Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
1. Fra og med høsten 2015 gjøres kun følgende endringer: Service og samferdsel
neddimensjoneres med 15 plasser i Moss og 15 plasser i Indre Østfold.
2. NEDRE GLOMMA
Fylkesrådmannen bes utrede hvordan byggekostnadene til nye St.Olav og Kalnes kan tas
vesentlig ned ved at Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes inntil ny videregående
skole i Fredrikstad står klar. Saken fremmes for ny politisk behandling i februar 2015.
Nye St.Olav forprosjekteres i 2015. Det forventes byggestart i 2016 og ferdigstillelse
2018/19.
Situasjonen for E-blokken ved Glemmen vurderes, og eventuelt erstatningsbygg vurderes i
forhold til helhetlig løsning for Nedre Glomma.
Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av
1.halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018.
Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til
offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og
tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes
ønsker om dimensjonering vurderes.
Følgende vurderes i saken:
- Nedleggelse av IB linjen.
- Helse og oppvekst opprettes på Kalnes og tas følgelig ut av nye St.Olav.
- Design og håndverk med blomsterdekoratør opprettholdes på Kalnes, i stedet for flytting
til Sarpsborg sentrum.
3. ØVRIGE REGIONER
Skolebruksplanen for øvrig utsettes til behandling i februar 2015.
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det vurderes også løsninger hvor fylkeskommunen leier et ferdig skolebygg inkludert
vedlikehold.
Votering:
Simen Nords forslag fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.
Opplæring, kultur og helsekomiteens forslag til saksordfører, Inger-Christin Torp (Ap), ble
enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1. Fra og med høsten 2015 gjøres kun følgende endringer: Service og samferdsel
neddimensjoneres med 15 plasser i Moss og 15 plasser i Indre Østfold.
2. NEDRE GLOMMA
Fylkesrådmannen bes utrede hvordan byggekostnadene til nye St.Olav og Kalnes kan tas
vesentlig ned ved at Greåker utnyttes fullt ut og Borg beholdes inntil ny videregående
skole i Fredrikstad står klar. Saken fremmes for ny politisk behandling i februar 2015.
Nye St.Olav forprosjekteres i 2015. Det forventes byggestart i 2016 og ferdigstillelse
2018/19.
Situasjonen for E-blokken ved Glemmen vurderes, og eventuelt erstatningsbygg vurderes i
forhold til helhetlig løsning for Nedre Glomma.
Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av
1.halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018.
Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til
offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og
tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes
ønsker om dimensjonering vurderes.
Følgende vurderes i saken:
- Nedleggelse av IB linjen.
- Helse og oppvekst opprettes på Kalnes og tas følgelig ut av nye St.Olav.
- Design og håndverk med blomsterdekoratør opprettholdes på Kalnes, i stedet for flytting
til Sarpsborg sentrum.
3. ØVRIGE REGIONER
Skolebruksplanen for øvrig utsettes til behandling i februar 2015.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap)

