Opplæringskomiteens behandling:
Følgende endringsforslag ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP):
Fylkesplan vedtas ikke.
Følgende protokolltilførsel ble framsatt av Niklas Eriksen (FrP):
Tidligere og foreslått fylkesplan er for streng og inngripende i forhold til kommunenes
selvstyre.
FrP ønsker å avvente behandling av fylkesplan til når fylkesplan for Viken skal behandles.
Følgende protokolltilførsel ble framsatt av Roar Lund (H):
Høyre mener fylkesplanens kapittel om retningslinjer for areal og energibruk er for detaljert og
omfangsrikt, og i for liten grad oppfyller de overordnede målene i regional planstrategi.
Høringsinstansene som påpeker dette er i liten grad hørt. Vi mener også at FNs bærekraftsmål
burde fått plass i fylkesplanen, siden de skal ligge til grunn for Viken fylkeskommune som
Østfold vil være en del av. Frem mot endelig behandling i fylkestinget vil vi bidra til at det på
politisk nivå diskuteres hvordan vi kan komme høringsinstansene mer i møte.
Votering:
Det framsatte endringsforslaget fra Niklas Eriksen (Frp) fikk 3 stemmer og falt (H, Frp).
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Sp, MDG, V).

Opplæringskomiteens uttalelse 05.06.2018:
1.
2.
3.
4.

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som
fremkommer av saken.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til
fylkestingets vedtak.
Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i
saken.
Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken.

Protokolltilførsel fra Fremskrittspartiet:
Tidligere og foreslått fylkesplan er for streng og inngripende i forhold til kommunenes
selvstyre.
FrP ønsker å avvente behandling av fylkesplan til når fylkesplan for Viken skal behandles.
Protokolltilførsel fra Høyre:
Høyre mener fylkesplanens kapittel om retningslinjer for areal og energibruk er for detaljert og
omfangsrikt, og i for liten grad oppfyller de overordnede målene i regional planstrategi.
Høringsinstansene som påpeker dette er i liten grad hørt. Vi mener også at FNs bærekraftsmål
burde fått plass i fylkesplanen, siden de skal ligge til grunn for Viken fylkeskommune som
Østfold vil være en del av. Frem mot endelig behandling i fylkestinget vil vi bidra til at det på
politisk nivå diskuteres hvordan vi kan komme høringsinstansene mer i møte.

