Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Elin Tvete (Sp)
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Resultatet av styringsgruppens utredninger av framtidig organisering av Opera
Østfold, slik det framkommer i vedlagte utkast til aksjonæravtale mellom Østfold
fylkeskommune og Halden kommune som vertskommune, godkjennes og legges til
grunn for videre arbeid. Fylkesordføreren gis fullmakt til å godkjenne mindre
endringer og signere aksjonæravtalen.
Forutsatt positivt vedtak i Halden kommunestyre, omorganiseres Opera Østfold til
et aksjeselskap. Virksomheten med ansatte blir overført til det nye selskapet fra 1.
januar 2020 gjennom en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven kapittel
16.
Østfold fylkeskommune vedtar å tegne 250 aksjer pålydende kr 1000, samlet kr
250.000,- forutsatt at Halden kommune gjør det samme. Aksjekapitalen innbetales
før stiftelsesmøte høsten 2019. Inndekning tas fra regionalfondet.
Driftsstøtten fra Østfold fylkeskommune settes til kr 3.600.000 årlig i nominelle
2019 kroner. Støtten overføres fra budsjettrammene til dagens operavirksomhet
med kr. 3.305.000, økningen på kr 295.000 innarbeides i budsjettet.
En eventuelt opparbeidet egenkapital i Opera Østfold per 31.desember 2019
overføres det nye selskapet.
Fylkesordføreren får fullmakt til å utnevne fylkeskommunens representanter og
vararepresentanter til generalforsamlingen.
Østfold fylkeskommune anbefaler at «Styringsgruppen for organisasjonsutredning
Opera Østfold» blir utnevnt som styre på stiftelsesmøter og fungerer frem til
ordinær generalforsamling i 2020, med unntak av Østfold fylkeskommunes og
Halden kommunes administrative representanter som gis observatørstatus med
møte og talerett.
Østfold fylkeskommune og Halden kommune forplikter seg til å arbeide videre for at
staten skal øke sitt tilskudd til Opera Østfold.
Fylkesrådmannen bes legge til rette for at Opera Østfold AS kan stiftes så snart som
mulig i 2. halvår 2019, slik at styret kan komme på plass og arbeide for at selskapet
er klart for oppstart 1.1.2020.

Følgende hadde ordet i saken: Elin Tvete og Roar Lund.

