekretær

