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PS 51/2019 Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi - utsatt
sak
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 Erik Skauen (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG, H, V:
1. Østfold fylkeskommunes Østfold Energi aksjer overføres Viken fylkeskommune i sin helhet.
2. Hvis regionalt nivå avvikles overføres aksjene til Østfold kommunene på bakgrunn av
innbyggertall.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (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 Leif Eriksen (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om
å overdra 10 %, av sin eierandel i Østfold Energi nå.
2. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommune i Østfold Energi om å overdra
40 %, av dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De siste 10
prosentene av disse blir gitt som en opsjon på kjøp.
3. Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 % av aksjene i Østfold Energi.
4. Det tas inn et nytt punkt i vedtektene som gir kommunene i Østfold rett til å overta alle
aksjene, dersom det regionale nivået avvikles.
5. Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylkes Østfold blir en del av,
få Viken fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.
6. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
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 600 mill.kr i
2019 til Østfold Fylkeskommune.
3. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
Votering:
Arbeiderpartiets forslag fikk 4 stemmer.
Senterpartiets forslag fikk 1 stemme
Innstillingen fikk ingen stemmer.
Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme.
Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønnes forslag fikk 5 stemmer (Krf, MDG, H, V).
Det ble fremmet følgende omforent forslag på vegne av Ap, Sp, Krf og Frp:
1. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om
å overdra 10%, av sin eierandel i Østfold Energi nå.
2. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å
overdra 40%, av dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De
siste 10 prosentene av disse blir gitt som en opsjon på kjøp.
3. Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 prosent av aksjene i Østfold Energi.
4. Det tas inn et nytt punkt i vedtektene der aksjonene overføres til kommunene i Østfold
dersom det regionale nivået avvikles.
5. Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av,
få Viken fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.
6. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
7. Med dette vedtaket anser fylkesutvalget at Østfold fylkeskommune har en økonomiplan i
balanse og at alle vedtatte investeringer går som planlagt.
Votering:
Ved alternativ votering ble omforent forslag vedtatt med 7 (Ap, Sp, Krf, Frp) mot 4 stemmer (H,
V, MDG) avgitt for forslag fra H, V, MDG.

Fylkesutvalgets vedtak 08.05.2019:
1. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om
å overdra 10%, av sin eierandel i Østfold Energi nå.
2. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å
overdra 40%, av dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De
siste 10 prosentene av disse blir gitt som en opsjon på kjøp.
3. Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 prosent av aksjene i Østfold Energi.
4. Det tas inn et nytt punkt i vedtektene der aksjonene overføres til kommunene i Østfold
dersom det regionale nivået avvikles.
5. Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av,
få Viken fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.
6. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
7. Med dette vedtaket anser fylkesutvalget at Østfold fylkeskommune har en økonomiplan i
balanse og at alle vedtatte investeringer går som planlagt.

PS 52/2019 Støtte til markeringen av Ytre Hvaler nasjonalparks 10 årsjubileum
Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fylkesutvalget bevilger kr. 50.000 til jubileumsarrangementet for Nasjonalparken.

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

Fylkesutvalgets vedtak 08.05.2019:
Fylkesutvalget bevilger kr. 50.000 til jubileumsarrangementet for Nasjonalparken.

PS 53/2019 Redegjørelse for innsigelser til planforslag områdeplan Del
av Hankøsundet - Onsøy - Fredrikstad kommune
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Saken legges frem til drøfting i fylkesutvalget uten innstilling.

Fylkesutvalgets behandling:

Representanten Erik Skauen (MDG) fremmet følgende forslag:
Innsigelsen opprettholdes.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) fremmet følgende forslag:
Innsigelse 3 opprettholdes. Når det gjelder Pay villaen gjøres det en evaluering av verdi og en
vurdering av mulighet til bevaring. For øvrig søkes det gjennom meklinger å komme frem til
løsninger som kan gjøre prosjektet gjennomførbart.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Fylkesordfører deltar i meklingen.
Votering:
Ved alternativ votering ble Ole Haabeths og Siv Henriette Jacobsens forslag vedtatt med 9
stemmer (Ap, Krf, Sp, H, Frp) mot 2 stemmer (MDG, V) avgitt for Erik Skauens forslag.

Fylkesutvalgets vedtak 08.05.2019:
Innsigelse 3 opprettholdes. Når det gjelder Pay villaen gjøres det en evaluering av verdi og en
vurdering av mulighet til bevaring. For øvrig søkes det gjennom meklinger å komme frem til
løsninger som kan gjøre prosjektet gjennomførbart. Fylkesordfører deltar i meklingen.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.
Ole Haabeth
leder

Simen Nord
medunderskriver
Ellen Engebretsen
sekretær

