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Saker til behandling
PS 124/2014 Høring - NOU 2014 - 4 Enklere regler - bedre anskaffelser.
Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
Fylkesrådmannens forslag til innstilling:
Fylkestinget i Østfold har følgende merknader til NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser:
1.
Formålsparagraf og grunnleggende prinsipper:
Flertallets vurdering støttes, men at også «samlet verdiskapning» vurderes inntatt
som formål, i tillegg til «effektiv bruk av samfunnets ressurser». Forslag til formål:
Basert på konkurranse skal anskaffelsesregelverket bidra til størst mulig samlet
verdiskapning og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Fylkestinget slutter seg til
flertallets utredning om de grunnleggende prinsipper, med tilleggskommentar om at
forutberegnelighet er viktig i konkurranser.
2.
Nye prosedyreregler:
Fylkestinget støtter flertallets beslutning om nye prosedyreregler, men ønsker å
understreke at forutsigbarhet i konkurranse er viktig.
3.
Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv:
Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at direktivets unntaksbestemmelser og
presiseringer også gjennomføres under EØS-terskelverdiene. Det bør også vurderes
et utvidet unntak for offentlig-offentlig samarbeid som gjør det mulig for kommuner
og fylkeskommuner å anskaffe tjenester av hverandre, uten å måtte følge
anskaffelsesregelverket.
4.
Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kr:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om at konkurranser med anslått verdi under
100 000 kr unntas fra regelverket.
5.
Skriftlighetskrav:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å oppheve protokollplikten og videreføring
av skriftlighetskravet for anskaffelser over kr 100 000.
6.
Kunngjøring:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag vedrørende kunngjøring av konkurranse og
utvalgets flertall vedrørende kunngjøring av konkurranseresultat.
7.
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav:
Fylkestinget slutter seg til utvalgets forslag om å kunne levere dokumentasjon på
kvalifikasjoner også etter tilbudsfristens utløp, men finner ingen relevans i innføring
av egenerklæringer slik utvalget foreslår.
8.
Digitalisering:
Fylkestinget foreslår å opprettholde papirbasert system frem til 1.1.2016. Hvis
etablering for elektronisk løsning av tilbud gjennom Doffin trekkes ut i tid bør det
vurderes om innlevering av tilbud på epost skal tillates.
9.
Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester:
Fylkeskommunen har lite eller ingen kjøp av slike tjenester og avstår fra å
kommentere.
10.
Terskelverdier:
Fylkestinget støtter mindretallets forslag om at den nasjonale terskelverdien heves til
600 000 kr for vare- og tjenestekontrakter og til 3. millioner kr for bygge- og
anleggskontrakter. Terskelverdien skal også være 3. millioner kr for kontrakter om
særlige tjenester.
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11.

12.

Ikke anskaffelsesfaglig hensyn:
Fylkestinget støtter mindretallets uttalelser som mener at livssykluskostnader,
universell utforming og miljømessige konsekvenser bør forbli i regelverket.
Fylkesrådmannen støtter utvalget i at skatteattest og HMS-egenerklæring bør utgå,
og støtter utvalgets mindretall i at det snarest bør opprettes en
dokumentasjonsdatabase som inneholder slik og andre grunnleggende informasjon,
og at disse kobles til Doffin.
Alternativt regelsett – et minimumsregelverk:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om å teste ut et minimumsregelverk i form
av et pilotprosjekt.

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesrådmann Atle Haga orienterte om følgende justering av sin innstilling:
Punkt 11:
Ordene krav om lærlinger tilføyes i første setning.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende tilleggssforslag:
Punkt 10:
Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve terskelverdien til EU’s nivå.
Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i Norge.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag til saksordfører:
Frederikke Stensrød (FrP)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med den framsatte justeringen samt Frederikke
Stensrøds endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
Fylkestinget i Østfold har følgende merknader til NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser:
1.
Formålsparagraf og grunnleggende prinsipper:
Flertallets vurdering støttes, men at også «samlet verdiskapning» vurderes inntatt
som formål, i tillegg til «effektiv bruk av samfunnets ressurser». Forslag til formål:
Basert på konkurranse skal anskaffelsesregelverket bidra til størst mulig samlet
verdiskapning og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Fylkestinget slutter seg til
flertallets utredning om de grunnleggende prinsipper, med tilleggskommentar om at
forutberegnelighet er viktig i konkurranser.
2.
Nye prosedyreregler:
Fylkestinget støtter flertallets beslutning om nye prosedyreregler, men ønsker å
understreke at forutsigbarhet i konkurranse er viktig.
3.
Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv:
Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at direktivets unntaksbestemmelser og
presiseringer også gjennomføres under EØS-terskelverdiene. Det bør også vurderes
et utvidet unntak for offentlig-offentlig samarbeid som gjør det mulig for kommuner
og fylkeskommuner å anskaffe tjenester av hverandre, uten å måtte følge
anskaffelsesregelverket.
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4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kr:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om at konkurranser med anslått verdi under
100 000 kr unntas fra regelverket.
Skriftlighetskrav:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å oppheve protokollplikten og videreføring
av skriftlighetskravet for anskaffelser over kr 100 000.
Kunngjøring:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag vedrørende kunngjøring av konkurranse og
utvalgets flertall vedrørende kunngjøring av konkurranseresultat.
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav:
Fylkestinget slutter seg til utvalgets forslag om å kunne levere dokumentasjon på
kvalifikasjoner også etter tilbudsfristens utløp, men finner ingen relevans i innføring
av egenerklæringer slik utvalget foreslår.
Digitalisering:
Fylkestinget foreslår å opprettholde papirbasert system frem til 1.1.2016. Hvis
etablering for elektronisk løsning av tilbud gjennom Doffin trekkes ut i tid bør det
vurderes om innlevering av tilbud på epost skal tillates.
Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester:
Fylkeskommunen har lite eller ingen kjøp av slike tjenester og avstår fra å
kommentere.
Terskelverdier:
Fylkestinget støtter mindretallets forslag om at den nasjonale terskelverdien heves til
600 000 kr for vare- og tjenestekontrakter og til 3. millioner kr for bygge- og
anleggskontrakter. Terskelverdien skal også være 3. millioner kr for kontrakter om
særlige tjenester. Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve
terskelverdien til EU’s nivå. Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i
Norge.
Ikke anskaffelsesfaglig hensyn:
Fylkestinget støtter mindretallets uttalelser som mener at livssykluskostnader,
universell utforming, krav om lærlinger og miljømessige konsekvenser bør forbli i
regelverket. Fylkesrådmannen støtter utvalget i at skatteattest og HMSegenerklæring bør utgå, og støtter utvalgets mindretall i at det snarest bør opprettes
en dokumentasjonsdatabase som inneholder slik og andre grunnleggende
informasjon, og at disse kobles til Doffin.
Alternativt regelsett – et minimumsregelverk:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om å teste ut et minimumsregelverk i form
av et pilotprosjekt.

Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)

PS 125/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Rammetilskuddet økes med kr 0,6 mill og kr 0,6 mill tilføres lærlingetilskuddet til bruk
som stimulering av nye lærebedrifter.
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2. Budsjetterte inntekter fra rentekompensasjon reduseres med kr 5,5 mill og
driftsfinansieringen avsatt til fylkesveginvesteringer reduseres tilsvarende.
3. Kjøp av aksjer i Visit Østfold AS på kr 135.000,- finansieres av næringsseksjonens budsjett,
overføringen til investeringsregnskapet økes tilsvarende.
4. Arbeidet med Skolebruksplanen i 2014 finansieres ved at kr 5 mill i ubenyttede
lånemidler avsatt til ny St. Olav vgs, omdisponeres til å finansiere
fylkesveginvesteringene, og driftsfinansieringen av fylkesveginvesteringene reduseres
tilsvarende. Den frigjorte driftsfinansieringen på kr 5 mill benyttes til å styrke
eiendomsseksjonens utredningspost til bruk i arbeidet med Skolebruksplanen.
5. Disposisjonsposten avsatt til salderingen av økonomiplanen reduseres med kr 200.000,ved at kr 200.000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Det betales ut kr 200.000,- som et
engangstilskudd til Østfoldmuseet.
6. Finansieringen av elevpc’er med kr 5 mill i ubrukte lånemidler, vedtatt i pr 1. tertial,
omgjøres til at elevpc’ene dekkes ved bruk at ubrukte utstyrsmidler på
Opplæringsavdelingens driftsbudsjett.
7. Nedleggelsen av servicesenteret på terminalen i Fredrikstad fra 6. oktober 2014 tas til
orientering.
8. Tertialrapporten pr 31. august 2014 tas for øvrig til orientering.

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

Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
1. Rammetilskuddet økes med kr 0,6 mill og kr 0,6 mill tilføres lærlingetilskuddet til bruk
som stimulering av nye lærebedrifter.
2. Budsjetterte inntekter fra rentekompensasjon reduseres med kr 5,5 mill og
driftsfinansieringen avsatt til fylkesveginvesteringer reduseres tilsvarende.
3. Kjøp av aksjer i Visit Østfold AS på kr 135.000,- finansieres av næringsseksjonens budsjett,
overføringen til investeringsregnskapet økes tilsvarende.
4. Arbeidet med Skolebruksplanen i 2014 finansieres ved at kr 5 mill i ubenyttede
lånemidler avsatt til ny St. Olav vgs, omdisponeres til å finansiere
fylkesveginvesteringene, og driftsfinansieringen av fylkesveginvesteringene reduseres
tilsvarende. Den frigjorte driftsfinansieringen på kr 5 mill benyttes til å styrke
eiendomsseksjonens utredningspost til bruk i arbeidet med Skolebruksplanen.
5. Disposisjonsposten avsatt til salderingen av økonomiplanen reduseres med kr 200.000,ved at kr 200.000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Det betales ut kr 200.000,- som et
engangstilskudd til Østfoldmuseet.
6. Finansieringen av elevpc’er med kr 5 mill i ubrukte lånemidler, vedtatt i pr 1. tertial,
omgjøres til at elevpc’ene dekkes ved bruk at ubrukte utstyrsmidler på
Opplæringsavdelingens driftsbudsjett.
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7. Nedleggelsen av servicesenteret på terminalen i Fredrikstad fra 6. oktober 2014 tas til
orientering.
8. Tertialrapporten pr 31. august 2014 tas for øvrig til orientering.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

PS 126/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering
pr. 1. halvår 2014
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 tas til orientering.

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

Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak i første halvår 2014 tas til orientering.
Saksordfører: Ingen

PS 127/2014 Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom
Østfold og Region Värmland
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Østfold fylkeskommune er positive til at det inngås en samarbeidsavtale med Region
Värmland om etablering av et nytt lokalt busstilbud mellom Mysen-Töcksfors i
korrespondanse med tog i Mysen og med busslinje 700 i Töcksfors.
2. Alternativ 2 i forprosjektrapporten bør legges til grunn og det tilstrebes å få til et
direktetilbud på hele strekningen mellom Kalstad og Mysen.
3. Avtalen forutsetter bruk av ny trafikkavtale i Region Värmland fra årsskiftet 2015/16.
Komiteen forutsetter at pågående juridisk vurdering klart tilsier at en slik avtale kan
inngås for lokaltrafikk i Norge.
4. Det legges i første omgang opp til et tre årig prosjekt, som forutsettes godkjent som
Interreg-prosjekt med 50 % Interreg-midler.
5. Det forutsettes en lik kostnadsdeling mellom samarbeidspartene. Østfold
fylkeskommunes andel på om lag kr. 850.000 i år 1 synkende til om lag kr. 750.000 i år
3, innarbeides i økonomiplanen for 2016-2019.
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6. Østfold fylkeskommune ber fylkesrådmannen å avklare ovennevnte vilkår med Region
Värmland og om det er grunnlag for å gå videre med en søknad om et hovedprosjekt.

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag:
Nytt punkt 7:
Det forutsettes at de ansattes organisasjoner tas med i prosjektet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak og fylkesordførerens tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
1. Østfold fylkeskommune er positive til at det inngås en samarbeidsavtale med Region
Värmland om etablering av et nytt lokalt busstilbud mellom Mysen-Töcksfors i
korrespondanse med tog i Mysen og med busslinje 700 i Töcksfors.
2. Alternativ 2 i forprosjektrapporten bør legges til grunn og det tilstrebes å få til et
direktetilbud på hele strekningen mellom Kalstad og Mysen.
3. Avtalen forutsetter bruk av ny trafikkavtale i Region Värmland fra årsskiftet 2015/16.
Komiteen forutsetter at pågående juridisk vurdering klart tilsier at en slik avtale kan
inngås for lokaltrafikk i Norge.
4. Det legges i første omgang opp til et tre årig prosjekt, som forutsettes godkjent som
Interreg-prosjekt med 50 % Interreg-midler.
5. Det forutsettes en lik kostnadsdeling mellom samarbeidspartene. Østfold
fylkeskommunes andel på om lag kr. 850.000 i år 1 synkende til om lag kr. 750.000 i år
3, innarbeides i økonomiplanen for 2016-2019.
6. Østfold fylkeskommune ber fylkesrådmannen å avklare ovennevnte vilkår med Region
Värmland og om det er grunnlag for å gå videre med en søknad om et hovedprosjekt.
7. Det forutsettes at de ansattes organisasjoner tas med i prosjektet.

PS 128/2014 Strategi for fornybare drivstoff for Østfold fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune vedtar strategi for fornybare drivstoff for Østfold fylkeskommune,
som grunnlag for fylkeskommunens arbeid med fornybare drivstoff.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:
Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til den pågående hydrogensatsingen til Oslo og
Akershus, og vil forsterke samarbeidet med disse. Tilskudd til fyllestasjon vurderes i
forbindelse med økonomiplanarbeidet i 2015.
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Fylkesrådmannen bes lage et notat som grunnlag for at KS nasjonalt kan ta opp behovet for
stabile og forutsigbare rammevilkår for fornybart drivstoff (rammevilkårene bør fortrinnsvis
reflektere drivstoffets CO2 avtrykk).
Representanten Tor Prøitz (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt 2:
Det bør i strategiene komme tydeligere frem EU’s arbeid med reduksjon av klimagasser.
Nytt punkt 3:
Østfold fylkeskommune bør i neste anbudsprosesser for taxi drift, ha med et kriterium som
premierer tilbydere som opererer med fornybart drivstoff eller utslipp lavere enn EU’s krav til
utslipp av klimagasser.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag til endring av Tor Prøitz’ forslag
punkt 3:
Østfold fylkeskommune bør i neste anbudsprosesser for taxi drift, ha med et kriterium som
premierer tilbydere som opererer med fornybart drivstoff.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tor Prøitz’ forslag med fylkesordførerens justerte ordlyd ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
1. Østfold fylkeskommune vedtar strategi for fornybare drivstoff for Østfold fylkeskommune,
som grunnlag for fylkeskommunens arbeid med fornybare drivstoff.
2. Det bør i strategiene komme tydeligere frem EU’s arbeid med reduksjon av klimagasser.
3. Østfold fylkeskommune bør i neste anbudsprosesser for taxi drift, ha med et kriterium
som premierer tilbydere som opererer med fornybart drivstoff.
4. Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til den pågående hydrogensatsingen til Oslo og
Akershus, og vil forsterke samarbeidet med disse. Tilskudd til fyllestasjon vurderes i
forbindelse med økonomiplanarbeidet i 2015.
5. Fylkesrådmannen bes lage et notat som grunnlag for at KS nasjonalt kan ta opp behovet
for stabile og forutsigbare rammevilkår for fornybart drivstoff (rammevilkårene bør
fortrinnsvis reflektere drivstoffets CO2 avtrykk).

PS 129/2014 Flytende og komprimert gass til distribusjons- og tungtransport i
Oslo og Østfold, deltagelse i Transnova-prosjekt
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Østfold Fylkeskommune innvilger 0,5 millioner kroner til Transnova-prosjektet:
Flytende og komprimert gass til distribusjons- og tungtransport i Oslo og Østfold.
2. Østfold Fylkeskommune vil søke å koordinere arbeidet i dette prosjektet med eventuelt
Interreg eller EU-samarbeid på aksen Malmø – Oslo.

10

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Tor Prøitz (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt 3:
Prosjektet bør arbeide aktivt for å få med aktører som har et utstrakt distribusjonsnett for
drivstoff, herunder distribusjonsselskaper.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
1. Østfold Fylkeskommune innvilger kr 1,0 mill til Transnova-prosjektet:
Flytende og komprimert gass til distribusjons- og tungtransport i Oslo og Østfold.
2. Østfold Fylkeskommune vil søke å koordinere arbeidet i dette prosjektet med eventuelt
Interreg eller EU-samarbeid på aksen Malmø – Oslo.
3. Prosjektet bør arbeide aktivt for å få med aktører som har et utstrakt distribusjonsnett for
drivstoff, herunder distribusjonsselskaper.
4. Bevilgningen dekkes med kr 0,5 mill kroner fra Regionalfondet og 0,5 mill kroner fra
samferdsel, miljø- og klimakomiteens disposisjonspost.

PS 130/2014 Høring - Handlingsprogram for regional plan for Glomma og
Grensevassdragene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 8-3 å sende handlingsprogram
for Glomma og Grensevassdragene på høring.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Fylkesutvalget vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 8-3 å sende handlingsprogram
for Glomma og Grensevassdragene på høring.
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PS 131/2014 Se Østfolds kulturminner - program for tilgjengeliggjøring av
førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016
Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Det bevilges kr. 1.000.000 fra Regionalt Utviklingsfond til Se Østfolds kulturminner! Program
for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016. Disponeringen
følger opp fylkestingets vedtak i Økonomiplan 2013-2016.

PS 132/2014 Regional planstrategi 2016-2019 - oppstart
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Beskrivelsen av oppstart av arbeidet med Regional planstrategi 2016-2019 tas til orientering.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Beskrivelsen av oppstart av arbeidet med Regional planstrategi 2016-2019 tas til orientering.

PS 133/2014 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) - videreføring av
tiltak
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)- videreføring av tiltak i 2015 tas til
orientering.
Fylkesrådmannen fremmer sak med evaluering og prosjektrapport for LUK så snart
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3.

denne foreligger. I denne saken skal det også drøftes hvordan arbeidet med
stedsutvikling skal videreføres på lenger sikt.
I budsjett for 2015 prioriteres gode møteplasser for utviklingsarbeid mellom ØFK og
kommunene.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
1.
2.
3.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)- videreføring av tiltak i 2015 tas til
orientering.
Fylkesrådmannen fremmer sak med evaluering og prosjektrapport for LUK så snart
denne foreligger. I denne saken skal det også drøftes hvordan arbeidet med
stedsutvikling skal videreføres på lenger sikt.
I budsjett for 2015 prioriteres gode møteplasser for utviklingsarbeid mellom ØFK og
kommunene.

PS 134/2014 Utsatt sak. Ansettelsesreglement - revisjon
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Revidert ansettelsesreglementet med de endringer som fremgår av saksforelegget vedtas.

Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag:
Ansettelsesreglementet oversendes til Reglementsgruppa til forberedende behandling på
linje med de øvrige reglementene, før de samlet fremmes til politisk behandling på nyåret.
Votering:
Fylkesordfører Ole Haabeths forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over
fylkesrådmannens forslag til vedtak.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Ansettelsesreglementet oversendes til Reglementsgruppa til forberedende behandling på
linje med de øvrige reglementene, før de samlet fremmes til politisk behandling på nyåret.
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PS 135/2014 Suppleringsvalg yrkesopplæringsnemnda - ny vararepresentant
for tillitsvalgt yrkesfag
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Daniel Lien innvilges fritak som personlig varamedlem for Jan Erik Skaar for resten av
valgperioden 2011-2015.
Som ny personlig varamedlem for Jan Erik Skaar for resten av valgperioden 2011-2015,
oppnevnes Vidar Syversen.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
1.
2.

Daniel Lien innvilges fritak som personlig varamedlem for Jan Erik Skaar for resten av
valgperioden 2011-2015.
Som ny personlig varamedlem for Jan Erik Skaar for resten av valgperioden 2011-2015,
oppnevnes Vidar Syversen.

PS 136/2014 Søknad om medfinansiering til forstudie Blå tillvext
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune bidrar med medfinansiering til forprosjektet Ide- og prosjektarena blå
tillväxt Skagerrak med inntil 100 000 kroner under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres
og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Beløpet dekkes av midler avsatt til
medfinansiering av EU-/Interregprosjekter, konto 143000-7002.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
I et eventuelt hovedprosjekt forventes det en tilsvarende kommunal medfinansiering både på
norsk og svensk side.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak og Siv Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Østfold fylkeskommune bidrar med medfinansiering til forprosjektet Ide- og prosjektarena blå
tillväxt Skagerrak med inntil 100 000 kroner under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres
og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Beløpet dekkes av midler avsatt til
medfinansiering av EU-/Interregprosjekter, konto 143000-7002.
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I et eventuelt hovedprosjekt forventes det en tilsvarende kommunal medfinansiering både på
norsk og svensk side.

PS 137/2014 Behandling av klage på midlertidig dispensasjon. Etablering av
modellflybane - Gansrød - Fredrikstad
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget tar Fylkesrådmannens behandling av dispensasjonssøknaden samt klage på
dispensasjonsvedtaket i sak om modellflybane i Gansrød i Fredrikstad kommune til
orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune trekker klagen og tilrår dispensasjonsvedtak i sak om modellflybane i
Gansrød i Fredrikstad kommune. Østfold fylkeskommune forutsetter at dette spørsmålet får
en varig løsning i forbindelse med kommuneplanarbeidet i Fredrikstad.
Votering:
Siv Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over fylkesrådmannens
forslag til vedtak.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Østfold fylkeskommune trekker klagen og tilrår dispensasjonsvedtak i sak om modellflybane i
Gansrød i Fredrikstad kommune. Østfold fylkeskommune forutsetter at dette spørsmålet får
en varig løsning i forbindelse med kommuneplanarbeidet i Fredrikstad.

PS 138/2014 Bevilgning av disponerte midler fra utviklingsfondet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Det bevilges fra Regionalt utviklingsfond til:
 Regionalparken Haldenkanalen 1 million kroner
 Inkubatorer i Østfold 1,5 millioner kroner
 Opplevelsesprogrammet 2 millioner kroner
 Investeringsmidler privatskoler 1 million kroner

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Det bevilges fra Regionalt utviklingsfond til:
o Regionalparken Haldenkanalen 1 million kroner
o Inkubatorer i Østfold 1,5 millioner kroner
o Opplevelsesprogrammet 2 millioner kroner
o Investeringsmidler privatskoler 1 million kroner

PS 139/2014 Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. Sarpsborg
kommune.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget anerkjenner det omfattende planarbeidet Sarpsborg har utført, og vil gi ros for
en inkluderende planprosess og et ønske om en livskraftig plan. Det er likevel grunn til å
revidere planforslaget for at det ikke skal være i konflikt med overordna planer og avtaler.
Østfold fylkeskommune har innsigelse til følgende punkter i planforslaget:
1. Forretningsareal på Borgen og på Grålum. Kommunen åpner for opptil 5500m2. Dette
er i konflikt med fylkesplanens retningslinjer for senterstruktur og
kjøpesenterbestemmelser.
2. Næringsområdene N1 og N2, legger opp til vekst mot Kalnes. Arealene er utenfor
fylkesplanens langsiktige grense for fremtidig tettbebyggelse.
3. Næringsområde N7 på Alvim. Innsigelsen begrunnes med at området er utenfor
langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse i fylkesplanen, og av hensyn til ønsket
om å bevare historiske kulturlandskap.
4. Vistergropa/Bjørnstad, B13. Innsigelsen begrunnes med kulturminnehensyn, da deler
av området ligger innenfor fredningsområdet til gravfeltet på Opstad.
Østfold fylkeskommune har følgende faglige råd og merknader til planforslaget:
1. Utbyggingsmønster i bydelssentre. 2Km radius fra kollektiv er ekspansivt. Områder
tettere på kollektivknutepunkt bør prioriteres gjennom rekkefølgebestemmelser.
2. Det bør utarbeides et temakart som tydelig viser hvilke arealer som legges til, og
hvilke som utgår, fra den langsiktige grensa for fremtidig tettbebyggelse.
3. Sarpsborg kommune bør utarbeide en overordna plan for Grålum som legger vekt på
en hensiktsmessig arealbruk.
4. Adkomst til travbane på Kalnes I1 forutsettes avklart før etablering.
5. Hensynssone H530 ved Kalnes bør utvides til å inkludere nærturområdet mellom H530
og E6.
6. Arealer med formål U10 og U11 ved Kalnes VGS er vist som LNF i høringsforslaget.
Dette bør justeres.
7. Planbestemmelser for områder til lek og opphold bør presiseres for å gi bedre
forutsigbarhet.
8. Planbestemmelsene bør inkludere bestemmelser for næringsområder, og omfatte
rekkefølger, lokaliseringsstrategier og transporthensyn.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

For Borregaardsjordene vil fylkesrådmannens standpunkt fra forrige
sentrumsplanrullering opprettholdes.
Det bør utarbeides bestemmelser for opparbeidelse av grønnstruktur og buffersone
mot Opstadfeltet ved eventuell utbygging i Vistergropa.
Kommuneplanen bør legge føringer for at det ved regulering av området sør for
Greåker kirke tas hensyn til de viktigste siktsonene.
Nyutvikling av området BA-N1 ved Eidet bør innpasse seg til kulturmiljøet.
Man bør merke seg at det i område B4.2 ved Bodalsveien er grunn til å tro at man vil
finne flere gravanlegg en de som er kjent i dag, og at dette kan ha betydning for
arealbruken.
Samtlige hensynssoner bør samles i plankartet. Noen hensynssoner er i dag lagt til
egne temakart, og dette kan være villedende.
Det vil være hensiktsmessig å utvide hensynssone ved Alvimdalen for å ivareta
landskap og kulturmiljø.
Kommuneplanen bør ha egne bestemmelser for bevaring av gårdstun.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
I den videre dialogen bør det klargjøres hvilke andre tilgjengelige næringsarealer som totalt er
tilgjengelige i Sarpsborg. Inkludert mulighetene for transformasjon.
Fylkesordføreren deltar i denne dialogen.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Fylkesutvalget tar Sarpsborgs kommuneplan arealdel til orientering.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra IngerChristin Torp vedtatt med 6 mot 5 stemmer avgitt for Frederikke Stensrøds forslag (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Fylkesutvalget anerkjenner det omfattende planarbeidet Sarpsborg har utført, og vil gi ros for
en inkluderende planprosess og et ønske om en livskraftig plan. Det er likevel grunn til å
revidere planforslaget for at det ikke skal være i konflikt med overordna planer og avtaler.
Østfold fylkeskommune har innsigelse til følgende punkter i planforslaget:
1. Forretningsareal på Borgen og på Grålum. Kommunen åpner for opptil 5500m2. Dette
er i konflikt med fylkesplanens retningslinjer for senterstruktur og
kjøpesenterbestemmelser.
2. Næringsområdene N1 og N2, legger opp til vekst mot Kalnes. Arealene er utenfor
fylkesplanens langsiktige grense for fremtidig tettbebyggelse.
3. Næringsområde N7 på Alvim. Innsigelsen begrunnes med at området er utenfor
langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse i fylkesplanen, og av hensyn til ønsket
om å bevare historiske kulturlandskap.
4. Vistergropa/Bjørnstad, B13. Innsigelsen begrunnes med kulturminnehensyn, da deler
av området ligger innenfor fredningsområdet til gravfeltet på Opstad.
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Østfold fylkeskommune har følgende faglige råd og merknader til planforslaget:
1. Utbyggingsmønster i bydelssentre. 2Km radius fra kollektiv er ekspansivt. Områder
tettere på kollektivknutepunkt bør prioriteres gjennom rekkefølgebestemmelser.
2. Det bør utarbeides et temakart som tydelig viser hvilke arealer som legges til, og
hvilke som utgår, fra den langsiktige grensa for fremtidig tettbebyggelse.
3. Sarpsborg kommune bør utarbeide en overordna plan for Grålum som legger vekt på
en hensiktsmessig arealbruk.
4. Adkomst til travbane på Kalnes I1 forutsettes avklart før etablering.
5. Hensynssone H530 ved Kalnes bør utvides til å inkludere nærturområdet mellom H530
og E6.
6. Arealer med formål U10 og U11 ved Kalnes VGS er vist som LNF i høringsforslaget.
Dette bør justeres.
7. Planbestemmelser for områder til lek og opphold bør presiseres for å gi bedre
forutsigbarhet.
8. Planbestemmelsene bør inkludere bestemmelser for næringsområder, og omfatte
rekkefølger, lokaliseringsstrategier og transporthensyn.
9. For Borregaardsjordene vil fylkesrådmannens standpunkt fra forrige
sentrumsplanrullering opprettholdes.
10. Det bør utarbeides bestemmelser for opparbeidelse av grønnstruktur og buffersone
mot Opstadfeltet ved eventuell utbygging i Vistergropa.
11. Kommuneplanen bør legge føringer for at det ved regulering av området sør for
Greåker kirke tas hensyn til de viktigste siktsonene.
12. Nyutvikling av området BA-N1 ved Eidet bør innpasse seg til kulturmiljøet.
13. Man bør merke seg at det i område B4.2 ved Bodalsveien er grunn til å tro at man vil
finne flere gravanlegg en de som er kjent i dag, og at dette kan ha betydning for
arealbruken.
14. Samtlige hensynssoner bør samles i plankartet. Noen hensynssoner er i dag lagt til
egne temakart, og dette kan være villedende.
15. Det vil være hensiktsmessig å utvide hensynssone ved Alvimdalen for å ivareta
landskap og kulturmiljø.
16. Kommuneplanen bør ha egne bestemmelser for bevaring av gårdstun.
I den videre dialogen bør det klargjøres hvilke andre tilgjengelige næringsarealer som totalt er
tilgjengelige i Sarpsborg. Inkludert mulighetene for transformasjon.
Fylkesordføreren deltar i denne dialogen.

PS 140/2014 Høring. Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven og
valgforskriften som er omhandlet i høringsnotatet «Evaluering av valget i 2013. Forslag til
endringer i valgloven og valgforskriften»
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Når det gjelder departementets drøfting av problemstillinger knyttet til for sent innkomne
forhåndsstemmer og mulige framtidige tiltak, har Østfold fylkeskommune følgende uttalelse:
 Østfold fylkeskommune støtter en tilnærming gjennom å innhente mer datagrunnlag om
årsakene til at andelen for sent innkomne forhåndsstemmer øker.
 Prinsipielt mener Østfold fylkeskommune det bør vises varsomhet med å iverksette tiltak
som griper inn i velgerens adgang til å avgi stemme.
 Østfold fylkeskommune er skeptisk til tiltak som medfører at fylkeskommunenes
kontrolltelling forskyves og forsinker endelig valgresultat. Dersom fristen for når en
forhåndsstemme skal være valgstyret i hende forskyves, vil det medføre at
fylkeskommunenes kontrolltelling starter senere og forsinkes. Det er uheldig i forhold til
behovet for å få et endelig valgresultat så raskt som mulig.
 Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til forslagene om å forskriftsfeste rutiner for
forsendelsen av forhåndsstemmene og utvide bestemmelsen om oversendelse av
forhåndsstemmer til hver dag de siste to ukene før valget. Disse endringene berører ikke
velger. Problemstillingen må løftes i departementets valgopplæring for kommunene.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
2. avsnitt, prikkpunkt 2:
…, men for at alle stemmer skal rekke frem, foreslås det at forhåndsstemmegivningen
avsluttes torsdag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Inger-Christin Torp ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Østfold fylkeskommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven og
valgforskriften som er omhandlet i høringsnotatet «Evaluering av valget i 2013. Forslag til
endringer i valgloven og valgforskriften».
Når det gjelder departementets drøfting av problemstillinger knyttet til for sent innkomne
forhåndsstemmer og mulige framtidige tiltak, har Østfold fylkeskommune følgende uttalelse:
 Østfold fylkeskommune støtter en tilnærming gjennom å innhente mer datagrunnlag om
årsakene til at andelen for sent innkomne forhåndsstemmer øker.
 Prinsipielt mener Østfold fylkeskommune det bør vises varsomhet med å iverksette tiltak
som griper inn i velgerens adgang til å avgi stemme, men for at alle stemmer skal rekke
frem, foreslås det at forhåndsstemmegivningen avsluttes torsdag.
 Østfold fylkeskommune er skeptisk til tiltak som medfører at fylkeskommunenes
kontrolltelling forskyves og forsinker endelig valgresultat. Dersom fristen for når en
forhåndsstemme skal være valgstyret i hende forskyves, vil det medføre at
fylkeskommunenes kontrolltelling starter senere og forsinkes. Det er uheldig i forhold til
behovet for å få et endelig valgresultat så raskt som mulig.
 Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til forslagene om å forskriftsfeste rutiner for
forsendelsen av forhåndsstemmene og utvide bestemmelsen om oversendelse av
forhåndsstemmer til hver dag de siste to ukene før valget. Disse endringene berører ikke
velger. Problemstillingen må løftes i departementets valgopplæring for kommunene.
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PS 141/2014 Uttalelse. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Forslag til endring i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven inneholder flere positive momenter i form av presiseringer, tydeliggjøringer og
utdyping av krav, i tillegg til å være en ren tilpasning til EU’s regelverk.
Særlige positive momenter i endringen er:
 At det skal redegjøres for samlet virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte,
eksisterende og/eller vedtatte planer da det er de faktiske og samlede virkningen som
betyr noe for miljø og samfunn.
 At planprogram skal høres sammen med konseptvalgtutredning som grunnlag for
beslutning og valg av konsept.
 Klargjøring av kravet til utredning av relevante og realistiske alternativer, og at det kan
være mindre aktuelt å utrede alternativer der trasevalg for vei/bane er avklart i KVU og
KS1-behandling.
 At vannmiljø er tatt inn i opplistingen av relevante tema for konsekvensutredning i
vedlegg III.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Forslag til endring i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven inneholder flere positive momenter i form av presiseringer, tydeliggjøringer og
utdyping av krav, i tillegg til å være en ren tilpasning til EU’s regelverk.
Særlige positive momenter i endringen er:
 At det skal redegjøres for samlet virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte,
eksisterende og/eller vedtatte planer da det er de faktiske og samlede virkningen som
betyr noe for miljø og samfunn.
 At planprogram skal høres sammen med konseptvalgtutredning som grunnlag for
beslutning og valg av konsept.
 Klargjøring av kravet til utredning av relevante og realistiske alternativer, og at det kan
være mindre aktuelt å utrede alternativer der trasevalg for vei/bane er avklart i KVU og
KS1-behandling.
 At vannmiljø er tatt inn i opplistingen av relevante tema for konsekvensutredning i
vedlegg III.
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PS 142/2014 Uttalelse. Offentlig ettersyn. Kommunedelplan. Kystsoneplan for
Sarpsborg 2014-2023
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Sarpsborg kommune har gjort et omfattende arbeid og har lagt frem en plan med flere gode
momenter.
Innsigelser
Følgende forslag er ikke innenfor rammen av Statlige planretningslinjer og forslag til Regional
kystsoneplan for Østfold sine mål for kystlandskapet i Østfold og mål for kystbebyggelse i
Østfold.
F3: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Er ikke vurdert i
forhold til landskapshensyn og eksponering mot sjøen.
F4: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbyggingen vil
skje som en forlengelse av dagens hytteområde med hytter eksponert fra sjøen.
F5: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbygging av
stort ubebygd område. En utbygging vil føre til et vesentlig større og svært eksponert
hytteområde.
Faglige råd
1.
Forslag til kystsoneplan følger ikke opp SPR og de intensjoner som ligger til grunn for
en differensiert forvaltning. Østfold Fylkeskommune legger til grunn at kommunen
gjør en konkret vurdering av inndeling i soner med grunnlag i kunnskap om de
faktiske verdier.
2.
Konsekvensutredningen tar opp i seg vurdering av innkomne innspill, men tar ikke
opp i seg de endringer kommunen har gjort på eget initiativ og heller ikke en samlet
vurdering av virkning for samfunn og miljø som PBL4-2 legger opp til. Østfold
fylkeskommune legger til grunn at Kommunen som minimum gjør en vurdering av
endringen i strategi, og en samlet vurdering av alle endringene opp i mot de
nasjonale føringene for strandsonen og intensjonen med Statlig planretningslinje.
3.
Det er ikke gjort en egen konsekvensutredning for småbåthavner, men kommunen
viser til et underlagsmateriale som ikke tar opp i seg vurderinger av alle relevante
hensyn. Østfold fylkeskommune legger til grunn at kommunen som minimum
vurderer de samlede konsekvensene for miljø og samfunn, og tydeliggjør at neste
plannivå må utrede videre de tema som ikke er tilstrekkelig avklart på
kommunedelplannivå. Avklaring av hvor store småbåtanleggene kan være, og hvor
mange båtplasser de ulike anleggene kan utvides kan først fastlegges på
reguleringsplannivå når disse hensynene er avklart.
4.
I §5.1.1. Områder til lek og opphold sies det at Lekearealer kan inngå som en del av
MUA. For å unngå feiltolkinger vil vi anbefale å endre dette til: «Lekearealer kan
inngå som en del av MUA, men skal ved regulering avsettes på planen med eget
formål; 1610-Lekeplass. Lekearealer skal være arealer til felles bruk, og private hager
skal ikke medregnes.»
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kommunen bør vurdere behov for en gjennomgang av eldre planer og behov for
oppheving, siden det ligger planer fra 1979 og frem til i dag i området.
Det bør fremkomme at båtutsettingsrampe for småbåt på henger og utsettingsplass
for kano og kajakk skal vurderes i alle reguleringsplaner for småbåtanlegg.
Det bør fremkomme at fremføring av kyststi har prioritet i alle reguleringsplaner for
ny fritidsbebyggelse.
Hensynssone friluftsliv bør fremkomme ved Græsdal slik planbeskrivelsen sier og
kommunen bør vurdere en tilsvarende sone på Bukkholmen.
Kommuneplanens bestemmelser bør har et eget punkt som sikrer at eldre
fritidsbebyggelse med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter ivaretas.
Lokale kulturmiljøer som Sarpsborg kommune har utpekt i egen kulturminneplan
(2005-2016) bør vises i kommuneplanen som hensynssone kulturmiljø.
Det bør vurderes egne bestemmelser, knyttet til LNF-formålet, som legger opp til en
best mulig bevaring av de eksisterende gårdstunene.
Kommunedelplanen nevner kun hensyn til landskapsbildet i retningslinjene til rivning
og gjenoppbygging av fritidsboliger. Landskap bør inn som vurderingskriterium også
ved utvidelse av eksisterende bebyggelse.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Fylkesutvalget tar kommunedelplan Kystsoneplan for Sarpsborg til orientering.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer
avgitt for Frederikke Stensrøds forslag (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Sarpsborg kommune har gjort et omfattende arbeid og har lagt frem en plan med flere gode
momenter.
Innsigelser
Følgende forslag er ikke innenfor rammen av Statlige planretningslinjer og forslag til Regional
kystsoneplan for Østfold sine mål for kystlandskapet i Østfold og mål for kystbebyggelse i
Østfold.
F3: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Er ikke vurdert i
forhold til landskapshensyn og eksponering mot sjøen.
F4: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbyggingen vil
skje som en forlengelse av dagens hytteområde med hytter eksponert fra sjøen.
F5: Representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbygging av
stort ubebygd område. En utbygging vil føre til et vesentlig større og svært eksponert
hytteområde.
Faglige råd
1.
Forslag til kystsoneplan følger ikke opp SPR og de intensjoner som ligger til grunn for
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

en differensiert forvaltning. Østfold Fylkeskommune legger til grunn at kommunen
gjør en konkret vurdering av inndeling i soner med grunnlag i kunnskap om de
faktiske verdier.
Konsekvensutredningen tar opp i seg vurdering av innkomne innspill, men tar ikke
opp i seg de endringer kommunen har gjort på eget initiativ og heller ikke en samlet
vurdering av virkning for samfunn og miljø som PBL4-2 legger opp til. Østfold
fylkeskommune legger til grunn at Kommunen som minimum gjør en vurdering av
endringen i strategi, og en samlet vurdering av alle endringene opp i mot de
nasjonale føringene for strandsonen og intensjonen med Statlig planretningslinje.
Det er ikke gjort en egen konsekvensutredning for småbåthavner, men kommunen
viser til et underlagsmateriale som ikke tar opp i seg vurderinger av alle relevante
hensyn. Østfold fylkeskommune legger til grunn at kommunen som minimum
vurderer de samlede konsekvensene for miljø og samfunn, og tydeliggjør at neste
plannivå må utrede videre de tema som ikke er tilstrekkelig avklart på
kommunedelplannivå. Avklaring av hvor store småbåtanleggene kan være, og hvor
mange båtplasser de ulike anleggene kan utvides kan først fastlegges på
reguleringsplannivå når disse hensynene er avklart.
I §5.1.1. Områder til lek og opphold sies det at Lekearealer kan inngå som en del av
MUA. For å unngå feiltolkinger vil vi anbefale å endre dette til: «Lekearealer kan
inngå som en del av MUA, men skal ved regulering avsettes på planen med eget
formål; 1610-Lekeplass. Lekearealer skal være arealer til felles bruk, og private hager
skal ikke medregnes.»
Kommunen bør vurdere behov for en gjennomgang av eldre planer og behov for
oppheving, siden det ligger planer fra 1979 og frem til i dag i området.
Det bør fremkomme at båtutsettingsrampe for småbåt på henger og utsettingsplass
for kano og kajakk skal vurderes i alle reguleringsplaner for småbåtanlegg.
Det bør fremkomme at fremføring av kyststi har prioritet i alle reguleringsplaner for
ny fritidsbebyggelse.
Hensynssone friluftsliv bør fremkomme ved Græsdal slik planbeskrivelsen sier og
kommunen bør vurdere en tilsvarende sone på Bukkholmen.
Kommuneplanens bestemmelser bør har et eget punkt som sikrer at eldre
fritidsbebyggelse med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter ivaretas.
Lokale kulturmiljøer som Sarpsborg kommune har utpekt i egen kulturminneplan
(2005-2016) bør vises i kommuneplanen som hensynssone kulturmiljø.
Det bør vurderes egne bestemmelser, knyttet til LNF-formålet, som legger opp til en
best mulig bevaring av de eksisterende gårdstunene.
Kommunedelplanen nevner kun hensyn til landskapsbildet i retningslinjene til rivning
og gjenoppbygging av fritidsboliger. Landskap bør inn som vurderingskriterium også
ved utvidelse av eksisterende bebyggelse.

PS 143/2014 Møteplan for de folkevalgte organene 2015
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Forslag til møteplan for 2015 godkjennes.
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Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
 Fylkesvalgstyre 27. mai
 Komitemøter november holdes 17. november
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Forslag til møteplan for 2015 godkjennes med følgende endring:
 Fylkesvalgstyre 27. mai
 Komitemøter november holdes 17. november

PS 144/2014 Orienteringssaker i fylkesutvalget 16. oktober 2014
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling:
Følgende saker og dokumenter ble lagt fram til orientering:
1. Muntlig orientering om Glommabanen v/Osmund Ueland.
2. Søknad om støtte til ATROP Senteret avd. Østfold.
3. Melding om fusjon av morselskapet Østfold Energi AS med det heleide datterselskapet
G19 Eiendom AS.
4. Internseminar i Østfold fylkeskommune, onsdag 26. november 2014. Samfunnssikkerhet i
Østfold – hva er fylkeskommunens ansvar og roller?
5. Søknad om støtte til Midtøsten – Gaza, Syria og Irak.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag:
Det bevilges kr 50.000 til Flyktningshjelpens arbeid i Midtøsten. Beløpet dekkes over
fylkesutvalgets disposisjonskonto.
6. Jernbanekonferansen i regi Østlandssamarbeidet og Jernbaneverket 27. oktober på Thon
hotell Opera.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag:
Fylkesutvalgets medlemmer gis anledning til å delta. Påmelding skjer på nett.
Votering:
De framlagte saken og dokumentene ble enstemmig vedtatt tatt til orientering.
Fylkesordfører Ole Haabeths forslag punktene 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Den framlagte informasjonen tas til orientering.

24

Det bevilges kr 50.000 til Flyktninghjelpens arbeid i Midtøsten. Beløpet dekkes over
fylkesutvalgets disposisjonskonto.
Fylkesutvalgets medlemmer gis anledning til å delta på Jernbanekonferansen i regi
Østlandssamarbeidet og Jernbaneverket 27. oktober på Thon hotell Opera. Påmelding skjer
på nett.

PS 145/2014 Søknad om bidrag til tv-aksjonen NRK 2015 - Kirkens Nødhjelp
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune bevilger kr 100 000,- til TV-aksjonen NRK 2014, Kirkens Nødhjelp for
«Vann forandrer alt». Beløpet dekkes over konto 160111 4603 147002.

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

Fylkesutvalgets vedtak 16.10.2014:
Østfold fylkeskommune bevilger kr 100 000,- til TV-aksjonen NRK 2014, Kirkens Nødhjelp for
«Vann forandrer alt». Beløpet dekkes over konto 160111 4603 147002.
Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ole Haabeth
fylkesordfører

Erik Unaas
medunderskriver

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

