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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Fylkesutvalget
Valdisholm, Fylkeshuset
20.11.2014
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Ole Haabeth
Leder
Inger-Christin Torp
Medlem
Håvard Wennevold Osflaten Medlem
Siv Henriette Jacobsen
Medlem
Britt Egeland Gulbrandsen
Medlem
Per Inge Bjerknes
Nestleder
Gretha Kant
Medlem
Erik Mogens Unaas
Medlem
Leif Willy Eriksen
Medlem

Representerer
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Høyre
Høyre
Fremskrittspartiet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingjerd Schou
Medlem
Bente Frederikke Stensrød
Medlem

Representerer
Høyre
Fremskrittspartiet

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Simen Nord
Ingjerd Schou
Kjell Håvard Jensen
Bente Frederikke Stensrød
Shakeel Rehman

Tor Prøitz

Per Inge Bjerknes og Ole
Haabeth i sakene nr 147, 153
og 163/14.
Gretha Kant fra sak nr
163/14.

Representerer
Høyre
Fellesgruppe
Fremskrittspartiet og Venstre
Arbeiderpartiet

Høyre

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Håkon Johnsen
Fylkesdirektør
Anne-Lise Kristoffersen
Sekretariatssjef (sekretær)
Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen. Til sakslisten orientere fylkesordfører Ole
Haabeth (Ap) om en ny sak:
Sak nr 165/14 – Rygge flystasjon – opprettelse av politisk arbeidsgruppe for å arbeide inn mot
ny forsvarsstudie

2

Habilitet
Representanten Per Inge Bjerknes (Sp) reiste spørsmål om sin habilitet i sak nr 153/14.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) reiste spørsmål om sin habilitet i sakene nr 147 og 163/14.
Østfoldprisen 2014
Juryens leder fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp) redegjorde for bredden av de
innkomne forslagene. Han begrunnet juryens avgjørelse og kunngjorde at Østfoldprisen 2014
tildeles Terje Forsberg. Utdeling av prisen skjer i fylkestinget 3. desember 2014.
Permisjon
Representanten Gretha Kant ble innvilget permisjon fra sak nr 163/14. I hennes sted tiltrådte
representanten Tor Prøitz (H).
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Orienteringssaker i fylkesutvalget 20. november 2014
Opprydding av skjellanlegg - Hvaler kommune tilleggsbevilgning
Rygge flystasjon - opprettelse av politisk arbeidsgruppe for
å arbeide inn mot ny forsvarsstudie

Side
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Saker til behandling
PS 146/2014 Fremtidens skole- tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Generelle føringer for tilbudsstrukturen i fremtiden
1.1 Tilrettelegging for volumvekst i tilbudsstrukturen
For å møte etterspørselen etter mer arbeidskraft i årene som kommer skal det særlig
tilrettelegges for volumvekst på Studiespesialisering (med vekt på realfag) og
Helse/oppvekstfag (med vekt på helsefagarbeidere).
Så lenge netto elevtall ikke vokser hentes elevgrunnlaget for denne veksten ved tilsvarende
reduksjon av antall elevplasser på utdanningsprogrammene Medier/kommunikasjon,
Idrettsfag, Musikk/dans/drama, Formgivning, Design/håndverk og Restaurant/matfag.
Elevgrunnlaget på Elektro, Bygg/anleggsfag og Teknikk/industriell produksjon og Naturbruk
søkes opprettholdt.
1.2 Prioritering av bygningsmessige løsninger
For å tilrettelegge for bedre rekruttering og gjennomføring og økt læringsutbytte for elevene
skal det særlig prioriteres å etablere nye og gode bygningsmessige løsninger for
Studiespesialisering med vekt på realfag, Helse- og oppvekstfag (helsefagarbeidere) samt
innenfor Teknikk/industriell produksjon og Bygg/anleggsfag i årene som kommer.
1.3 Samarbeid med arbeidslivet
Det skal i årene som kommer særlig fokuseres på å bedre forutsetningene for samarbeid og
samhandling mellom våre yrkesfaglige miljøer og arbeidslivet, opplæringskontorer og
opplæringsbedrifter. Økt bruk av praksisnære opplæringsløp og vekslingsmodeller skal
vurderes særskilt.

2. Moss
2.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen – Malakoff vgs og Kirkeparken vgs videreføres og
videreutvikles på dagens tomter
2.2 Tilbudsstruktur
På sikt utredes om Elektro og Teknikk/industriell produksjon skal flyttes fra Malakoff til
Kirkeparken. Det kan gjøres tilpasninger i fordelingen av Studiespesialisering og Påbygning
mellom skolene ut fra det som til enhver tid gir best elevbalanse og utnyttelse av samlede
arealer ved skolene, begge skoler skal uansett ha minimum fire paralleller ST. Øvrige
utdanningsprogram ved de to skolene beholdes som i dag og det opprettes ikke Medier- og
kommunikasjon i Moss.
Skolene får etter dette (med forbehold om videre utredning av EL/TP) følgende
utdanningsprogram/tilbud:
Malakoff:
 Studiespesialisering, Påbygning, Helse-oppvekstfag, Bygg/anleggsfag

5



Fylkesdekkende tilbud: Tannhelsesekretær og ambulansesjåfør innenfor
Helse/oppvekst

Kirkeparken:
 Studiespesialisering, Påbygning, Musikk/dans/drama, Formgivning, Idrettsfag,
Restaurant/matfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, Service/samferdsel
 Fylkesdekkende tilbud: Dans innenfor Musikk/dans/drama og Kulde- og
varmepumpeteknikk innenfor Elektro
 Kompetansesenter for funksjonshemmede i Mosseregionen
2.3 Tentativt investeringsprogram
Investeringer knyttet til overføring av Elektro og Teknikk/industriell produksjon til Kirkeparken
vgs gjøres bør når lokalene for disse tilbudene ved Malakoff uansett må rehabiliteres
betydelig eller bygges nytt – foreløpig anslått til planårene 11-12 (2026-2027). Det tas
forbehold om resultatet av en nærmere utredning av flyttingen.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede etablering av dagtilbud for elever med
sosiale/emosjonelle vansker i Mosseregionen. Sak fremmes for fylkestinget når en
konseptvalgutredning foreligger.

3. Indre Østfold
3.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen – Mysen vgs og Askim vgs videreføres og
videreutvikles på dagens tomter.
Mysen vgs sin filial for Bygg og Anleggsfag på Susebakke avvikles
Askim vgs sin filial for Bygg og Anleggsfag i Næringsparken avvikles
Mysen vgs sitt leieforhold til Eidsberghallen videreføres – det bygges derfor ikke egen
kroppsøvingshall for skolen på skolens eget område
3.2 Tilbudsstruktur
Over tid gjøres det gjøres følgende endringer i tilbudsstrukturen:
 Bygg/anleggsfag flyttes fra Askim vgs og samles ved Mysen vgs
 Service/samferdselsfag flyttes fra Askim vgs og samles på Mysen vgs
 Helse/oppvekstfag flyttes fra Mysen vgs og samles på Askim vgs
 Teknikk/industrielle produksjon flyttes fra Mysen vgs og samles ved Askim vgs
Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene opprettholdes som i dag og skolene får etter
dette følgende utdanningsprogram/tilbud:
Mysen vgs:
 Studiespesialisering, Påbygning, Medier/kommunikasjon, Restaurant/-matfag,
Service/samferdsel, Design/Håndverk, Bygg/anleggsfag
 Fylkesdekkende tilbud: Helsesekretær innenfor Helse/oppvekst
 Kompetansesenter for funksjonshemmede i Indre Østfold
Askim vgs:
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Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro,
Helse/oppvekstfag, Musikk/dans/drama
Fylkesdekkende tilbud: Arbeidsmaskiner innenfor Teknikk/industriell produksjon

3.3 Tentativt investeringsprogram
Følgende prosjekter søkes innarbeidet i kommende økonomiplanrulleringer – i prioritert
rekkefølge:
 Nytt bygg for Bygg/anleggsfag på Mysen vgs
 Nytt bygg for Teknikk/industriell produksjon på Askim vgs
 Nytt bygg/ombygging for samling av Helse/oppvekstfag på Askim vgs
 Nytt bygg/ombygging for samling av Service/samferdsel på Mysen vgs

4. Halden
4.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen - Halden vgs videreføres og utvikles på dagens
tomt i sentrum (Porsnes). Avdeling Risum, inkludert leide lokaler for Bygg/anleggsteknikk i
Iddeveien avvikles når nybygg for den samlede skolen i sentrum er ferdigstilt. Avdeling
Tosterødberget videreføres på dagens tomt. Halden vgs ansvar for undervisningen ved Halden
fengsel videreføres som i dag.
4.2 Tilbudsstruktur
Når nytt bygg i sentrum for samling av skolen er ferdigstilt gjøres følgende endringer:
 Restaurant- og matfag avvikles og elevene fra Halden knyttes til postnummerinntaket
for Restaurant/matfagskolen i Nedre Glomma.
 Musikk/dans/drama avvikles og elevene fra Halden knyttes til postnummerinntaket
for Musikk/dans/drama-skolen på Greåker vgs. Det opprettes dramalinje på Greåker
vgs, men antall elevplasser på musikk ved Greåker økes ikke som følge av avviklingen i
Halden
Øvrige utdanningsprogram ved skolen opprettholdes, Medier/kommunikasjon tilføres ikke og
regionen/skolen får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud:





Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro,
Bygg/anleggsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekstfag
Fylkesdekkende tilbud: Apotektekniker innenfor Helse/oppvekstfag
Kompetansesenter for funksjonshemmede
Internatskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker og ansvar for undervisning
ved Halden fengsel

4.3 Tentativt investeringsprogram
Fylkesrådmannen får i oppdrag å utarbeide konseptvalgutredning for samling av Halden vgs i
sentrum basert på den tilbudsstruktur fylkestinget nå har vedtatt. Prosjektet innarbeides i en
økonomiplanrullering og fremmes som sak for bevilgning når Risum-anlegget kan påregnes
solgt og finansiering av prosjektet er sikret.
Dersom samlet løsning trekker ut i tid etableres ny løsning for kjøretøyhall som byggetrinn 1
innenfor rammen av fastsatt samlet løsning i konseptvalgutredningen
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5. Fredrikstad
5.1 Skolestruktur
To skoler i Fredrikstad videreføres: Glemmen vgs og Frederik II vgs.
Glemmen vgs videreutvikles på dagens tomt, men avdeling Lisleby avvikles og aktiviteten
overføres til henholdsvis Glemmen og Frederik II (på sikt) ut fra fastsatt ny tilbudsstruktur ved
skolene.
Med forbehold om resultatet av konseptvalgutredningen og økonomiske avklaringer skal
Frederik II på sikt lokaliseres til ny tomt i Fredrikstad sentrum.
5.2 Tilbudsstruktur
 Studiespesialisering fordeles på begge skoler – dvs at minst fire paralleller overføres
fra Frederik II vgs til Glemmen vgs.
 Restaurant/matfag flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II vgs
Endelig tilbudsstruktur/tilbud ved de to skolene blir etter dette slik:
Glemmen vgs:
 Studiespesialisering, Påbygning, Formgivning, Design/håndverk,
Medier/kommunikasjon, Teknikk/industriell produksjon, Elektro
 Fylkesdekkende tilbud: YSK-helsearbeiderfag innenfor Helse/oppvekst
Frederik II:
 Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekstfag,
Restaurant/matfag,
 Fylkesdekkende tilbud: International Baccalaureate og YSK-salg/service/sikkerhet
innenfor service- og samferdsel, Påbygning til generell studiekompetanse med
realfaglig fordypning innenfor Studiespesialisering
5.3 Tentativt investeringsprogram
På bakgrunn av fylkestingets vedtak om fremtidig tilbudsstruktur igangsettes i 2015
utarbeidelse av konseptvalgutredninger for praktiske byggeløsninger for fremtidens Glemmen
vgs og Frederik II vgs.
Resultatet av konseptvalgutredningene for begge skoler og avklaringen av ny lokalisering av
Frederik II avgjør rekkefølgen på de bygningsmessige tiltakene for Glemmen og Frederik II
som er nødvendig for å realisere den nye langsiktige tilbudsstrukturen for skolene.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i dialog med Fredrikstad kommune rundt betingelser for
avvikling/overdragelse av dagens bygningsmasse for Frederik II på leide tomter og å gå i
dialog med eiere av aktuelle tomter på FMV-området eller på bysiden av Glomma med sikte
på å lokalisere nye Frederik II der.
Innenfor rammen av den løsning som utarbeidet konseptvalgutredning angir søkes nytt bygg
for Teknikk/industriell produksjon på Glemmen innarbeidet tidlig i planperioden.
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Som følge av nytt sykehus på Kalnes utredes Glemmen vgs sin avdeling på Veum for ungdom
med psykiske vansker flyttet til ny lokalisering. Fylkesrådmannen får i oppdrag å fremme sak
for fylkestinget når konseptvalgutredning foreligger.
Hvilke av de to skolene i Fredrikstad som skal ha kompetansesenter for funksjonshemmede
tas det stilling til når konseptvalgutredningene foreligger

6. Sarpsborg
6.1 Skolestruktur
 Borg vgs avvikles som skoleanlegg når nye byggløsninger i Sarpsborg sentrum og
Kalnes er ferdigstilt – tentativt i planår 6 (2021)
 Greåker, St. Olav og Kalnes vgs videreføres og videreutvikles på nåværende tomter
6.2 Tilbudsstruktur
Når Borg avvikles overføres tilbudene slik:
 Bygg/anlegg overføres til Greåker vgs, unntatt vg2 overflateteknikk som overføres til
Kalnes
 Elektro overføres til Sarpsborg sentrum
 Helse/oppvekst overføres til Sarpsborg sentrum
 Teknikk/industriell produksjon overføres til Kalnes vgs
 Fengselsundervisning ved Ravneberget overføres til annen skole etter nærmere
vurdering.
 Avdelingen for multifunksjonshemmede fordeles med ca 50% til Kalnes vgs eller
Sarpsborg sentrum og 50% til en av de vgs i Fredrikstad
 Ansvaret for voksenopplæringen som nå ligger til Borg fordeles på de øvrige skolene i
Sarpsborg slik det faller seg naturlig
Endelige utdanningsprogram/tilbud ved skolene i Sarpsborg blir etter dette slik:
St. Olav (Sarpsborg sentrum) vgs:
 Studiespesialisering, Påbygning, Design/håndverk, Service/samferdsel, Elektro,
Helse/oppvekst.
 Fylkesdekkende tilbud: Blomsterdekoratør og Aktivitør innenfor Design/håndverk,
automatisering innenfor Elektro, Hudpleie innenfor Helse/oppvekst, Topp-idrett
innenfor Studiespesialisering,
Kalnes vgs:
 Idrettsfag, Påbygning, Naturbruk, Bygg/anleggsfag, Teknikk/industriell produksjon
 Fylkesdekkende tilbud: Hele utdanningsprogrammet Naturbruk, Anleggsteknikk
innenfor Bygg/anleggsfag, Overflateteknikk (bilskade/lakk) og YSK-industriteknologi og
YSK Kjemi/prosess innenfor Teknikk/-industriell produksjon
 Fylkesdekkende kompetansesenter for autister
Greåker vgs
 Studiespesialisering, Bygg/anleggsfag, Helse/oppvekstfag, Musikk/dans/drama,
Påbygning
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Fylkesdekkende tilbud: Science innenfor Studiespesialisering, Drama innenfor
Musikk/dans/drama (overført fra Halden vgs)

Plassering av 50% av Borgs avdeling for multifunksjonshemmede avgjøres som en del av
arbeidet med utbyggingsplanene for Sarpsborg sentrum og Kalnes.
6.3 Tentativt investeringsprogram
Programmering og forprosjekt for ny videregående skole i Sarpsborg sentrum på dagens tomt
igangsettes i januar 2015, det samme gjelder utvidelser på Kalnes slik at Borg kan avvikles om
ca 5 år. Prosjektene innarbeides i kommende økonomiplan og fremmes som enkeltsaker for
bevilgning når forprosjektene er gjennomført.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å forberede salg av Borg vgs. Arbeidet gjøres i samarbeid med
Sarpsborg kommune.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
1. Fra og med høsten 2015 gjøres kun følgende endringer: Service og samferdsel
neddimensjoneres med 15 plasser i Moss og 15 plasser i Indre Østfold.
2. NEDRE GLOMMA
Fylkesrådmannen bes utrede hvordan byggekostnadene til nye St.Olav og Kalnes kan tas
vesentlig ned ved at Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes inntil ny videregående
skole i Fredrikstad står klar. Saken fremmes for ny politisk behandling i februar 2015.
Nye St.Olav forprosjekteres i 2015. Det forventes byggestart i 2016 og ferdigstillelse
2018/19.
Situasjonen for E-blokken ved Glemmen vurderes, og eventuelt erstatningsbygg vurderes i
forhold til helhetlig løsning for Nedre Glomma.
Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av
1.halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018.
Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til
offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og
tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes
ønsker om dimensjonering vurderes.
Følgende vurderes i saken:
- Nedleggelse av IB linjen.
- Helse og oppvekst opprettes på Kalnes og tas følgelig ut av nye St.Olav.
- Design og håndverk med blomsterdekoratør opprettholdes på Kalnes, i stedet for flytting
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til Sarpsborg sentrum.
3. ØVRIGE REGIONER
Skolebruksplanen for øvrig utsettes til behandling i februar 2015.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det vurderes også løsninger hvor fylkeskommunen leier et ferdig skolebygg inkludert
vedlikehold.
Votering:
Simen Nords forslag fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.
Opplæring, kultur og helsekomiteens forslag til saksordfører, Inger-Christin Torp (Ap), ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1. Fra og med høsten 2015 gjøres kun følgende endringer: Service og samferdsel
neddimensjoneres med 15 plasser i Moss og 15 plasser i Indre Østfold.
2. NEDRE GLOMMA
Fylkesrådmannen bes utrede hvordan byggekostnadene til nye St.Olav og Kalnes kan tas
vesentlig ned ved at Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes inntil ny videregående
skole i Fredrikstad står klar. Saken fremmes for ny politisk behandling i februar 2015.
Nye St.Olav forprosjekteres i 2015. Det forventes byggestart i 2016 og ferdigstillelse
2018/19.
Situasjonen for E-blokken ved Glemmen vurderes, og eventuelt erstatningsbygg vurderes i
forhold til helhetlig løsning for Nedre Glomma.
Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av
1.halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018.
Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til
offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og
tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes
ønsker om dimensjonering vurderes.
Følgende vurderes i saken:
- Nedleggelse av IB linjen.
- Helse og oppvekst opprettes på Kalnes og tas følgelig ut av nye St.Olav.
- Design og håndverk med blomsterdekoratør opprettholdes på Kalnes, i stedet for flytting
til Sarpsborg sentrum.
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3. ØVRIGE REGIONER
Skolebruksplanen for øvrig utsettes til behandling i februar 2015.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 147/2014 Regional kystsoneplan for Østfold - avsluttende behandling
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Forslag til Regional kystsoneplan for Østfold vedtas med de endringer som framgår av
fylkesrådmannens forslag

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) ble enstemmig vedtatt erklært inhabil, jf. fvl. § 6, 1. ledd,
punkt e).
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Samferdsel, miljø og klimakomiteens forslag til saksordfører, Tor Prøitz (H), ble enstemmig
vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
Forslag til Regional kystsoneplan for Østfold vedtas med de endringer som framgår av
fylkesrådmannens forslag.
Saksordfører: Tor Prøitz (H)

PS 148/2014 Endringer i takst- og rabattsystemet for Østfoldpakka
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.

2.

Østfold fylkeskommune støtter forslaget om endring i takst- og rabattsystemet for
Østfoldpakka til:
 Passeringstak på 30 passeringer
 20 pst rabatt for lette kjøretøy med brikke
 10 pst for tunge kjøretøy med brikke
Ved innføring av nytt takst og rabattsystem legges de foreslått takster i Prop 176 S til
grunn
Østfold fylkeskommune ber Statens vegvesen, Vegdirektoratet om å legge frem en
evaluering av endringen i takst- og rabattsystemet for vurdering av takstene innen
1. mars 2016. Spesielt skal evalueringen se på forholdet mellom
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passeringstak og rabattstørrelse.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 1, ny ordlyd:
Forutsatt at dette ikke forsinker prosessen, ønsker Østfold fylkeskommune primært en høyere
rabatt ved bruk av brikke framfor et fast passeringstak.
Det bør også vurderes å innføre en noe høyrere takst for passering av tungtransport av
hensyn til behovet for mer like konkurransevilkår mellom vei og sjø.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Håvard W. Osflaten (Ap)
Votering:
Ved alternativ votering ble Siv Jacobsens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for
fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 (H, FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.

2.

Forutsatt at dette ikke forsinker prosessen, ønsker Østfold fylkeskommune primært en
høyere rabatt ved bruk av brikke framfor et fast passeringstak.
Det bør også vurderes å innføre en noe høyrere takst for passering av tungtransport av
hensyn til behovet for mer like konkurransevilkår mellom vei og sjø.
Østfold fylkeskommune ber Statens vegvesen, Vegdirektoratet om å legge frem en
evaluering av endringen i takst- og rabattsystemet for vurdering av takstene innen
1. mars 2016. Spesielt skal evalueringen se på forholdet mellom
passeringstak og rabattstørrelse.

Saksordfører: Håvard W. Osflaten (Ap)

PS 149/2014 Eiendomsstrategi for fylkeskommunale eiendommer
Fylkesrådmannens forslag til innstilling:
1.
2.

Fylkestinget godkjenner den fremlagte eiendomsstrategien og gir fylkesrådmannen i
oppdrag å videreføre arbeidet med iverksetting og gjennomføring av strategien.
Fylkesrådmannen arbeider videre med å vurdere en omorganisering av
eiendomsforvaltningen, i nært samarbeid med virksomhetsledere, tillitsvalgte og
ansatte.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
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Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak om oppretting av eiendomsselskap som
KF, og med eget styre.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Per Inge Bjerknes (Sp)
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 5
stemmer avgitt for Gretha Kants forslag (H, FrP).
Siv Jacobsens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.

Fylkestinget godkjenner den fremlagte eiendomsstrategien og gir fylkesrådmannen i
oppdrag å videreføre arbeidet med iverksetting og gjennomføring av strategien.
2. Fylkesrådmannen arbeider videre med å vurdere en omorganisering av
eiendomsforvaltningen, i nært samarbeid med virksomhetsledere, tillitsvalgte og
ansatte.
Saksordfører: Per Inge Bjerknes (Sp)

PS 150/2014 Investeringsregnskap 2014 - saldering
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.

Forventet merforbruk til investeringsprosjekter på totalt kr 4 300 000,- dekkes ved
overføring av rammen til Mysen – Ny blokk D.
Bruk av ubenyttede midler vurderes ved gjennomgang av alle investeringsprosjekter
våren 2015.

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

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.
2.

Forventet merforbruk til investeringsprosjekter på totalt kr 4 300 000,- dekkes ved
overføring av rammen til Mysen – Ny blokk D.
Bruk av ubenyttede midler vurderes ved gjennomgang av alle investeringsprosjekter
våren 2015.

Saksordfører: Ingen
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PS 151/2014 Inspiria Science senter - ekstra driftstilskudd 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.

Inspiria science center gis et engangstilskudd på kr 4 mill.
Inndekning skjer ved omdisponering av midler avsatt til saldering av økonomiplanen.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Erik Unaas (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 3:
Inspiria Science senter bes vurdere prisstrukturen mht. å redusere inngangspengene.
Nytt punkt 4:
Inspiria Science senter bes lage og gjennomføre en tydeligere markedsplan, med spesiell vekt
på hvordan rekruttere den voksne delen av befolkningen til frivillig innsats.
Nytt punkt 5:
Inspiria Science senter bes gjennomgå drift og organisering mht. å målrette og effektivisere
senteret, og i større grad samspille med frivillige organisasjoner.
Nytt punkt 6:
Østfold fylkeskommune ber om en brukerundersøkelse.
Nytt punkt 7:
Østfold fylkeskommune må forplikte de videregående skolene til å benytte tilbudet som del
av undervisningen.
Nytt punkt 8:
Revisjonsrapporten vedrørende Inspiria Science senter legges ved saken.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 3:
Administrerende direktør Geir Endregard inviteres til fylkesutvalgets møte i desember. Det
åpnes for at representantene i fylkesutvalget kan framsette spørsmål som det ønskes dialog
om. Representanten Erik Unaas forslag omgjøres til spørsmål som det tas sikte på å avklare i
møtet. Fylkesordføreren vil formidle Geir Endregard alle spørsmål fra fylkesutvalgets
representanter i forkant av møtet, og som et grunnlag for orienteringen og dialogen i
fylkesutvalget.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordfører Ole Haabeths forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Administrerende direktør Geir Endregard inviteres til fylkesutvalgets møte i desember. Det
åpnes for at representantene i fylkesutvalget kan framsette spørsmål som det ønskes dialog
om. Representanten Erik Unaas forslag omgjøres til spørsmål som det tas sikte på å avklare i
møtet. Fylkesordføreren vil formidle Geir Endregard alle spørsmål fra fylkesutvalgets
representanter i forkant av møtet og som et grunnlag for orienteringen og dialogen i
fylkesutvalget.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.

Inspiria science center gis et engangstilskudd på kr 4 mill.
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2.

Inndekning skjer ved omdisponering av midler avsatt til saldering av økonomiplanen.

Saksordfører: Ingen

PS 152/2014 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Anette Lie Christensen
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.

2.
3.
4.
5.

Fylkestinget tar til etterretning at representanten Anette Lie Christensen, H, har meldt
utflytting fra Østfold fylke, og dermed trer ut av sine folkevalgte verv i Østfold
fylkeskommune fra 1. november 2014.
Øvrige varamedlemmer til fylkestinget for Høyre, rykker opp én plass etter den
nummerorden de er valgt. Vararepresentant nr 2, blir ny vararepresentant nr 1 osv.
Som ny 1. varamedlem for Høyre i opplæring, kultur og helsekomiteen oppnevnes …….
Som ny politisk representant for Høyre i ungdommens fylkesråd, politisk
referansegruppe, oppnevnes …………………..
Opprykkene og oppnevningene i punkt 2-4 gjelder ut valgperioden 2011 – 2015.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Gretha Kant (H) meldte at forslag til suppleringsvalg framsettes i fylkestinget.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.

2.
3.
4.
5.

Fylkestinget tar til etterretning at representanten Anette Lie Christensen, H, har meldt
utflytting fra Østfold fylke, og dermed trer ut av sine folkevalgte verv i Østfold
fylkeskommune fra 1. november 2014.
Øvrige varamedlemmer til fylkestinget for Høyre, rykker opp én plass etter den
nummerorden de er valgt. Vararepresentant nr 2, blir ny vararepresentant nr 1 osv.
Som ny 1. varamedlem for Høyre i opplæring, kultur og helsekomiteen oppnevnes …….
Som ny politisk representant for Høyre i ungdommens fylkesråd, politisk
referansegruppe, oppnevnes …………………..
Opprykkene og oppnevningene i punkt 2-4 gjelder ut valgperioden 2011 – 2015.

Saksordfører: Ingen
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PS 153/2014 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Per Inge Bjerknes
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Per Inge Bjerknes (Sp) innvilges fritak fra vervet som fylkesvaraordfører, medlem av
fylkesutvalget og øvrige verv, unntatt vervet som medlem av fylkestinget og leder av
vannregionutvalget, for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Som ny fylkesvaraordfører oppnevnes ……………………
3. Som nytt medlem av fylkesutvalget oppnevnes ………………….
4. Som nytt medlem av administrasjonsutvalget oppnevnes ………………..
5. Som ny leder av administrasjonsutvalgets oppnevnes …………………..
6. Som nytt medlem av forhandlingsutvalget oppnevnes ………………..
7. Som ny leder av forhandlingsutvalget oppnevnes ……………………
8. Som nytt medlem av Assembly of European Regions oppnevnes ……………..
9. Som nytt varamedlem til styringsgruppen for Den Skandinaviske Arena oppnevnes …….
10. Som nytt varamedlem til Det regionale Rovviltutvalget for Oslo, Akershus og Østfold
oppnevnes …………..
11. Som nytt varamedlem til styret for Foreningen Osloregionens Europakontor oppnevnes
…………..
12. Som nytt medlem av Grensekomiteen Värmland – Østfold oppnevnes ………………….
13. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i Gøteborg-Oslosamarbeidet
(GO-rådet) oppnevnes ……………..
14. Som ny leder av Internasjonalt forum oppnevnes ………………………..
15. Som nytt medlem av KS fylkesmøte oppnevnes ………………………..
16. Som ny personlig varamedlem for Britt Gulbrandsen til KS landstinget oppnevnes ………
17. Som nytt varamedlem til koordineringsutvalget for Østre linje oppnevnes ……………………
18. Som nytt medlem av Nordsjøkommisjonens miljøgruppe oppnevnes ………………………..
19. Som nytt medlem av omstillingsutvalget oppnevnes ………………………..
20. Som nytt medlem av regionrådet Mosseregionen oppnevnes ………………………..
21. Som nytt medlem av styringsgruppen for Regional utviklingsavtale 2013 – 2016 mellom
Grensekommunen og Østfold fylkeskommune oppnevnes ………………….
22. Som nytt medlem av styre for Samarbeidsalliansen Osloregionen oppnevnes …………………
23. Som nytt medlem av samarbeidsavtalen om felles areal- og transportutvikling i
Mosseregionen oppnevnes …………………
24. Som nytt medlem av referansegruppen for samarbeidsavtalen om felles areal- og
transportutvikling i Nedre Glomma oppnevnes …………………………
25. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i styret for Østfold
bompengeselskap AS oppnevnes …………………………
26. Som nytt medlem av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for internasjonalt
samarbeid oppnevnes …………………………………
27. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i Østlandssamarbeidets
kontaktutvalg oppnevnes ………………………
28. Oppnevningene i punkt 2-27 gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2015.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Per Inge Bjerknes (Sp) ble enstemmig vedtatt erklært inhabil, jf. fvl. § 6 1.
ledd. Vararepresentanten Shakeel Rehman (Ap) tiltrådte behandlingen i hans sted.
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Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Søknaden om fritak innvilges. Forslag til suppleringsvalg framsettes i fylkestingets behandling.
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Per Inge Bjerknes innvilges fritak fra vervet som fylkesvaraordfører og de verv som følger av
dette, herunder administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget. Det innvilges ikke fritak fra
vervet som medlem av fylkesutvalget m.m.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling og Siv Jacobsens forslag
vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H) avgitt for Simen Nord sitt forslag (H).

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1. Per Inge Bjerknes (Sp) innvilges fritak fra vervet som fylkesvaraordfører, medlem av
fylkesutvalget og øvrige verv, unntatt vervet som medlem av fylkestinget og leder av
vannregionutvalget, for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Som ny fylkesvaraordfører oppnevnes ……………………
3. Som nytt medlem av fylkesutvalget oppnevnes ………………….
4. Som nytt medlem av administrasjonsutvalget oppnevnes ………………..
5. Som ny leder av administrasjonsutvalgets oppnevnes …………………..
6. Som nytt medlem av forhandlingsutvalget oppnevnes ………………..
7. Som ny leder av forhandlingsutvalget oppnevnes ……………………
8. Som nytt medlem av Assembly of European Regions oppnevnes ……………..
9. Som nytt varamedlem til styringsgruppen for Den Skandinaviske Arena oppnevnes …….
10. Som nytt varamedlem til Det regionale Rovviltutvalget for Oslo, Akershus og Østfold
oppnevnes …………..
11. Som nytt varamedlem til styret for Foreningen Osloregionens Europakontor oppnevnes
…………..
12. Som nytt medlem av Grensekomiteen Värmland – Østfold oppnevnes ………………….
13. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i Gøteborg-Oslosamarbeidet
(GO-rådet) oppnevnes ……………..
14. Som ny leder av Internasjonalt forum oppnevnes ………………………..
15. Som nytt medlem av KS fylkesmøte oppnevnes ………………………..
16. Som ny personlig varamedlem for Britt Gulbrandsen til KS landstinget oppnevnes ………
17. Som nytt varamedlem til koordineringsutvalget for Østre linje oppnevnes ……………………
18. Som nytt medlem av Nordsjøkommisjonens miljøgruppe oppnevnes ………………………..
19. Som nytt medlem av omstillingsutvalget oppnevnes ………………………..
20. Som nytt medlem av regionrådet Mosseregionen oppnevnes ………………………..
21. Som nytt medlem av styringsgruppen for Regional utviklingsavtale 2013 – 2016 mellom
Grensekommunen og Østfold fylkeskommune oppnevnes ………………….
22. Som nytt medlem av styre for Samarbeidsalliansen Osloregionen oppnevnes …………………
23. Som nytt medlem av samarbeidsavtalen om felles areal- og transportutvikling i
Mosseregionen oppnevnes …………………
24. Som nytt medlem av referansegruppen for samarbeidsavtalen om felles areal- og
transportutvikling i Nedre Glomma oppnevnes …………………………
25. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i styret for Østfold
bompengeselskap AS oppnevnes …………………………
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26. Som nytt medlem av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for internasjonalt
samarbeid oppnevnes …………………………………
27. Som ny personlig varamedlem for fylkesordfører Ole Haabeth i Østlandssamarbeidets
kontaktutvalg oppnevnes ………………………
28. Oppnevningene i punkt 2-27 gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2015.
Saksordfører: Ingen

PS 154/2014 Fylkestingsvalget 2015 - valg av fylkesvalgstyre
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1.
2.

For fylkestingsvalget 2015 velges et fylkesvalgstyre på 11 medlemmer personidentisk
med fylkesutvalgets medlemmer og varamedlemmer.
Som leder oppnevnes fylkesordfører Ole Haabeth, og som nestleder oppnevnes
fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 2:
Det settes punktum etter fylkesvaraordfører.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling og Siv Jacobsens endringsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.
2.

For fylkestingsvalget 2015 velges et fylkesvalgstyre på 11 medlemmer personidentisk
med fylkesutvalgets medlemmer og varamedlemmer.
Som leder oppnevnes fylkesordfører Ole Haabeth, og som nestleder oppnevnes
fylkesvaraordfører.

PS 155/2014 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2015
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
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år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 132,2 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,9 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1
mill eks. avskrivninger


benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

7. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) frasatte følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

Flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele
Østfold:
Rammer:
Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt strammer seg til.
Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år bare pga. omlegging av
inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer investeringsbehov som vil øke renter
og avdrag med 100 millioner i året.
Rådmannens budsjett følger opp vedtatt økonomiplan og politiske signaler på en god måte,
blant annet er lærlinger blant budsjettvinnere i rådmannens forslag og midlene til gang og
sykkelsti er mer enn firedoblet fra rådmannens budsjettforslag for 2014. Midlene til
tverrforbindelse videreføres også
Flertallet vil:
 Prioritere satsinger med synlige resultater allerede våren 2015.
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Prioritere satsinger som ikke øker driftsnivået.
Forsterke en profil med en satsing på flere lærlinger, flere arbeidsplasser og gode
samferdselstilbud over hele fylket.

Skole: Arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå fortsetter!







Arbeidet med krafttak for læring og det å få flere læreplasser prioriteres videre i 2015.
Oppfølging av fag med høy strykprosent intensiveres. Det iverksettes blant annet
intensivundervisning forut for ny eksamen. Det avsettes midler og følges opp i egen
sak i forhold til gjennomføring. (250 000)
Det legges vekt på å få flere til å ta fagbrev gjennom VOFO avtalen (jfr. § 3.5 i
opplæringsloven.)
Det utarbeides en konkret plan for å iverksette samfunnskontrakten og kontakten
med arbeidslivet styrkes.
Det settes av et beløp til kompetanseheving av lærere i temaer som klasseledelse,
didaktikk, vurderings og veiledningskompetanse, IKT brukt i undervisningen (engangssatsing 2015 – ellers følge opp i ordinær drift.) (500 000)

Medvirkning: Østfold er Europas beste region for barn og unge


Dette følges løpende opp med tiltak for økt medvirkning. Blant annet vil Østfold
fylkeskommune videreutvikle arena som ungdommens fylkesråd.

Kultur: Støtte til lokal kultur og festivaler





Det settes av kr 150 000 til en ny festival i festivalstøtteordningen. Utdeles etter
søknad.
Tilskuddsposten støtte til kulturproduksjoner økes fra 2 118 000 til 2 500 000
(382 000)
Øke driftsstøtte til hagen i Spydeberg Prestegård på linje med Spydeberg kommune.
(25 000)
Det etableres en dialog med blindeforbundet for å kunne kompensere for bortfallet av
lydavis eventuelt med andre tjenester eller målgruppevennlig teknologi (f.eks. Podcast
på telefon.)* Følges evt. opp med udisponerte midler.

Samferdsel: Satsing på bru, kollektiv og gang og sykkelsti







Østfold fylkeskommune vil ha fortgang i rehabilitering av Kjøkøysund bru (Tiltaket
iverksettes for et langsiktig perspektiv med gang og sykkel-løsning.)
Østfold fylkeskommune tar opp lån for å få fortgang i rehabilitering av bruene som
følge av revidert bruprogram
Tilrettelegging for nye næringer samt utvikle etterspørsel etter nye produkter og ny
teknologi.
Driftsmidler disponert til bruene omdisponeres for å dekke renter og avdrag. (35 mill.)
Det iverksettes tiltak for å få raskere fremdrift fra vedtak til realisering av gang og
sykkelsti. Prosjekter som kan realiseres raskt prioriteres. Det etableres en oversikt
over hvilke planer som kan realiseres i løpet av 2015.
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Øke markedsføringstiltak for kollektiv i Østfold (500 000).
Verbalforslag samferdsel
Kommunene må involveres ifm. en vurdering av hvilke lokale adkomstveger på
fylkesvegnettet som er egnet for nedklassifisering.
Det utarbeides en oppdatert oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger med
en plan for hvordan dette kan løses over en periode på 10-15 år.

Næring: Følge opp næringsoffensiv, bidra til økt verdiskapning og flere
arbeidsplasser i Østfold





Bidra til å bygge klynger og forsterke satsinger på områder der Østfold har gode
forutsetninger for å lykkes (næringsmiddel, mat, bygg og anlegg og tre.)
Etablere et fond for næringsutvikling etter modell fra Akershus fylkeskommune med
fokus på grønn teknologi, innovasjon og bioøkonomi (3 mill.) Andre aktører inviteres
også til å delta. Innretningen på fondet vurderes i egen sak.
Mobilisere Østfoldaktører til å søke om midler til innovasjon og forskning fra Horizon
2020. (500 000)

Kulturminner


Det etableres et utviklingsfond for formidling og forskning i Østfoldmuseene. (Jfr. Sak
om museene FT 96) (500 000).

Miljø: Biogass, enøk og flomsikring





Det etableres et prosjekt for å kunne bruke biogass som drivstoff til drosjer.
Alle nye bygg vurderes å bygges i tre (St. Olav) jfr. Tidligere vedtak.
Bruke klimafondet aktivt til enøktiltak (f.eks. energiovervåkning i egne bygg)
Østfold fylkeskommune skal spille en aktiv rolle for å få alle aktører til å bidra med
nødvendige tiltak for å oppnå god eller svært god tilstand i alle vannforekomster i
fylket, jfr. Både gjeldende forvaltningsplan og ny Forvaltningsplan som nå er ute på
høring. Flom- og errosjonssikring har særlig fokus, herunder økt påtrykk på NVE for
bedre flomberedskap, evt. Også med sikte på å få etablert flomtunell i Vannsjø.

Seriøst arbeidsliv
Oppfølging av anbudsreglementet inkludert tiltak for å sikre et seriøst arbeidsliv. Innføre
tilsvarende restriktive tiltak som andre fylker og kommuner mot sosial dumping og for et
seriøst arbeidsliv (innføre den såkalte Skiensmodellen.) Egen sak om dette bestilles til våren
2015.
Tallbudsjett:
Satsinger
Tiltak får å få flere til å bestå
/intensivundervisning
Kompetanseheving lærere
Ny festival i festivalstøtteordningen
Økt nivå støtte til lokal kultur

Kostnad
250 000,500 000,150 000,382 000,-

Inndekning

22

Spydeberg Prestegård hageanlegg
Markedsføringstiltak kollektiv
Fond for grønn næringsutvikling
Mobilisering Horizon 2020
Utviklingsfond Østfoldmuseene
Udisponert e midler Rådmannens budsjett
Udisponerte midler Regionalfond
Sum:

25 000,500 000,3000 000,500 000,500 000,-

5807 000,-

4407 000,1400 000,5807 000,-

Rest. Udisponert rådmann 593 000,-.*

Representanten Gretha Kant (H) frasatte følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av
Høyre og Fremskrittspartiet:
Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til
og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for
fellesskapet. Vi ser det som viktig at man kan ta flere beslutninger lokalt, fremfor å bli
overprøvd, styrt og kontrollert av staten.
Vi vil legge grunnlaget for det nye Østfold, hvor vi er i front på kunnskap, infrastruktur,
innovasjon og næringsutvikling. Vi vil skape det nye Østfold. Et bærekraftig samfunn er et
samfunn som tar vare på grunnleggende samfunnsverdier, trygger velferden og tar vare på
miljøet. Vi vil sikre bærekraften i samfunnet vårt gjennom større mangfold, fornyelse og en
forpliktende miljø- og klimapolitikk. Gode og stabile rammevilkår for næringslivet, økt satsing
på samferdsel, og en skole der kunnskap settes først, er de viktigste forutsetningene for økt
innovasjon og nye arbeidsplasser.
Elevene må stå i fokus for fylkets skolepolitikk. Det må tilstrebes å tilby elevene i hele fylket
gode utdanningsmuligheter. Det er avgjørende for den yrkesfaglige utdanningen at
samarbeidet mellom skole og bedrift er godt. Alle som ønsker det bør få en læreplass.
Vi mener idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge er meget viktige. Det arbeidet frivillige
organisasjoner gjør bidrar til at barn og unge utvikler gode sosiale ferdigheter, samt at det har
en forebyggende effekt mot rusproblematikk og psykososiale problemer.
Et hovedmål er at vi fortsatt skal ha et samfunn som gir muligheter for alle. Verdiene
næringslivet skaper er grunnlaget for hele samfunnets velferd. Familienes økonomi,
framtidige pensjoner, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige tjenester avhenger av
næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. Derfor må det offentlige gi
næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser, gode samferdselsårer og god tilgang på
kompetanse, arbeidskraft og energi.

Verbalforslag
1. Forkjørsrett for næringslivet/Næringsliv for fremtiden

Det er behov for flere innbyggere og flere arbeidsplasser i Østfold. Regionale
utviklingsmidler bør prioriteres til næringsutvikling.
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Østfold har sterke tradisjoner knyttet til industri, handel og logistikk. Dette ønsker Høyre
og Fremskrittspartiet å ivareta med en målrettet satsing på moderne videreføring med
stor vekt på miljø- og klimarettede tiltak. Målet må være at det raskt skapes flere
arbeidsplasser med helårsvirkning.
Dette oppnås gjennom kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap,
klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Midler til bedriftsrettede tiltak skal stå
sentralt. Byråkrati og ikke næringsrettede tilskudd må gjennomgås og reduseres for å
kanaliseres til næringsrettet innovasjon.
2. Miljøutfordringene, klima- og miljøtiltak
Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet for å møte miljøutfordringene i Østfold. Spesielt vil
vi fremheve viktigheten av at fylkeskommunen er pådriver i arbeidet med å bedre
vannkvaliteten i Morsa-, Glomma og Haldenvassdragene.
Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere klimagassutslipp.
Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller 0utslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
Høyre og Fremskrittspartiet vil legge til grunn ved nybygg og vedlikehold av bygg de
retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder
vurdere passivhusstandard og nullenergistandard.
Vi vil støtte opp under bysykkelordninger i de byer der det er befolkningsgrunnlag for
dette.
3. Planleggingsmidler samferdsel
Etter regjeringens intensjon om raskere gjennomføring av IC prosjektene helt frem til
riksgrensen og økte planleggings-, vedlikeholds- og investeringsmidler til
samferdselssektoren, er det behov for ekstra midler fra fylkeskommunens budsjett.
Høyre og Fremskrittspartiet vil ha en tett oppfølging av utviklingen på Østre linje.
4. Sterkere satsing på bruk av veimidler
I tillegg til regjerningens sterke satsing på vei, vil Høyre og Fremskrittspartiet satse
ytterligere med opplåning for å forsere arbeidet med å gjøre veier bedre i Østfold. Dette
gjelder økt akseltrykk, utbedring av bære lag, gang og sykkelveier og oppgradering av
broer.
5. Rygge flystasjon
Fylkeskommunen må være en aktiv støttespiller i arbeidet med å skape bedre
rammevilkår og ny aktivitet på Rygge flystasjon.
6. Gang-/sykkelveier
Vi ønsker en satsing på ulike former for gang- og sykkelveier, gang- og sykkelstier og
bredere veiskuldre. Det må være en vesentlig prioritering for fylkeskommunen.
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7. Fylkeskommunalt og kommunalt samarbeid
Fylkeskommunen må arbeide for et tettere samarbeid med Akershus. Fylkeskommunen vil
bidra til å vurdere helheten i regionen og støtte kommuner som vurderer å slå seg
sammen.
8. Fornying og forenkling
Hele organisasjonen skal være med i prosjektet hvor kommunaldepartementet jobber for
en mer effektiv offentlig sektor. Tidstyver skal identifiseres og administrasjonen
avbyråkratiseres.
9. Barn og unge
Fylkeskommunens ansvar overfor barn og unge kommer til uttrykk gjennom arbeidet med
de videregående skoler, kultur og folkehelsen. En god skole gir elevene kunnskap og er det
viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Styrking av skolehelsetjenesten sammen
med kommunene vil kunne redusere frafallet i skolen som igjen vil virke positivt på
folkehelsen. Vi legger opp til at kulturmidler kan kanaliseres mot tilbud for barn og unge.
10. Styrke friheten til den enkelte skole, lærer og elev
Det legges opp til økt selvstyre innenfor videregående opplæring. Eksempler på områder
som bør avgjøres på den enkelte skole: drift av kantiner, vareutvalget i kantiner,
undervisningsformer, valgfag, demokratiopplæring, skolereglement, den kulturelle
skolesekken m.m.
11. Fritt skolevalg
Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2015/2016,
slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om
linje.
Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget og det skal også legges til rette
for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene. Det utredes en
stykkprismodell for elevplassene etter eksempel fra andre fylkeskommuner.
12. Valgfri sidemålsundervisning
Fylkestinget søker departementet om å få godkjent en forsøksordning som innebærer at
elevene i fylkets videregående skoler blir fritatt for obligatorisk sidemålsundervisning.
13. Alternative opplæringsløp
Prøve ut alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og
vurdere muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom
opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet.
14. Lærlingesatsing
Vi vil prioritere ungdommen, med bl.a. å sette et helt annet fokus på formidling av
lærlinger. Lærlingtilskuddet til bedriftene må økes og også de som er skoletrøtte og har
hull i CV’n bør få mulighet til å komme ut i arbeid med sikte på fagbrev.
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15. Private skoler
Høyre og Fremskrittspartiet er positive til private skoler som et supplement til de
offentlige skolene.
16. Østfold Fagskole
Østfold fagskole skal kunne tilfredsstille de behov som markedet signaliserer, utvikle nye
tilbud og søke om godkjenning hos NOKUT, samtidig som de ivaretar sine kjerneoppgaver
med opplæring av studentene.
Østfold fagskole besitter kompetanse innenfor mange områder og har kjennskap til
næringslivets behov. Kompetansen kan aktivt brukes i videreutdanning/etterutdanning av
lærere.
Det sendes innspill til fagskolerådet om å vurdere behovet for en anleggslinje på
fagskolenivå i Østfold. Østfold vil i overskuelig fremtid ha mange store bygg og
anleggsprosjekter som vil ha behov for godt utdannede fagfolk.
17. Kompetanseheving
Det forutsettes at vi i samarbeid med de videregående skolene sørger for å søke på de
kompetansehevingsmidler for lærere som stilles til disposisjon fra sentrale myndigheter.
18. Skolehelsetjenesten
Det settes av ressurser til skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene for å få økt
tilgjengelighet på helsepersonell for elevene på de videregående skolene.
19. Tjenestegjennomgang av skoleadministrasjonen
Det foretas en tjenestegjennomgang av den felles skoleadministrasjonen. Arbeidet
forventes avsluttet innen 1. juni.
20. Skolebruksplan 2015 – 2026
Behovet for gode videregående skoler er stort. Gjennom Skolebruksplanen er det lagt opp
til en ambisiøs utvikling av skolene med flere nysatsinger. Høyre og Fremskrittspartiet vil
satse på at vi har et bredt tilbud av linjer og skoler i fylket som ivaretar elevenes,
næringslivets og andre samfunnsnyttige interessers behov, jf. våre føringer i
skolebruksplanen.
Behovet for fornying og vedlikehold er godt beskrevet i skolebruksplanen. Vi vil følge opp
med nødvendige bevilgninger gjennom årsbudsjett og økonomiplaner. Andre former for
eierskap og drift av skolebygninger bør utredes.
21. Fylkeskommunalt eiendomsselskap
Det etableres et fylkeskommunalt eiendomsselskap. Eiendomsselskapet skal være et
redskap for å kunne avhende, kjøpe og vedlikeholde eiendom. Fylkestinget ber seg
forelagt en sak om mulighetene og konsekvensene av å innføre ”sell-and-lease-back”
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prinsippet for deler av våre eiendommer/bygg der dette er hensiktsmessig. Det settes
spesielt fokus på leiekontraktene.
22. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse
Satsingen på vedlikeholdet av bygninger må forsterkes for å redusere forfallet. Dette kan
delvis lånefinansieres.
23. Overordnet plan for idrettsanlegg
Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling i Østfold. Flere idretter må gjøres
berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg.
24. Stykkprisfinansiering av tannhelsetjenesten
Fylkestinget får seg forelagt en sak om et prøveprosjekt med stykkpris innenfor
tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i 2016.
25. Kulturarena i Fredrikstad
Høyre og Fremskrittspartiet vil støtte en eventuell utredning om en felles arena for idrett
og kultur i Fredrikstad hvor avsatte statlige kulturmidler kan inngå.

Tallbudsjett
Inntekter

Mill kr

Omdisponering fylkesscene.

35,8

Rådmannens overskudd.

5

50 % reduksjon i komiteenes/utvalgets disp.konto.

1,5

Regionale midler til disp.

1,4

Reduksjon politisk virksomhet.

1

Ytterligere effektivisering, som f.eks. regional utvikling eller
konkurranseutsetting.

15

SUM

Utgifter
Skolehelsetjenesten.

59,7

Mill kr
2,5

Lærlingetilskudd.

5

Legge til rette for næringsutvikling - forkjørsrett for næringslivet.

5

Oppgradere tverrforbindelser (120, 114/115), 10 t akseltrykk, forbedring
banelegemer, gang- og sykkelvei, ta inn på etterslepet på vedlikehold,
oppgradering av bruer. Kun delvis finansiering. Kostnad renter og avdrag for
låneopptak 100 mill kr løpetid 15 år.

12
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Tannhelsetjenesten.

0,5

Igangsetting konkurransesetting.

2

Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte.

1,2

Arena Fredrikstad, utredning av kulturformål – I tillegg kommer midler til
regionale kulturbygg på 20 mill.

5

Rimeligere billettpriser på buss.

5

Kompetansehevingsmidler.

10

Vedlikehold av bygg.

8

SUM

56,2

Total:

3,5

Votering:
Ved alternativ ble Siv Jacobsens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for Gretha Kant
sitt forslag (H, FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 132,2 mill eks.

28

avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,9 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1
mill eks. avskrivninger


benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

7. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.
Merknader og endringer:

Flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele
Østfold:
Rammer:
Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt strammer seg til.
Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år bare pga. omlegging av
inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer investeringsbehov som vil øke renter
og avdrag med 100 millioner i året.
Rådmannens budsjett følger opp vedtatt økonomiplan og politiske signaler på en god måte,
blant annet er lærlinger blant budsjettvinnere i rådmannens forslag og midlene til gang og
sykkelsti er mer enn firedoblet fra rådmannens budsjettforslag for 2014. Midlene til
tverrforbindelse videreføres også
Flertallet vil:
 Prioritere satsinger med synlige resultater allerede våren 2015.
 Prioritere satsinger som ikke øker driftsnivået.
 Forsterke en profil med en satsing på flere lærlinger, flere arbeidsplasser og gode
samferdselstilbud over hele fylket.

Skole: Arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå fortsetter!







Arbeidet med krafttak for læring og det å få flere læreplasser prioriteres videre i 2015.
Oppfølging av fag med høy strykprosent intensiveres. Det iverksettes blant annet
intensivundervisning forut for ny eksamen. Det avsettes midler og følges opp i egen
sak i forhold til gjennomføring. (250 000)
Det legges vekt på å få flere til å ta fagbrev gjennom VOFO avtalen (jfr. § 3.5 i
opplæringsloven.)
Det utarbeides en konkret plan for å iverksette samfunnskontrakten og kontakten
med arbeidslivet styrkes.
Det settes av et beløp til kompetanseheving av lærere i temaer som klasseledelse,
didaktikk, vurderings og veiledningskompetanse, IKT brukt i undervisningen (engangssatsing 2015 – ellers følge opp i ordinær drift.) (500 000)
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Medvirkning: Østfold er Europas beste region for barn og unge


Dette følges løpende opp med tiltak for økt medvirkning. Blant annet vil Østfold
fylkeskommune videreutvikle arena som ungdommens fylkesråd.

Kultur: Støtte til lokal kultur og festivaler





Det settes av kr 150 000 til en ny festival i festivalstøtteordningen. Utdeles etter
søknad.
Tilskuddsposten støtte til kulturproduksjoner økes fra 2 118 000 til 2 500 000
(382 000)
Øke driftsstøtte til hagen i Spydeberg Prestegård på linje med Spydeberg kommune.
(25 000)
Det etableres en dialog med blindeforbundet for å kunne kompensere for bortfallet av
lydavis eventuelt med andre tjenester eller målgruppevennlig teknologi (f.eks. Podcast
på telefon.)* Følges evt. opp med udisponerte midler.

Samferdsel: Satsing på bru, kollektiv og gang og sykkelsti












Østfold fylkeskommune vil ha fortgang i rehabilitering av Kjøkøysund bru (Tiltaket
iverksettes for et langsiktig perspektiv med gang og sykkel-løsning.)
Østfold fylkeskommune tar opp lån for å få fortgang i rehabilitering av bruene som
følge av revidert bruprogram
Tilrettelegging for nye næringer samt utvikle etterspørsel etter nye produkter og ny
teknologi.
Driftsmidler disponert til bruene omdisponeres for å dekke renter og avdrag. (35 mill.)
Det iverksettes tiltak for å få raskere fremdrift fra vedtak til realisering av gang og
sykkelsti. Prosjekter som kan realiseres raskt prioriteres. Det etableres en oversikt
over hvilke planer som kan realiseres i løpet av 2015.
Øke markedsføringstiltak for kollektiv i Østfold (500 000).
Verbalforslag samferdsel
Kommunene må involveres ifm. en vurdering av hvilke lokale adkomstveger på
fylkesvegnettet som er egnet for nedklassifisering.
Det utarbeides en oppdatert oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger med
en plan for hvordan dette kan løses over en periode på 10-15 år.

Næring: Følge opp næringsoffensiv, bidra til økt verdiskapning og flere
arbeidsplasser i Østfold





Bidra til å bygge klynger og forsterke satsinger på områder der Østfold har gode
forutsetninger for å lykkes (næringsmiddel, mat, bygg og anlegg og tre.)
Etablere et fond for næringsutvikling etter modell fra Akershus fylkeskommune med
fokus på grønn teknologi, innovasjon og bioøkonomi (3 mill.) Andre aktører inviteres
også til å delta. Innretningen på fondet vurderes i egen sak.
Mobilisere Østfoldaktører til å søke om midler til innovasjon og forskning fra Horizon
2020. (500 000)
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Kulturminner


Det etableres et utviklingsfond for formidling og forskning i Østfoldmuseene. (Jfr. Sak
om museene FT 96) (500 000).

Miljø: Biogass, enøk og flomsikring





Det etableres et prosjekt for å kunne bruke biogass som drivstoff til drosjer.
Alle nye bygg vurderes å bygges i tre (St. Olav) jfr. Tidligere vedtak.
Bruke klimafondet aktivt til enøktiltak (f.eks. energiovervåkning i egne bygg)
Østfold fylkeskommune skal spille en aktiv rolle for å få alle aktører til å bidra med
nødvendige tiltak for å oppnå god eller svært god tilstand i alle vannforekomster i
fylket, jfr. Både gjeldende forvaltningsplan og ny Forvaltningsplan som nå er ute på
høring. Flom- og errosjonssikring har særlig fokus, herunder økt påtrykk på NVE for
bedre flomberedskap, evt. Også med sikte på å få etablert flomtunell i Vannsjø.

Seriøst arbeidsliv
Oppfølging av anbudsreglementet inkludert tiltak for å sikre et seriøst arbeidsliv. Innføre
tilsvarende restriktive tiltak som andre fylker og kommuner mot sosial dumping og for et
seriøst arbeidsliv (innføre den såkalte Skiensmodellen.) Egen sak om dette bestilles til våren
2015.
Tallbudsjett:
Satsinger
Tiltak får å få flere til å bestå
/intensivundervisning
Kompetanseheving lærere
Ny festival i festivalstøtteordningen
Økt nivå støtte til lokal kultur
Spydeberg Prestegård hageanlegg
Markedsføringstiltak kollektiv
Fond for grønn næringsutvikling
Mobilisering Horizon 2020
Utviklingsfond Østfoldmuseene
Udisponert e midler Rådmannens budsjett
Udisponerte midler Regionalfond
Sum:

Kostnad
250 000,-

Inndekning

500 000,150 000,382 000,25 000,500 000,3000 000,500 000,500 000,-

5807 000,-

4407 000,1400 000,5807 000,-

Rest. Udisponert rådmann 593 000,-.*

PS 156/2014 Uttalelse. Høring av konsekvensutredning for ny bru over
Glomma. Sarpsborg kommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1.

Østfold fylkeskommune støtter forslaget om å jobbe videre med konsept A nord og
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2.

3.

4.

at justert A nord konsekvensutredes.
Østfold fylkeskommune forutsetter at kommunen strekker seg langt for å ivareta
kulturminnene gjennom videre planlegging. Dette bør innebære en justering av
traseen for å unngå at kulturmiljøene på begge sider av elven vil bli berørt eller
ødelagt (se vedlegg 3, eksempel på justert trasé). Det må redegjøres for de endrede
forutsetningene og konsekvensene av justeringene før arbeidet med
kommunedelplan tar til. Østfold fylkeskommune vil følge opp sitt delegerte ansvar
for å ivareta kulturminner i det videre planarbeidet, og vil prioritere å gi veiledning
den videre planprosessen.
Østfold fylkeskommune ønsker å få avklart mulighetene for å planlegge vei og bane
samtidig – men å bygge hver for seg. Parallelt bør det utredes om det er andre
konsepter/trasévarianter som kan være aktuelle, hvilke muligheter det er for
justeringer av det anbefalte konseptet, og mulighetene for bruk av dagens bru for
buss og myke trafikanter. Dette bør utredes før arbeidet med kommunedelplanen
tar til. Fylkesutvalget forutsetter at videre prosjektering gjøres sammen med
Jernbaneverket.
Østfold fylkeskommune ønsker en samlet og samtidig gjennomføring av bro for bane
og vei, og vil jobbe for å forsere gjennomføringen av denne banestrekningen i
utbyggingen av dobbeltsporet jernbane, for å bidra til en effektiv gjennomføring av
prosjektene i bypakke nedre Glomma, og for å sikre de best mulig funksjonelle og
økonomiske løsningene.

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

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
1.
2.

3.

4.

Østfold fylkeskommune støtter forslaget om å jobbe videre med konsept A nord og
at justert A nord konsekvensutredes.
Østfold fylkeskommune forutsetter at kommunen strekker seg langt for å ivareta
kulturminnene gjennom videre planlegging. Dette bør innebære en justering av
traseen for å unngå at kulturmiljøene på begge sider av elven vil bli berørt eller
ødelagt (se vedlegg 3, eksempel på justert trasé). Det må redegjøres for de endrede
forutsetningene og konsekvensene av justeringene før arbeidet med
kommunedelplan tar til. Østfold fylkeskommune vil følge opp sitt delegerte ansvar
for å ivareta kulturminner i det videre planarbeidet, og vil prioritere å gi veiledning
den videre planprosessen.
Østfold fylkeskommune ønsker å få avklart mulighetene for å planlegge vei og bane
samtidig – men å bygge hver for seg. Parallelt bør det utredes om det er andre
konsepter/trasévarianter som kan være aktuelle, hvilke muligheter det er for
justeringer av det anbefalte konseptet, og mulighetene for bruk av dagens bru for
buss og myke trafikanter. Dette bør utredes før arbeidet med kommunedelplanen
tar til. Fylkesutvalget forutsetter at videre prosjektering gjøres sammen med
Jernbaneverket.
Østfold fylkeskommune ønsker en samlet og samtidig gjennomføring av bro for bane

32

og vei, og vil jobbe for å forsere gjennomføringen av denne banestrekningen i
utbyggingen av dobbeltsporet jernbane, for å bidra til en effektiv gjennomføring av
prosjektene i bypakke nedre Glomma, og for å sikre de best mulig funksjonelle og
økonomiske løsningene.

PS 157/2014 Uttalelse. Veileder om nasjonale jernbaneinteresser i
arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget har mottatt «Veileder om nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen
etter plan- og bygningsloven» og uttaler seg som følger:
Veilederen gir et godt bilde av JBV sine krav i forhold til byggegrenser, sikkerhet og
arealbehov, hvordan JBV kan benytte innsigelse ved manglende oppfylling av deres krav og
hva som forventes av kommunene i plansaker hvor jernbaneinteresser er berørt.
Østfold fylkeskommune anbefaler Jernbaneverket å ta inn et kapittel om samordning av
planoppgaver som viser hvordan Jernbaneverket vil jobbe for å sikre gjennomføring av
økonomisk, funksjonell og teknisk gjennomførbare løsninger for knutepunktsutvikling og
fremføring av infrastruktur (bane, vei, kollektiv, sykkel og gange).

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

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Fylkesutvalget har mottatt «Veileder om nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen
etter plan- og bygningsloven» og uttaler seg som følger:
Veilederen gir et godt bilde av JBV sine krav i forhold til byggegrenser, sikkerhet og
arealbehov, hvordan JBV kan benytte innsigelse ved manglende oppfylling av deres krav og
hva som forventes av kommunene i plansaker hvor jernbaneinteresser er berørt.
Østfold fylkeskommune anbefaler Jernbaneverket å ta inn et kapittel om samordning av
planoppgaver som viser hvordan Jernbaneverket vil jobbe for å sikre gjennomføring av
økonomisk, funksjonell og teknisk gjennomførbare løsninger for knutepunktsutvikling og
fremføring av infrastruktur (bane, vei, kollektiv, sykkel og gange).
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PS 158/2014 Uttalelse. Ny regional kraftforsyning i Rygge, Råde og Sarpsborg
kommune. Endret søknad og frafall av omsøkt tiltak mellom Råde - Fjærå
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Det er positivt at parallellføring med eksisterende Statnettledning forbi Solli nå er utredet
(4D). En slik løsning vil ha vesentlig lavere konfliktgrad i forhold til viktige kulturlandskaps-,
natur og kulturmiljøverdier i området Solli/Rådesletta.
Fylkesutvalget mener en kombinasjon av alt 4D og 1B bør prioriteres slik at parallellføring kan
gjennomføres på hele strekningen Ågårdselva - Huseby.
Fylkesutvalget viser til uttalelse gitt 09.02.2012, og opprettholder innsigelsen for alt 1 av
hensyn til kulturmiljø, natur- og landbruksverdier. Øvrige innsigelser anses som
imøtekommet.

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

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Det er positivt at parallellføring med eksisterende Statnettledning forbi Solli nå er utredet
(4D). En slik løsning vil ha vesentlig lavere konfliktgrad i forhold til viktige kulturlandskaps-,
natur og kulturmiljøverdier i området Solli/Rådesletta.
Fylkesutvalget mener en kombinasjon av alt 4D og 1B bør prioriteres slik at parallellføring kan
gjennomføres på hele strekningen Ågårdselva - Huseby.
Fylkesutvalget viser til uttalelse gitt 09.02.2012, og opprettholder innsigelsen for alt 1 av
hensyn til kulturmiljø, natur- og landbruksverdier. Øvrige innsigelser anses som
imøtekommet.

PS 159/2014 Attraktive Østfold - satsing for flere arbeidsplasser og økt
næringsutvikling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak




Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innretning og organisering av
mobilisering for flere arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Fylkesutvalget bevilger inntil
kr. 500.000,- til prosessen. Midlene dekkes fra udisponerte midler i regionalt
utviklingsfond.
Fylkesutvalget velger ____________________, __________________ og
__________________ til å sitte i fylkesrådmannens referansegruppe.
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Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Saken bearbeides videre. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe på tre personer som
arbeider sammen med administrasjonen for å klargjøre og tydeliggjøre mandat, målsetting og
organisering av arbeidet med å mobilisere østfoldsamfunnet for flere arbeidsplasser og økt
næringsutvikling.
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende forslag til kandidater:
Siv Jacobsen (Ap) og Britt Gulbransen (KrF)
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende forslag til kandidat:
Erik Unaas (H)
Votering:
Siv Jacobsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over fylkesrådmannens
forslag til vedtak.
Inger-Christin Torp og Gretha Kant sine forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Saken bearbeides videre. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe med Siv Jacobsen (Ap),
Britt Gulbransen (KrF) og Erik Unaas (H), som arbeider sammen med administrasjonen for å
klargjøre og tydeliggjøre mandat, målsetting og organisering av arbeidet med å mobilisere
østfoldsamfunnet for flere arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

PS 160/2014 Regional planbestemmelse for handel og revisjon av
fylkesplanens retningslinjer om kjøpesenter. Forslag om prosess og prinsipper
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

3.

Prosess og fremdriftsplan for utarbeiding av regional planbestemmelse for handel og
revisjon av fylkesplanens retningslinjer om kjøpesenter godkjennes.
Et forbud mot handelsetableringer i et belte på 1 km på hver side av E18 og E6,
unntatt for de områder som inngår i kommunenes sentrumssoner og andre vedtatte
områder for handel, vurderes i forbindelse med utformingen av regional
planbestemmelse.
Et forbud mot etablering av tjenesteyting med høy besøksfrekvens utenfor bysentre,
områdesentre og lokalsentre, vurderes i forbindelse med utformingen av regional
planbestemmelse.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av mer utførlige signaler fra staten.
Votering:
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Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Saken utsettes i påvente av mer utførlige signaler fra staten.

PS 161/2014 Søknad om økonomisk støtte til kornprogram for Akershus og
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune stiller seg positive til prosjektet kornprogram for Akershus og
Østfold og bevilger 200 000.- kr for 2014/2015.
Østfold fylkeskommunes bidrag forutsetter at øvrige finansiering går i orden.
Beløpet dekkes over konto 147000 -146010 -7004, avsatt til forvaltning landbruk for
budsjettåret 2014.

Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune stiller seg positive til prosjektet kornprogram for Akershus og
Østfold og bevilger 200 000.- kr for 2014/2015.
Østfold fylkeskommunes bidrag forutsetter at øvrige finansiering går i orden.
Beløpet dekkes over konto 147000 -146010 -7004, avsatt til forvaltning landbruk for
budsjettåret 2014.

PS 162/2014 Uttalelse. Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv.
Eidsberg kommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune vil gi ros til Eidsberg kommune for en godt gjennomarbeidet og
oversiktlig plan, som i tar opp i seg de tema som er påkrevd i en slik kommunedelplan. ØFK vil
særlig trekke frem forholdet til folkehelse, den uorganiserte idretten og kulturminnevernet
som positivt.
Kommunedelplanen bør følge opp de forutsetninger som ble lagt til grunn for
Kommunedelplan for Slitu – Momarken, hvor idrettsanlegget i Morstongveien ble lagt ut til
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næringsområder. Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv bør vise hvordan dette
anlegget skal erstattes.
Kommunedelplanen bør tydeliggjøre hvordan kommunen skal følge opp sine prioriterte
kulturminner.

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

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Østfold fylkeskommune vil gi ros til Eidsberg kommune for en godt gjennomarbeidet og
oversiktlig plan, som i tar opp i seg de tema som er påkrevd i en slik kommunedelplan. ØFK vil
særlig trekke frem forholdet til folkehelse, den uorganiserte idretten og kulturminnevernet
som positivt.
Kommunedelplanen bør følge opp de forutsetninger som ble lagt til grunn for
Kommunedelplan for Slitu – Momarken, hvor idrettsanlegget i Morstongveien ble lagt ut til
næringsområder. Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv bør vise hvordan dette
anlegget skal erstattes.
Kommunedelplanen bør tydeliggjøre hvordan kommunen skal følge opp sine prioriterte
kulturminner.

PS 163/2014 Orienteringssaker i fylkesutvalget 20. november 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Følgende saker og orienteringer ble framlagt for orientering i fylkesutvalget 20. november
2014:
1. Brev til Moss kommune datert 19.08.14: Moss Kommune – detaljregulering for Grinn –
innsigelse.
2. Brev til Fredrikstad kommune datert 25.08.14: Fredrikstad kommune –
detaljreguleringsplan for Rødsmyra – betinget innsigelse.
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende forslag:
Orienteringssakene nr 1 og 2 behandles som egne saker.
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Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) ble enstemmig vedtatt erklært inhabil, jf. § 6, 1. ledd,
under behandlingen av Simen Nord sitt forslag. Vararepresentanten Shakeel Rehman (Ap)
tiltrådte i hans sted.
3. Notat fra fylkesrådmannen: Høring – endringer i offentleglova – viderebruk av offentlig
informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet
(2013/37/EU).
4. Notat fra fylkesrådmannen: Østfoldkonferansen 2015
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende forslag:
Punkt 2, endres til:
Fullmakten gis til fylkesordfører.
Votering:
Simen Nord sitt forslag fikk 5 stemmer og falt.
Inger-Christin Torps sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
De framlagte sakene og dokumentene for øvrig ble enstemmig vedtatt tatt til orientering.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Den framlagte informasjonen tas til orientering.
Østfoldkonferansen 2015:
1. Østfold fylkeskommune setter pris på NHOs engasjement med praktiske og økonomiske
bidrag til Østfoldkonferansen 2015. Slike initiativ bidrar til å realisere og videreutvikle
intensjonen med partnerskapet Østfold Utvikling og til å forsterke Østfoldkonferansen
som en felles møte- og utviklingsarena for hele Østfoldsamfunnet. NHO Østfold profileres
på denne bakgrunn som medvirkende/bidragsyter til Østfoldkonferansen 2015.
2. Fylkesordfører gis fullmakt til å velge uttrykksform.

PS 164/2014 Opprydding av skjellanlegg - Hvaler kommune - tilleggsbevilgning
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget gir en tilleggsbevilgning på kr 25.000,- til arbeidet med å rydde opp i
skjellanleggene.
Midlene dekkes over fylkesvalgets disposisjonskonto.

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

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Fylkesutvalget gir en tilleggsbevilgning på kr 25.000,- til arbeidet med å rydde opp i
skjellanleggene.

38

Midlene dekkes over fylkesvalgets disposisjonskonto.

PS 165/2014 Rygge flystasjon - opprettelse av politisk arbeidsgruppe for å
arbeide inn mot ny forsvarsstudie
Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) orienterte om bakgrunnen for saken og henvendelse fra de
tillitsvalgte på Rygge flystasjon samt Rygge og Råde kommuner.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag:
Fylkesutvalget gir tilslutning til opprettelse av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal
arbeid inn mot den nye forsvarsstudien for å sikre økt militært aktivitet på Rygge.
Arbeidsgruppen skal bestå av Østfold fylkeskommune og kommunene Moss, Rygge, Råde,
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner med Siv Jacobsen (Ap) som leder.
Votering:
Fylkesordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Fylkesutvalget gir tilslutning til opprettelse av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal
arbeid inn mot den nye forsvarsstudien for å sikre økt militært aktivitet på Rygge.
Arbeidsgruppen skal bestå av Østfold fylkeskommune og kommunene Moss, Rygge, Råde,
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner med Siv Jacobsen (Ap) som leder.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
Fylkesordfører

Erik Unaas
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

