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Saker til behandling
PS 1/2014 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Rammeområdet Samferdsel økes med kr 8,8 mill, hvorav kr 6,5 mill benyttes til styrking
av driftsbudsjettet for fylkesvegene og kr 2,5 mill reserveres ulike tiltak på
samferdselsområdet.
2. Rammeområdet Opplæringstjenester styrkes med kr 4,6 mill, styrking benyttes til
dekning av økning i lærlingetilskuddet og stimuleringstilskudd.
3. Kr 1 mill av udisponert rammetilskudd benyttes til produksjonsskole ihht til fylkestingets
budsjettvedtak.

4. Kr 0,6 mill av udisponert rammetilskudd benyttes til å finansiere styrking av lokale
kulturproduksjoner og Østfold kunstnersenter i stedet for bruk av Regionale
utviklingsmidler kap 551, post 60.
5. Udisponert beløp på kr 0,6 mill avsettes til reserve.
6. Rammetilskuddet økes fra kr 1208,0 mill til kr 1224,0 mill.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Siv Jacobsen (Ap)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
1. Rammeområdet Samferdsel økes med kr 8,8 mill, hvorav kr 6,5 mill benyttes til styrking
av driftsbudsjettet for fylkesvegene og kr 2,5 mill reserveres ulike tiltak på
samferdselsområdet.
2. Rammeområdet Opplæringstjenester styrkes med kr 4,6 mill, styrking benyttes til
dekning av økning i lærlingetilskuddet og stimuleringstilskudd.
3. Kr 1 mill av udisponert rammetilskudd benyttes til produksjonsskole ihht til fylkestingets
budsjettvedtak.

4. Kr 0,6 mill av udisponert rammetilskudd benyttes til å finansiere styrking av lokale
kulturproduksjoner og Østfold kunstnersenter i stedet for bruk av Regionale
utviklingsmidler kap 551, post 60.
5. Udisponert beløp på kr 0,6 mill avsettes til reserve.
6. Rammetilskuddet økes fra kr 1208,0 mill til kr 1224,0 mill.
Saksordfører: Siv Jacobsen (Ap)
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PS 2/2014 Orientering om arbeidet med eiendomsstrategi for
fylkeskommunale bygninger
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkestinget tar sak om status i arbeidet med overordna eiendomsstrategi til
orientering.
2. De foreslåtte målene for strategien legges til grunn for det videre arbeidet.
3. Eiendomsstrategi for gjennomføring av nye prosjekter legges frem som sak for
fylkestinget i løpet av 2014.
4. Forslag til ny budsjettmodell og overordna felles system for FDVU legges frem for
fylkestinget medio 2015.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Gretha Kant (H) framsatte på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet
følgende endringsforslag:
Punkt 1: Som innstillingen
Punkt 2: Det etableres et fylkeskommunalt eiendomsselskap som skal forvalte fylkets
eiendomsmasse. Etableringen skal være på plass innen 1. januar 2015.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Håvard Osflaten (Ap)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling punktene 2- 4 vedtatt med
6 mot 5 stemmer avgitt for Gretha Kants forslag (H, FrP).
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
1. Fylkestinget tar sak om status i arbeidet med overordna eiendomsstrategi til
orientering.
2. De foreslåtte målene for strategien legges til grunn for det videre arbeidet.
3. Eiendomsstrategi for gjennomføring av nye prosjekter legges frem som sak for
fylkestinget i løpet av 2014.
4. Forslag til ny budsjettmodell og overordna felles system for FDVU legges frem for
fylkestinget medio 2015.
Saksordfører: Håvard Osflaten (Ap)

PS 3/2014 Regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Planprogram for Regional Kompetanseplan for Østfold mot 2050 vedtas.
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Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Inger-Christin Torp (Ap)
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Planprogram for Regional Kompetanseplan for Østfold mot 2050 vedtas.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 4/2014 Oppsummering av internasjonale saker annet halvår 2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Oppsummeringen av de internasjonale sakene fra annet halvdel av 2013 tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Frederikke Stensrød (FrP)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Oppsummeringen av de internasjonale sakene fra annet halvdel av 2013 tas til orientering.
Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)
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PS 5/2014 Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid annet halvår
2013
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid annet halvår 2013 tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Frederikke Stensrød (FrP)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid annet halvår 2013 tas til orientering.
Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)

PS 6/2014 Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes
godtgjøringsnivå
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkestinget velger Fellesordningen for ansatte som ny pensjonsordning for folkevalgte i
Østfold fylkeskommune gjeldende fra 1. januar 2014. Folkevalgte med minimum 1/3 av
full godtgjørelse innlemmes i ordningen og trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Det etableres
AFP for folkevalgte fra 62 – 65 år.
Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.3 Pensjon og forsikringer, endres i henhold til dette
til:
«Østfold fylkeskommune har Fellesordningen for fylkeskommuner (OfTP) i KLP som
pensjonsløsning for folkevalgte i fylkeskommunen. Folkevalgte med minimum 1/3 full
godtgjørelse meldes inn i ordningen og trekkes 2 % pensjonstilskudd. Disse er samtidig
dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikring. Pensjonsgrunnlaget svarer til den
folkevalgtes samlede faste godtgjørelse.
Alle folkevalgte er dekket av en tjenesteforsikring som også dekker død/invaliditet ved
tjenestereise/ulykke.
Folkevalgte som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte regler sikres at de
ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av fylkeskommunale
verv.»
2. Fylkesordførerens godtgjøring justeres til 85 % av statsrådens årsgodtgjøring gjeldende
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fra 1.1.2014. Øvrige godtgjøringer til de folkevalgte justeres tilsvarende, jf. modellen
nedfelt i godtgjøringsreglementet. Reglementets aktuelle bestemmelser endres i
henhold til dette.
3. Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.4 Etterlønn endres til:
«Fylkesordføreren og folkevalgte som har ombudsvervet som sin hovedbeskjeftigelse
(over 50 %), kan gis etterlønn ved valgperiodens utløp slik:
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 1, 5 måneder dersom
vedkommende kan gjeninntre i stilling/tiltrer i ny stilling.
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 3 måneder dersom
vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til.»

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 2:
Øvrige godtgjøringer til folkevalgte justeres tilsvarende, dog ikke ut over godtgjøring til
stortingsrepresentanter.
Nytt punkt 4:
I forbindelse med en gjennomgang av reglementet bør det også være en gjennomgang av
forholdet mellom lønn og honorarer for styreverv og andre verv ut over fylkeskommunale
verv.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 1:
Minimumsgrensen for innmelding i Fellesordningen endres til 20 prosent.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Per Inge Bjerknes (Sp)
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 vedtatt med 9 mot
2 stemmer avgitt for Frederikke Stensrøds forslag (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Siv Jacobsens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
1. Fylkestinget velger Fellesordningen for ansatte som ny pensjonsordning for folkevalgte i
Østfold fylkeskommune gjeldende fra 1. januar 2014. Folkevalgte med minimum 1/3 av
full godtgjørelse innlemmes i ordningen og trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Det etableres
AFP for folkevalgte fra 62 – 65 år.
Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.3 Pensjon og forsikringer, endres i henhold til dette
til:
«Østfold fylkeskommune har Fellesordningen for fylkeskommuner (OfTP) i KLP som
pensjonsløsning for folkevalgte i fylkeskommunen. Folkevalgte med minimum 1/3 full
godtgjørelse meldes inn i ordningen og trekkes 2 % pensjonstilskudd. Disse er samtidig
dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikring. Pensjonsgrunnlaget svarer til den
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folkevalgtes samlede faste godtgjørelse.
Alle folkevalgte er dekket av en tjenesteforsikring som også dekker død/invaliditet ved
tjenestereise/ulykke.
Folkevalgte som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte regler sikres at de
ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av fylkeskommunale
verv.»
2. Fylkesordførerens godtgjøring justeres til 85 % av statsrådens årsgodtgjøring gjeldende
fra 1.1.2014. Øvrige godtgjøringer til folkevalgte justeres tilsvarende, dog ikke ut over
godtgjøring til stortingsrepresentanter. Reglementets aktuelle bestemmelser endres i
henhold til dette.
3. Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.4 Etterlønn endres til:
«Fylkesordføreren og folkevalgte som har ombudsvervet som sin hovedbeskjeftigelse
(over 50 %), kan gis etterlønn ved valgperiodens utløp slik:
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 1, 5 måneder dersom
vedkommende kan gjeninntre i stilling/tiltrer i ny stilling.
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 3 måneder dersom
vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til.»
4. I forbindelse med en gjennomgang av reglementet bør det også være en gjennomgang
av forholdet mellom lønn og honorarer for styreverv og andre verv ut over
fylkeskommunale verv.
Saksordfører: Per Inge Bjerknes (Sp)

PS 7/2014 Orientering. Handlingsplan 2013-2015 for Regionale forskningsfond
- Oslofjordfondet
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Oslofjordfondets handlingsplan 2013 – 2015 tas til orientering

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Oslofjordfondets handlingsplan 2013 – 2015 tas til orientering.
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PS 8/2014 Melding. Fylkesrådmannens arbeid med styrking av
fylkeskommunens økonomiske handlefrihet
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Meldingssaken om fylkesrådmannens arbeid med styrking av fylkeskommunens økonomiske
handlefrihet tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Det tas initiativ overfor Akershus fylkeskommune for et formalisert samarbeid på
samferdsels- og næringssektoren. Arbeidet kan være et prøveprosjekt som bør opprettes fra
1. august i år og var ut valgperioden.
I forbindelse med framlegging av økonomiplanen i juni, fremmer fylkesrådmannen et forslag
til hvordan vi kan nå målet om effektivisering og besparelser på 150 mill. innen utgangen av
2015.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) foreslo som saksordfører:
Siv Jacobsen (Ap)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Gretha Kants forslag, andre avsnitt, fikk 3 stemmer og falt (H).
Det ble ikke votert over Gretha Kants forslag, første avsnitt, som ble oversendt
administrasjonen.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Meldingssaken om fylkesrådmannens arbeid med styrking av fylkeskommunens økonomiske
handlefrihet tas til orientering.
Saksordfører: Siv Jacobsen (Ap)

PS 9/2014 LUK i Østfold- rapport for 2013 og søknad om midler 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) er et viktig virkemiddel for å følge opp
fylkesplanens mål og strategier.
Årsrapport for LUK i Østfold og prosjektregnskap for 2013 tas til orientering.
I 2014 søker Østfold fylkeskommune om 4 085 000 kroner til gjennomføring av
satsingen. Satsingen skal gjennomføres som beskrevet i revidert prosjektplan og
budsjett.
Fylkesrådmannen skal før utgangen av 2014 ha gjort en vurdering av hvilke aktiviteter
innenfor LUK-prosjektet det kan være hensiktsmessig å videreføre etter at den
nasjonale ordningen er avviklet og mulige finansieringskilder for disse.
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Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) foreslo som saksordfører:
Siv Jacobsen (Ap)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
1.
2.
3.
4.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) er et viktig virkemiddel for å følge opp
fylkesplanens mål og strategier.
Årsrapport for LUK i Østfold og prosjektregnskap for 2013 tas til orientering.
I 2014 søker Østfold fylkeskommune om 4 085 000 kroner til gjennomføring av
satsingen. Satsingen skal gjennomføres som beskrevet i revidert prosjektplan og
budsjett.
Fylkesrådmannen skal før utgangen av 2014 ha gjort en vurdering av hvilke aktiviteter
innenfor LUK-prosjektet det kan være hensiktsmessig å videreføre etter at den
nasjonale ordningen er avviklet og mulige finansieringskilder for disse.

PS 10/2014 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i
Mosseregionen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Østfold fylkeskommune vedtar foreliggende samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Mosseregionen.
Fylkesordfører gis fullmakt til å signere avtalen på vegne av fylkeskommunen.
Fylkesrådmannen utnevner prosjektleder for dette samarbeidet.
Østfold fylkeskommunes 5 representanter i avtalens referansegruppe er: ….
Fylkesrådmannen utnevner prosjektleder for dette samarbeidet.

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesrådmann Atle Haga korrigerte en feil i sitt forslag til vedtak, punkt 3. Riktig ordlyd skal
være:
Østfold fylkeskommunes representanter i styringsgruppen er fylkesordfører og …...
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Fremskrittspartiet:
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Punkt 4:
Vestby bør også ha en observatørrolle.
Nytt punkt:
Det skal ikke være en forutsetning at finansieringen av veiene skal skje ved innføring av en
bompengering.
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Punkt 3:
Gretha Kant
Punkt 4:
Vestby bør også ha en observatørrolle.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Punkt 4:
 Leder av samferdsel, miljø og klimakomiteen Olav Moe (KrF)
 Per Inge Bjerknes (Sp)
 Siv Jacobsen (Ap)
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende forslag:
Punkt 4:
 Erik Unaas (H)
 Frederikke Stensrød (FrP)
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Tillegg til punkt 3:
Fylkesrådmannen sender en anmodning til Mossekommunene om å få leder av samferdsel,
miljø og klimakomiteen inn i styringsgruppen. Dersom styringsgruppen aksepterer dette,
oppnevnes nestleder av samferdsel, miljø og klimakomiteen til referansegruppen i hans sted.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med oppnevningsforslagene fra Gretha Kant og Siv
Jacobsen, ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds og Gretha Kants forslag om tillegg til punkt 4, ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag, nytt punkt, fikk 2 stemmer og falt (FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune vedtar foreliggende samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Mosseregionen.
Fylkesordfører gis fullmakt til å signere avtalen på vegne av fylkeskommunen.
Østfold fylkeskommunes representanter i styringsgruppen er fylkesordfører og Gretha
Kant (H).
Fylkesrådmannen sender en anmodning til Mossekommunene om å få leder av
samferdsel, miljø og klimakomiteen inn i styringsgruppen. Dersom styringsgruppen
aksepterer dette, oppnevnes nestleder av samferdsel, miljø og klimakomiteen til
referansegruppen i hans sted.
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4.

Østfold fylkeskommunes 5 representanter i avtalens referansegruppe er:
 Leder av samferdsel, miljø og klimakomiteen Olav Moe (KrF)
 Per Inge Bjerknes (Sp)
 Siv Jacobsen (Ap)
 Erik Unaas (H)
 Frederikke Stensrød (FrP)
Vestby bør også ha en observatørrolle.

5.

Fylkesrådmannen utnevner prosjektleder for dette samarbeidet.

PS 11/2014 Østfold fylkeskommune - fornyet medlemskap i WHO Healthy
Cities Phase VI 2014-2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune søker om medlemskap i WHO Healthy Cities fase IV.

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

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Østfold fylkeskommune søker om medlemskap i WHO Healthy Cities fase VI.

PS 12/2014 Høringsuttalelse. Forslag om å oppheve bestemmelsen om
priskontroll i konsesjonsloven
Fylkesrådmannens forslag til vedtak




Østfold fylkeskommune mener det er uheldig å fjerne ett enkelt vurderingsmoment i
forbindelse med konsesjonsbehandlingen av landbrukseiendommer, uten å se på
helheten.
Landbruks og matdepartementet har varslet flere endringer fremover. Forslag om
endringer bør fremsettes samlet, slik at konsekvensene kan ses i et helhetlig perspektiv.
Østfold fylkeskommune mener at dagens ordning, hvor det ikke foretas prisvurdering ved
konsesjonsbehandling av bebygde eiendommer som selges for mindre enn 2,5 mill. kr kan
oppjusteres ytterligere. En justering av beløpsgrensen vil i stor grad imøtekomme ønsket
om et mer fleksibelt eiendomsmarked for omsetning av mindre landbrukseiendommer.
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Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Nytt første kulepunkt:
Østfold fylkeskommune frykter at fjerning av priskontroll i konsesjonsloven kan føre til en
reduksjon i matproduksjonen, noe som er i strid med overordnet målsetting i matmeldingen.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune støtter regjeringens forslag om oppheving av § 9, 1. ledd nr 1 i
konsesjonsloven.
Votering:
Frederikke Stensrøds forslag fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP).
Siv Jacobsens forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:





Østfold fylkeskommune frykter at fjerning av priskontroll i konsesjonsloven kan føre til en
reduksjon i matproduksjonen, noe som er i strid med overordnet målsetting i
matmeldingen.
Østfold fylkeskommune mener det er uheldig å fjerne ett enkelt vurderingsmoment i
forbindelse med konsesjonsbehandlingen av landbrukseiendommer, uten å se på
helheten.
Landbruks og matdepartementet har varslet flere endringer fremover. Forslag om
endringer bør fremsettes samlet, slik at konsekvensene kan ses i et helhetlig perspektiv.
Østfold fylkeskommune mener at dagens ordning, hvor det ikke foretas prisvurdering ved
konsesjonsbehandling av bebygde eiendommer som selges for mindre enn 2,5 mill. kr kan
oppjusteres ytterligere. En justering av beløpsgrensen vil i stor grad imøtekomme ønsket
om et mer fleksibelt eiendomsmarked for omsetning av mindre landbrukseiendommer.

PS 13/2014 Rekruttering, Likestilling og Kompetanseheving i landbruket handlingsplan for 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune vedtar handlingsplan for bruk av midler til rekruttering, likestilling og
kompetanseheving i landbruket 2014 med tilhørende bestemmelser.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Østfold fylkeskommune vedtar handlingsplan for bruk av midler til rekruttering, likestilling og
kompetanseheving i landbruket 2014 med tilhørende bestemmelser.

PS 14/2014 Innspill til jordbruksforhandlingene i 2014 - Østfold
fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune ønsker å gi følgende innspill til jordbruksforhandlingene for 2014:
 For å følge opp målsettingene i Stortingsmelding nr. 9 (Landbruks og matpolitikken) er det
svært viktig at rammebetingelsene for videre satsning, rekruttering og produksjon er
tydelige og forutsigbare. Dette gjelder både nasjonalt og i Østfold.
 Noe av landets mest produktive arealer ligger i Østfold. Et sterkt jordvern i de mest
produktive områdene er svært viktig, både for å øke produksjonen av mat og av hensyn til
beredskapen.
 Det må avsettes betydelig større ressurser for å sikre arbeidet med oppfølging utvikling,
og overvåkning i forhold til landbrukets arbeid og utfordringer med vann og vannkvalitet.
 For at Østfold skal kunne øke sin andel av matproduksjonen er det nødvendig at Østfold
får tildelt en større andel av investerings og rentestøttemidlene fra Innovasjon Norge.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Per Inge Bjerknes (Sp) framsatte på vegne av Arbeiderpartiet og
Senterpartiet følgende endrings- og tilleggsforslag:
2. prikkpunkt, 2. setning, ny ordlyd:
Et sterkt jordvern er viktig, også i de meste produktive områdene, både for å øke
produksjonen av mat og av hensyn til beredskapen.
Nytt kulepunkt:
Østfold fylkeskommune vil understreke viktigheten av forhandlingsinstituttet i jordbruket,
samt målet om at norsk matproduksjon skal øke minimum i takt med befolkningsutviklingen.
Styrket økonomi i kornproduksjonen er en viktig forutsetning for å lykkes.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
 Målet med landbrukspolitikken må være å sikre høy matvareproduksjon i Norge.
 Det er viktig at bøndene får mest mulig frihet til å drifte sin egen gård og selv avgjøre
størrelse og hav som skal produseres.
 Bonden bør ses på som en selvstendig næringsdrivende.
 Bøndene bør få økt fleksibilitet til selv å velge organisasjonsform.
 Det er viktig at man sikrer fri konkurranse og ikke at en aktør i markedet har
regulatorrolle.
Representanten Erik Unaas (H) framsatte følgende endringsforslag:
2. prikkpunkt, ny ordlyd:
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Noe av landets mest produktive arealer ligger i Østfold. Det er viktig en målsetting om økt
produksjon av mat - også av hensyn til beredskapen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Erik Unaas forslag fikk 3 stemmer og falt (H).
Per Inge Bjerknes forslag, ny ordlyd kulepunkt 2, ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H).
Fylkesrådmannens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 2 fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Frederikke Stensrøds forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 4 fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Frederikke Stensrøds forslag punkt 5 fikk 3 stemmer og falt (FrP).
Per Inge Bjerknes nytt kulepunkt vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H).

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Østfold fylkeskommune ønsker å gi følgende innspill til jordbruksforhandlingene for 2014:
 For å følge opp målsettingene i Stortingsmelding nr. 9 (Landbruks og matpolitikken) er det
svært viktig at rammebetingelsene for videre satsning, rekruttering og produksjon er
tydelige og forutsigbare. Dette gjelder både nasjonalt og i Østfold.
 Noe av landets mest produktive arealer ligger i Østfold. Et sterkt jordvern er viktig, også i
de meste produktive områdene, både for å øke produksjonen av mat og av hensyn til
beredskapen.
 Det må avsettes betydelig større ressurser for å sikre arbeidet med oppfølging utvikling,
og overvåkning i forhold til landbrukets arbeid og utfordringer med vann og vannkvalitet.
 For at Østfold skal kunne øke sin andel av matproduksjonen er det nødvendig at Østfold
får tildelt en større andel av investerings og rentestøttemidlene fra Innovasjon Norge.
 Østfold fylkeskommune vil understreke viktigheten av forhandlingsinstituttet i jordbruket,
samt målet om at norsk matproduksjon skal øke minimum i takt med
befolkningsutviklingen. Styrket økonomi i kornproduksjonen er en viktig forutsetning for å
lykkes.
 Målet med landbrukspolitikken må være å sikre høy matvareproduksjon i Norge.
 Bonden bør ses på som en selvstendig næringsdrivende.

PS 15/2014 Tilskudd for regional utvikling - tildeling over statsbudsjettet for
2014 - kap. 551, post 60
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Rammer for tilskudd gitt over statsbudsjettets kapittel 551, post 60, samt endringer i
retningslinjene og forskrift tas til orientering.
De statlige regionale utviklingsmidlene over statsbudsjettets kapittel 551, post 60
fordeles slik:
Formål/ tiltak
Fordeling i 2014
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Innovasjon Norge
HiØ partnerskapsavtale
Kommunale næringsfond/ utviklingsavtalen
med grensekommunene
NCE Smart Energy Markets
Navet Næringshage
Kompetanseoffensiven
Interreg VA
Omstilling
Gjennomføringskostnader
Småkommuneprogrammet
Sum

3 764 000 kr
500 000 kr
1 700 000 kr
1 000 000 kr
250 000 kr
1 600 000 kr
9 350 000 kr
3 000 000 kr
345 000 kr
500 000 kr
22 009 000 kr

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

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
1.
2.

Rammer for tilskudd gitt over statsbudsjettets kapittel 551, post 60, samt endringer i
retningslinjene og forskrift tas til orientering.
De statlige regionale utviklingsmidlene over statsbudsjettets kapittel 551, post 60
fordeles slik:
Formål/ tiltak
Fordeling i 2014
Innovasjon Norge
3 764 000 kr
HiØ partnerskapsavtale
500 000 kr
Kommunale næringsfond/ utviklingsavtalen
1 700 000 kr
med grensekommunene
NCE Smart Energy Markets
1 000 000 kr
Navet Næringshage
250 000 kr
Kompetanseoffensiven
1 600 000 kr
Interreg VA
9 350 000 kr
Omstilling
3 000 000 kr
Gjennomføringskostnader
345 000 kr
Småkommuneprogrammet
500 000 kr
22 009 000 kr
Sum

PS 16/2014 Bruk av EU-programmene - status per 31.12.2013
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget tar saken om bruk av EU-programmene – status per 31.12.2013 til orientering.
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Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Fylkesutvalget tar saken om bruk av EU-programmene – status per 31.12.2013 til orientering.

PS 17/2014 Svinesundskomiteen - søknad om tilskudd 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Østfold fylkeskommune bevilger til sammen SEK 150 000,- til Svinesundskomiteen for
2014. Bevilgningen belastes funksjon 715.
Østfold fylkeskommune ber Svinesundskomiteen gå nøye gjennom sin virksomhet i
forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 med tanke på å tilpasse utgiftsnivået til de
ordinære inntektene eller eventuelt å vurdere å foreta en mindre økning i
kontingenten for alle medlemmene.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) ble enstemmig vedtatt inhabil, jf. fvl. § 6, 1. ledd punkt e.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
1.
2.

Østfold fylkeskommune bevilger til sammen SEK 150 000,- til Svinesundskomiteen for
2014. Bevilgningen belastes funksjon 715.
Østfold fylkeskommune ber Svinesundskomiteen gå nøye gjennom sin virksomhet i
forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 med tanke på å tilpasse utgiftsnivået til de
ordinære inntektene eller eventuelt å vurdere å foreta en mindre økning i
kontingenten for alle medlemmene.

PS 18/2014 Orienteringssaker fylkesutvalget 6. februar 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.
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Fylkesutvalgets behandling:
Følgende saker ble framlagt til orientering i fylkesutvalget 6. februar 2014:
1. Referat fra eiermøte i Inspiria eiendom AS 13.11.2013.
2. Marker Mot Vindkraft: Klage på vedtak av NVE om å gi konsesjon for utbygging av Høgås
og Joarknatten vindkraftverk.
3. Protokoll fra eiermøte i Østfold Bedriftssenter AS 10.12.2013.
4. eMøte
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) orienterte om at han i henhold til signaler om
brukererfaringene med eMøte, vil ta et initiativ overfor gruppelederne til en
evaluering/gjennomgang.
Votering:
De framlagte dokumentene ble enstemmig vedtatt tatt til orientering.

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

PS 19/2014 Østfold fylkeskommunes innspill til KS' debatthefte for 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget slutter seg til foreliggende innspill til KS debatthefte for Strategikonferansen
2014.

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

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Fylkesutvalget slutter seg til foreliggende innspill til KS debatthefte for Strategikonferansen
2014.

PS 20/2014 Uttalelse. Grunnlovfesting av det lokale selvstyret
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Østfold fylkeskommune slutter seg til KS forslag til uttalelse til Stortinget om grunnlovsfesting
av det lokale folkestyret, sålydende:
Til stortingsrepresentantene
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«Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige
flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011:2012), Dokument 12:19 (2011:2012) og
Dokument 12:26 (2011:2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.»

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

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
Østfold fylkeskommune slutter seg til KS forslag til uttalelse til Stortinget om grunnlovsfesting
av det lokale folkestyret, sålydende:
Til stortingsrepresentantene
«Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige
flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011:2012), Dokument 12:19 (2011:2012) og
Dokument 12:26 (2011:2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.»
Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.
Ole Haabeth
fylkesordfører
Gretha Kant
medunderskriver
Anne-Lise Kristoffersen
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