Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) framsatte følgende forslag:
I høringen ber vi om innspill på: - Som oppfølging av pkt.26 og 27 under Samfunnsdelens Klima
og Miljø (s.21) skal kommunene utfordres til å komme med forslag på omdisponering eller
innbytting av tidligere avsatte områder tilbake til LNF-områder, - særlig for
opparbeidet innmark.
Representanten Leif Willy Eriksen (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Videre behandling og høring av revidert fylkesplan avsluttes og tas opp igjen når felles planer
for Viken skal iverksettes.
Subsidiert forslag:
Tilleggsforslag:
Høringsfrist bør settes en måned senere.
Representanten May Hansen (SV) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2:
Integreringsperspektivet ivaretas i alle planer, reglementer, tildelinger og saksbehandling
generelt.
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Fylkesutvalget ber administrasjonen og fylkesordførere om å gå i dialog med Sarpsborg
kommune om Kalneseiendommens status, da Øfk som grunneier og skoleeier i størst mulig
grad ønsker å beholde eiendommen stort sett som et LNF- område.
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende forslag til saksordfører:
Olav Moe (KrF)
Votering:
Leif Willy Eriksens forslag fikk 1 stemme og falt (FrP).
May Hansens forslag ble enstemmig vedtatt.
Andreas Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt.
Johan Edvard Grimstads forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordførerens forslag til innstilling med de vedtatte endringene, ble enstemmig vedtatt.
Andreas Lerviks forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 08.02.2018:
1. Høringsforslag til fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - godkjennes og sendes på
høring med høringsfrist 23. april 2018 med følgende endring og tillegg:
2. Integreringsperspektivet ivaretas i alle planer, reglementer, tildelinger og saksbehandling
generelt.
3. Fylkesutvalget ber administrasjonen og fylkesordførere om å gå i dialog med Sarpsborg
kommune om Kalneseiendommens status, da Øfk som grunneier og skoleeier i størst mulig
grad ønsker å beholde eiendommen stort sett som et LNF- område.

4. I høringen ber vi om innspill på: - Som oppfølging av pkt.26 og 27 under Samfunnsdelens
Klima og Miljø (s.21) skal kommunene utfordres til å komme med forslag på omdisponering
eller innbytting av tidligere avsatte områder tilbake til LNF-områder, - særlig for
opparbeidet innmark.
Saksordfører: Olav Moe (KrF)

