Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten John Thune (KrF) framsatte følgende endrings- og tilleggforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:
Punkt 3 - endring:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil 1,5 mill i 2013, til ytterligere detaljering og
kvalitetssikring av prosjektet (investeringer og drift) og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
Beløpet dekkes av midler avsatt til fylkesscene på regionalt utviklingsfond.
Nytt punkt 9:
Det årlige driftstilskuddet til Askim kulturhus videreføres, og regionale scener i Moss og
Sarpsborg tildeles investeringstilskudd som tidligere vedtatt når søknader foreligger.
Nytt punkt 10:
Fylkesrådmannen bes jobbe videre med å utvikle samarbeidet med hele kultur Østfold,
samarbeidsmuligheter, utvikling av markeder, rom for frivilligheten, profesjonell drift og
innhenting av ytterligere erfaringer fra drift av andre sammenlignbare kulturhus/scener.
Rapport om dette arbeidet fremlegges for fylkeskommunens politiske organer i løpet av 2013.
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endringsforslag:
1. Foreliggende forprosjektrapport tas til orientering, og arbeidet med Fylkesscene Østfold i
maskin hallen på gamle FMV-området videreføres ikke.
2. Det tas initiativ til et prosjekt med arbeidstittel «Scenestrekk» med visjonen «å gjøre
Østfold til Norges største scene der kulturutøvere ikke nødvendigvis må stenges inne i
egne hus». Prosjektet tar utgangspunkt i følgende aktiviteter:
a. At regionene, fylkeskommunen og kulturaktører arbeider sammen for å strekke
scenebegrepet og kartlegge hvilke eksisterende arenaer i Østfold som kan få en
økt benyttelse til kulturformidling. Eksisterende arenaer kan både være
tradisjonelle scener som de regionale kulturhusene, men også alternative arenaer
som festningsverk, industrihaller, kulturhistoriske steder osv.
b. At en arbeidsgruppe utarbeider forslag til en kulturpakke der istandsetting av
arenaer, støtte til kulturproduksjoner og en strategi for felles markedsføring
inngår. Gruppen bør bestå av både kulturutøvere og folk med kompetanse innen
kommersialisering, økonomi, media og kulturnæring.
c. At punkt a og b sys sammen til et prosjekt som forankres i kommunene,
næringslivet og kulturmiljøene. Prosjektet søker så statsstøtte som svar på
utfordringene som pekes i scenekunstmeldingen.
d. Avsatte midler til fylkesscene og regionale kulturhus inngår som fylkeskommunes
andel av prosjektet, under forutsetning av medfinansiering fra kommuner,
næringsliv og stat.
e. 1 million bevilges til utarbeidelse av prosjektet. Herunder inngår også å kjøpe fri
kulturutøvere til å delta i arbeidsgrupper osv. Beløpet dekkes av midler avsatt til
fylkesscene på regionalt utviklingsfond.
Representanten Per Magnus F. Sandsmark (V) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 7:
Østfold fylkeskommune anbefaler scenario én som driftsmodell for fylkesscenen, og vil
avgrense den fylkeskommunale støtten til fylkeskommunens andel av driftsnivået i denne
modellen. Fylkeskommunens andel skal ikke overstige 3 803 750 kr årlig (lønns- og

prisjustert). Det budsjetteres med kr. 0,7 mill i 2014, 1,4 mill i 2015 og fullt driftstilskudd fra
2016. Dette innarbeides i økonomiplanen.
Nytt punkt 11:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om kollektivtransport til og fra
andre regioner i fylket ved store arrangementer ved fylkesscenen.
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Arbeidet med fylkesscene avsluttes.
Representanten trakk senere forslaget.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Inger-Christin Torp (Ap)
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 6 mot 5
stemmer (H, FrP, Sp) avgitt for Elin Tvetes forslag punkt 1.
Deretter ble Elin Tvetes øvrige forslag tatt opp til votering. Disse fikk 1 stemme og falt (Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3 fikk ingen stemmer og falt.
John Thunes forslag, punkt 3, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 5 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 6 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Per Magnus F. Sandsmarks forslag, punkt 7, fikk 1 stemme og falt (V).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 7 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 8 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
John Thunes forslag, punkt 9, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
John Thunes forslag, punkt 10, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, Sp).
Per Magnus F. Sandsmarks forslag, punkt 11, fikk 1 stemme og falt (V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse 05.02.2013:
1. Arbeidet med Fylkesscene Østfold i maskinhallen på gamle FMV området videreføres, i
samsvar med foreliggende forprosjektrapporter.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å inngå avtale
om tomteerverv, innenfor de økonomiske rammene som er antydet i saken, med
forbehold om endelig politisk vedtak i februar 2014 om realisering av prosjektet.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil kr 1,5 mill i 2013, til ytterligere
detaljering og kvalitetssikring av prosjektet (investeringer og drift) og utarbeidelse av
anbudsgrunnlag. Beløpet dekkes av midler avsatt til fylkesscene på regionalt
utviklingsfond.
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å kunngjøre
prosjektet, med forbehold om endelig politisk behandling i februar 2014.
5. Østfold fylkeskommunes andel av investeringskostnadene finansieres som følger:

Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, inkl. mva., ØFK’s andel
kr 119 000 000
a)Beregnet momskompensasjon, på 90 % av ØFK andel av prosjektkostnaden kr 25 800 000
Finansieringsbehov ØFK, total prosjektkostnad, eks. momskompensasjon
kr 93 200 000
b)Midler tidligere avsatt på Regionalfond
kr 20 300 000
c)Avsatte midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2010 – 2013
kr 20 400 000
d)Forventede midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for 2014 – 2017 kr 20 400 000
e)Avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi, for 2013 – 2017
kr 32 100 000
Total finansiering
kr 93 200 000
6. Søknad om tilskudd over statsbudsjettet – under kapittel 320 post 73 Nasjonale
Kulturbygg, oversendes Kulturdepartementet innen 1. mars 2013.
Investeringskostnadene (eks. mva.) deles med 1/3 på hver av partene, staten ved
Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
7. Fylkesscene Østfold sitt behov for tilskudd til drift, anslått til kr 0,7 mill i 2014, kr 1,4 mill i
2015 og kr 4,4 mill f.o.m. 2016 innarbeides i økonomiplan 2014 - 2017.
8. Det forutsettes at Fredrikstad kommune bevilger tilsvarende beløp til drift og investering,
iht. vedlagte finansieringsplan.
9. Det årlige driftstilskuddet til Askim kulturhus videreføres, og regionale scener i Moss og
Sarpsborg tildeles investeringstilskudd som tidligere vedtatt når søknader foreligger.
10. Fylkesrådmannen bes jobbe videre med å utvikle samarbeidet med hele kultur Østfold,
samarbeidsmuligheter, utvikling av markeder, rom for frivilligheten, profesjonell drift og
innhenting av ytterligere erfaringer fra drift av andre sammenlignbare kulturhus/scener.
Rapport om dette arbeidet framlegges for fylkeskommunens politiske organer i løpet av
2013.
Saksordfører Inger-Christin Torp (Ap)

