Næring og kulturkomiteens behandling:
Andreas Lervik (Ap) fremmet spørsmål om inhabilitet. Komiteen fant dette riktig og Andreas
Lervik trådte til side. Johan Edvard Grimstad (Sp) trådte inn og ledet møtet under behandling
av denne saken.
Lars Pedersen Due (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til saken.
Nytt punkt 6: Østfold fylkesting ønsker at årlig driftstilskudd indeksreguleres årlig og at
utgangspunktet for dette er første driftsår (2017) med virkning fra 2018.
Det er også ønskelig at det i aksjonæravtalen henviser til hvor den henter
folkeopplysningstall fra.
Fylkestinget ber derfor om at aksjonærene legger følgende (eller annen tekst med samme
intensjon) inn i aksjonæravtalen:
Tillegg til 3. avsnitt: Selskapets samlede driftstilskudd for 2017 er kr. 6.260.000.
Driftstilskuddet indeksreguleres årlig og fordeles mellom eierne…
Tillegg til 4. avsnitt. Fordelingen er basert på folketall fra Statistisk Sentralbyrå pr. 1. juli
2016 og kan ikke endres…
Votering:
Komiteleders forslag til innstilling med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens innstilling 19.10.2016:
1. Østfold fylkeskommune stiller seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken Filmsenter AS, under forutsetning av at dette utløser økt statlig tilskudd til
utvikling og produksjon ved filmsenteret.
2. Ved en innlemmelse av Oslo kommune skal Viken Filmsenter AS sørge for fortsatt aktivitet
og faste treffpunkter i alle eierfylkene.
3. Det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i Viken Filmsenter AS i løpet av
november/ desember 2016.
4. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken Filmsenter AS godkjennes.
5. Vedlagte forslag til endring i aksjonæravtale for Viken Filmsenter AS godkjennes.
6. Østfold fylkesting ønsker at årlig driftstilskudd indeksreguleres årlig og at utgangspunktet
for dette er første driftsår (2017) med virkning fra 2018.
Det er også ønskelig at det i aksjonæravtalen henviser til hvor den henter
folkeopplysningstall fra.
Fylkestinget ber derfor om at aksjonærene legger følgende (eller annen tekst med samme
intensjon) inn i aksjonæravtalen:
Tillegg til 3. avsnitt: Selskapets samlede driftstilskudd for 2017 er kr. 6.260.000.
Driftstilskuddet indeksreguleres årlig og fordeles mellom eierne…
Tillegg til 4. avsnitt. Fordelingen er basert på folketall fra Statistisk Sentralbyrå pr. 1. juli
2016 og kan ikke endres…
Saksordfører: Johan Edvard Grimstad (Sp)

