Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Tor Prøitz (H) er 5. vararepresentant til styret i Østfold Energi og stilte
spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig erklært habil i behandling av saken.
Representanten Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
1. Østfold fylkeskommunes aksjepost i Østfold Energi vedtas med 55 % av 50 % overført
kommunene i Østfold. Aksjene overføres til de nåværende kommuner i Østfold basert på
folketallsfordeling.
2. Det gjøres vedtak som sikrer Viken fylkeskommune et utbytte i 12 år fra 2020 med 50 %.
Etter 12 år skal utbytte fordeles etter aksjepostfordeling. Utbyttepolitikken videreføres
minimum på dagens nivå.
3. Om Viken fylkeskommune opphører å eksistere skal aksjene tilfalle kommunene i Østfold
etter folketallsprinsippet.
4. Blir Viken fylkeskommune delt skal den delen som nå blir i Viken følge over i ny
fylkeskommune hvor Østfold inngår.
5. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
6. Dersom valgt løsning reduserer de fremtidige inntektene, bes fylkesrådmannen fremme
sak i juni for en prioritering av de planlagte investeringene.

Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Østfold fylkeskommunes aksjepost i Østfold Energi overføres per 31.des.2019 til de
nåværende kommunene i Østfold basert på folketallsfordeling.
2. Det utbetales ekstraordinært utbytte fra Østfold Energi i størrelsesorden 500 mill.kr i 2019
til Østfold fylkeskommune.
3. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.

Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune beholder sitt eierskap i Østfold Energi for å sikre de viktige
investeringene i skole og samferdsel vi står overfor.
Det var enighet om å gjennomføre prøvevotering som ga følgende resultat:
Johan Edvard Grimstads forslag punkt 1 fikk 2 stemmer (Sp, SV).
Johan Edvard Grimstads forslag punkt 2 fikk 1 stemme (Sp).
Simen Nords forslag fikk 4 stemmer (H, V, KrF).
Innstillingen fikk ingen stemmer.
Andreas Lerviks forslag fikk 5 stemmer (Ap, Frp).
Representanten Olav Moe (KrF) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Olav Moes utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 25.04.2019:
Saken utsettes.
Saken behandles i nytt ekstraordinært møte i fylkesutvalget 8. mai 2019, kl. 09.00.

