Fylkestingets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende interpellasjon:
Mandag 20. mai kom forslaget fra Statens Vegvesen om å legge ned trafikkstasjonen på Mysen
og 21 andre mindre trafikkstasjoner i landet. Dette føyer seg inn i en stadig lengre rekke av
statlige instanser og arbeidsplasser som blir faset ut av distriktene. På stasjonen på Mysen kan
man i dag ta teoriprøver og førerprøver for lette kjøretøyklasser. Disse tjenestene foreslås lagt
ned og overført til Follo/Ski og eller Sarpsborg.
Samferdselsministeren
Det er nå opp til samferdselsministeren Jon-Georg Dahle å godkjenne eller endre på forslaget
til Statens Vegvesen. Siden dette er en politisk avgjørelse som ikke er fattet bør Østfold
fylkeskommune engasjere seg i saken. Den er viktig både for innbyggere og næringslivet i
regionen.
Næringslivet
En slik nedleggelse vil i først rekke gå ut over næringslivet i regionen, som må bruke verdifull
tid og lengre reisevei for å få utført sine tjenester. Med tanke på arbeidsplassene i distriktet
bør Østfold fylkeskommune advare mot disse konsekvensene i et brev til
samferdselsministeren.
Fravær
Elever i indre Østfold som skal ta teoriprøven eller førerprøven må, om forslaget blir
gjennomført slik det fremlegges, ta seg fri opp til hel dag - noe som igjen kan få store
konsekvenser, med tanke på dagens strenge fraværsreglement.
Østfold fylkeskommune bør derfor bidra til å finne en løsning på utfordringene framtidens
trafikkskoleelever i Indre Østfold kan møte. Det bør undersøkes om de videregående skolene i
Indre Østfold sitter på det meste av kompetansen og det tekniske utstyret som trengs i
forbindelse med å kunne avholde teoriprøver og om skolene derfor kan gjennomføre i alle fall
denne delen av veien til førerkortet.
Interpellanten framsatte følgende forslag til vedtak:
1. Fylkeskommunen ved ordfører skriver et brev til samferdselsministeren og advarer mot å
legge ned Trafikkstasjonen på Mysen ved å vise til de negative konsekvensene for regionen.
2. Dersom Trafikkstasjonen på Mysen blir vedtatt lagt ned, tar Østfold fylkeskommune et
initiativ slik at de videregående skolene i Indre Østfold eller andre kan avholde teoriprøven.
Votering:
Siv Henriette Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2019:
1. Fylkeskommunen ved ordfører skriver et brev til samferdselsministeren og advarer mot å
legge ned Trafikkstasjonen på Mysen ved å vise til de negative konsekvensene for regionen.
2. Dersom Trafikkstasjonen på Mysen blir vedtatt lagt ned, tar Østfold fylkeskommune et
initiativ slik at de videregående skolene i Indre Østfold eller andre kan avholde teoriprøven.

Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Håvard Jensen, Trygve Westgård og
Simen Nord.

