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1 Driftsresultat 

1.1 Brutto- og netto driftsresultat 2019 

 

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2019 viser et positivt driftsresultat på kr 138,4 mill sett opp mot 
regulert budsjett og en netto resultatgrad på 1,2 prosent. Gjennomsnittlig netto resultatgrad for 
fylkeskommunene samlet unntatt Oslo var i 2019 på 2,6 prosent. 

Resultatet for 2019 kan blant annet forklares gjennom merinntekter knyttet til skatt og rammetilskudd på kr 
60 mill. Sum netto renteinntekter og utgifter viser en merinntekt på kr 9,0 mill. Premieavviket for 2019 er 
inntektsført med kr 61,4 mill. Ser vi på noen av de største rammeområdene finner vi at rammeområdet 
Opplæring har et merforbruk på kr 24,5 mill. Rammeområdet Samferdsel inklusive fylkesveger har et 
merforbruk på kr 3,6 mill. I dette inngår et mindreforbruk knyttet til fylkevei på kr 25,3 mill og et merforbruk 
for Østfold Kolletivtrafikk på kr 30,4 mill. Tannhelsetjenesten har et mindreforbruk på kr 1,6 mill. 

Dersom det regnskapsmessige resultatet på kr 138,4 mill korrigeres for det inntektsførte premieavviket (kr 
61,4 mill) ville resultatet gitt et mindreforbruk på kr 77 mill. 

Som det fremgår av figuren ovenfor er netto resultatgrad positiv og brutto resultatgrad negativ for 2019. Et 
negativt bruttodriftsresultat betyr at utgiftene til de ulike områdene i fylkeskommunens driftsregnskap ikke 
dekkes av fylkeskommunens driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, overføringer, brukerbetalinger og andre 
salgs- og leieinntekter). Både netto og brutto resultatgrad har imidlertid blitt svekket fra 2018 til 2019.  

For andre nøkkeltall og analyse henvises det til årsrapportens kapittel 9. 
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1.2 Regnskapsresultatet sammenholdt med 2. tertial 2019 

I prognosen for årets resultat pr 2. tertial 2019 ble det anslått at rammeområdene ville gå i balanse med 
unntak av Opplæring, som varslet et merforbruk i størrelsesorden kr 25 mill.  

Inntekter fra skatt/inntektsutjevning ble anslått til å gi merinntekter på nesten kr 26 mill.  

Differansen mellom prognosen pr 2. tertial og det endelige regnskapsresultatet ble om lag kr 77 mill bedre 
enn varslet når premieavviket holdes utenfor: 

• Prognosen for skatt og inntektsutjevning ble i 2. tertialrapport anslått til en merinntekt opp mot kr 26 
mill. Resultatet ble en merinntekt på kr 60 mill, det vil si kr 34 mill mer enn anslaget pr 2. tertial. 

• Prognosen for rentekompensasjon ble anslått å gå i balanse. Resultatet endte på kr 14,3 mill, om lag 
kr 4,3 mill høyere enn opprinnelig budsjett, og tilsvarende bedre enn prognosen. 

• Rammeområdet opplæringstjenester varslet om et merforbruk på kr 25 mill, mens regnskapet viser et 
merforbruk på om lag kr 24,5 mill, og ble dermed noe bedre enn varslet. 

• Rammeområde samferdsel ble anslått å gå i balanse.  Det endelige resultatet ble et merforbruk på kr 
3,6 mill. 

• Rammeområdene tannhelsetjenester og regional utvikling ble anslått å gå i balanse, mens regnskapet 
viser et mindreforbruk på hhv kr 1,6 mill og kr 3,2 mill. 

• Rammeområdene politisk styring og administrasjon/fellestjenester ble også anslått å gå i balanse, 
mens regnskapet viser et samlet mindreforbruk på nesten kr 28 mill. 

For nærmere beskrivelse viser vi til kapitlene for de enkelte rammeområdene. 
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2 Virksomhetsovergripende forhold 

2.1 Viken 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en sammenslåing av fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold.  

Viken fylkeskommune skal være ferdig etablert 01.01.2020. 2019 har derfor vært preget av at mye av 
fylkeskommunens ressurser har medgått til dette arbeidet.  

2.2 Miljøstatus i Østfold fylkeskommune 

Status for arbeidet med klimaregnskap- og budsjett  

I 2019 ble det arbeidet videre med klimaregnskap og -budsjett for egen virksomhet, som et eget prosjekt i 
Viken. CEMAsys utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med forslag til klimabudsjett for Viken fylkeskommunes 
virksomhet for perioden 2020 – 2024, og et samlet klimaregnskap for Viken for 2018. 

Regional plan for klima og energi i Østfold ble vedtatt av Fylkesutvalget 28.11.2019. Planen er gjeldende 
frem til det vedtas ny plan for Viken fylkeskommune. 

Status for arbeidet med Miljøfyrtårn 

Arbeidet med innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell har fortsatt i 2019. Status for arbeidet ved 
utgangen av 2019 er at samtlige sertifiserbare enheter er sertifisert. Enheter som ikke er sertifiserbar er 
godkjent etter enkel miljøkartlegging. Av disse gjenstår kun en skole.  

I 2019 har det vært arrangert samlinger for tannklinikkene og skolene med fokus på avfallshåndtering, og et 
felles konsept har blitt presentert. På fylkeshuset i Sarpsborg er det tilrettelagt for kildesortering i foajeen 
med tilhørende møterom.  

Kantinen på fylkeshuset, Halden videregående skole og Skjeberg folkehøgskole har bidratt inn i prosjektet 
Kutt Matsvinn hvor fylkeskommunen deltar.   

Innkjøp 

Antall miljømerkede produkter til egen drift 

Østfold fylkeskommune kan vise til en betydelig økning fra 512 miljømerkede produkter i 2017 til 760 i 2019. 
Den lille nedgangen fra 2018 til 2019 skylles utfasing av tidligere miljømerkede produkter fra leverandørens 
sortiment.  

Rammeavtalene innenfor ulike forbruksartikler utgjør med over 85% av volumet den vesentlige andelen av 
miljømerkede produkter. 

Rapporteringen baserer seg kun på antall miljømerkede produkter tilknyttet rammeavtaler med et samlet 
innkjøpsvolum på minimum kr 1 mill per år.  

                                                                                                    Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 

Miljømerkede produkter til egen 
drift* 

512 768 760 

 
Antall miljøsertifiserte leverandører  

Antallet leverandører med sertifisert miljøledelsessystem fra 2017, 2018 og 2019 vises i tabellen nedenfor: 

 Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 

Leverandører som har et sertifisert 
miljøledelsessystem 

42 37 39 
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Østfold fylkeskommune har foretatt en sjekk av alle leverandører med totalvolum over kr 1 mill, både for 
leverandører med og uten avtale/rammeavtale. 

Energi 

Totalt kjøpte Østfold fylkeskommune i 2019 32,3 GWh til oppvarming og drift av sine bygg og anlegg, fordelt 
på 25,8 GWh elektrisitet, 5,9 GWh fjernvarme, og 0,6 GWh olje. Til drift av veiene brukes om lag 10 GWh, 
der det meste går til gatelys. For å redusere strømforbruket pågår det en gradvis utskifting til LED-lys langs 
fylkesveinettet. Det gjenstår fortsatt mye, både utskiftning av eldre lys i fylkeskommunalt eie og kommunal 
belysning langs fylkesveiene.  

2019 var det siste året det var tillatt å benytte fossil olje til oppvarming, og det ble gjennomført en gradvis 
ombygging til bioolje der ikke andre alternativer var aktuelle. Dette har medført en betydelig reduksjon i 
CO2-utslipp fra året før, da det fossile oljeforbruket alene utgjorde nesten 1 GWh, og tilsvarte et CO2-utslipp 
på 320 tonn. Det har ført til mindre forbruk samtidig som det slår litt ut på økt forbruk av strøm og 
fjernvarme, men nedgang totalt. Nedgang i energiforbruket har også sammenheng med en meget mild 
vinter. Fylkeskommunen har i 2019 hatt et tiltak med effektstyring på el-kjele ved Borg vgs. Dette går i korte 
trekk ut på å flate ut forbrukskurven og unngå effekt toppene. 

  
 

Transport 

Miljøstatus for busstrafikken i Østfold 

Den årlige miljørapporteringen fra Nettbuss viser en ytterligere nedgang i utslipp av klimagasser fra 
lokalbussene i Østfold fra 2018 til 2019. Andelen kjøretøykilometer med fornybart drivstoff var 76 % i 2019, 
en økning fra 66,2% i 2018, og 46,8% i 2016. 

Det ble i 2019 brukt 1 million liter fossil diesel i kollektivtransporten i Østfold, en nedgang fra 1,29 millioner 
liter året før. De totale CO2-utslippene er blitt redusert fra 4822 til 3454 tonn.  
Klimagassreduksjonen fra kollektivtransporten var større enn forventet i 2019, da fokuset først og fremst var 
på å jobbe med nye avtaler i Halden og Indre Østfold fra sommeren 2020 med økte miljø- og klimakrav. Mot 
slutten av 2020 er det forventet at kollektivtilbudet i Østfold vil være tilnærmet fossilfritt.  

Miljøstatus for tjenestereiser 

Totalt ble det kjørt over 3 millioner km med bil på tjenestereiser i 2019. Det er en økning fra foregående år. 
Som følge av sammenslåing til Viken har det vært mye reiseaktivitet mellom de tre fylkene. Antall kjørte km 
fordelt på ulike typer drivstoff fremgår av figuren under.  



Årsrapport 2019        
 

- 6 - 

 

Drivstoff 
Sum kjørte km 2019  
Egne/leide biler  

Sum kjørte km 2019 
Kjøregodtgjørelse 

Diesel/bensin 247990 2602259 

El 11909 168144 

Biogass 133550 0 

 
Det finnes et rikt utvalg av kjøretøy og maskiner i fylkeskommunens ulike virksomheter, blant annet har 
mange av skolene egne minibusser. Det store flertallet av kjøretøyene våre bruker fossile drivstoff, og 
mange har hatt såpass lang brukstid at de kan være klare for utskiftning. I desember 2018 ble det vedtatt å 
lage en plan for å bytte ut fylkeskommunens fossile kjøretøy og maskiner. Dette arbeidet starter opp i 2019 
og ledes av rådgiver for klimavennlige innkjøp. Ny rammeavtale for kjøretøy med rutiner for å alltid 
prioritere fossilfrie kjøretøy, har allerede bidratt til positive endringer i kjøretøysparken.  

Antall flyreiser (fordelt på Norden, Europa, og resten av verden) inkl CO2 utslipp 

For fylkeskommunens interne virksomhet, utgjør tjenestereiser en betraktelig andel av klimagassutslippene. 
Tabellen under gir en oversikt over antall km og antall kg CO2 utslipp for 2018 og 2019. Tabellen viser en 
økning på samtlige geografiske områder fra 2018 til 2019, både med hensyn til antall km og antall kg C02 
utslipp.  Det totale CO2 utslippet for disse flyreisene er 147, 98 tonn. Dessverre bestilles fortsatt en stor 
andel av reisene direkte fra flyselskapene, eller fra andre reiseleverandører. Det er ikke en egen art for 
flyreiser i VISMA og vi har derfor ikke oversikt over hvor mange flyreiser som er bestilt utenom 
reisebyråtjenesten til fylkeskommunen. 

Figur 1 Oversikt over antall bestillinger av flyreiser gjennom reisebyrå. Dessverre representerer det kun en brøkdel av de faktiske 
reisene da mange fortsatt bestiller direkte fra reiseoperatør. 

 
Avfall 

Sorteringsgraden i fylkeskommunen ligger i 2019 på 44 %, noe som er lavt. Som en miljøsertifisert 
virksomhet er riktig håndtering av avfallet vårt viktig for å synliggjøre at vi tar et helhetlig miljø- og 
samfunnsansvar. God avfallshåndtering har også en økonomisk side da det er betydelige kostnadsforskjeller 
på å levere restavfall/blandet avfall og sortert avfall. Dette er et område som trenger økt fokus. I 2019 ble 
det tilrettelagt for bedre søppelsortering på fylkeshuset i Sarpsborg. Kildesorteringsgraden for fylkeshuset 
økte fra 46 % til 61 % fra 2018 til 2019. Dette viser at bedre tilrettelegging gir resultater.  

Det bør utarbeides et felles konsept for avfallshåndteringen i fylkeskommunen og settes konkrete mål for å 
redusere avfallsmengden og øke sorteringsgraden. Samtidig bør det gis god informasjon og opplæring i 
avfallshåndtering til alle ansatte, elever og besøkende for å skape forståelse for valgte løsninger, og ikke 
minst danne en felles holdning og oppslutning til arbeidet. 
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Avfallskoder Avfallsgruppe 

Kg pr 
avfallsgruppe 

Kg pr 
avfallsgruppe 

Kg pr 
avfallsgruppe 

2017 2018 2019 

1100 Bioavfall og slam 78 708 78624 76 117 

1200 Papir, papp og kartong 105 861 95696 103 223 

1300 Glass 3679 2270 3 225 

1400 Metall 52 200 42844 44 753 

1500 EE-avfall 23 756 18134 20 937 

1600 Masser og uorganisk materiale 94 010 63130 55080 

1700 Plast 5809 7815 7 792 

7000 Farlig avfall 5060 8123 3 829 

9900 Blandet avfall 463 090 417400 390 060 

  TOTALT 832173 734036 705016  

Tabell 1 Total mengde avfall for Østfold fylkeskommune 

2.3 Fylkesrådmannens internkontroll 

Organisering og ansvar 
Ansvaret for internkontrollen er lagt til linja. Det betyr at den enkelte virksomhetsleder har ansvar for å følge 
opp og sørge for etterlevelse av de nødvendige internkontrollrutinene for sin virksomhet. 

Fylkesrådmannen har også i 2019 arbeidet med å understreke i fylkeskommunens dokumenter, herunder 
tildelingsbrev, økonomiplan- og budsjettrundskriv, at etterlevelse er viktig og må prioriteres. 

Ledergruppa har en årlig gjennomgang av arbeidet med internkontroll. Avvik er også et prioritert 
oppfølgingsområde i de årlige ressursmøtene med virksomhetene. 

Det er imidlertid ikke iverksatt nye tiltak i 2019, da det meste av ressursene har vært innrettet mot arbeidet 
med å etablere Viken fylkeskommune. 

Informasjonssikkerhet 

Det overordnede mål for informasjonssikkerhet er å sørge for at fylkeskommunen er beskyttet mot 
hendelser som kan påvirke vår virksomhet eller vårt omdømme på en negativ måte. 

Skriftlig og elektronisk informasjon er en viktig ressurs. Effektivt arbeid med informasjonssikkerhet vil 
redusere risikoen for at fylkeskommunen, eller andre, blir skadelidende som følge av at den informasjonen 
fylkeskommunen besitter blir påvirket gjennom uønskede hendelser.  

Ledergruppa har en årlig fast gjennomgang av informasjonsarbeidet.  

2.4 Personal- og organisasjonsutvikling 

Personal- og organisasjonsutviklingsområde har i 2019 hatt hovedfokus på etableringen av Viken 
fylkeskommune. I hovedsak har alle ressurser på området bidratt i svært stor grad i arbeidsgrupper og 
oppgaver i prosjektet Viken fylkeskommune. Dette har resultert i at andre oppgaver har fått mindre fokus og 
innsats til videre utvikling av Østfold fylkeskommunes strategier og politikk innenfor personal- og 
organisasjonsutvikling har vært minimal. 
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Ut ifra tallmaterialet som gjengis i årsberetning, har dette allikevel ikke gitt betydelig utslag i sykefravær, 
som tvert imot er redusert, eller i lønnsutvikling eller likestilling. Arbeidet med prosjekt Viken 
fylkeskommune er imidlertid hovedforklaringen på økt overtid for andre ansatte i Østfold fylkeskommune. 

Personalpolitisk utviklingsarbeid 

Østfold fylkeskommune avsatte i 2019 kr 5,0 mill til utviklings- og omstillingsarbeid, og kr 2,5 mill til 
overtallighet. Midlene er som tidligere benyttet til personalpolitiske utviklingstiltak har sammen med 
utviklingsmidler innenfor rammeområdet opplæringstjenester gitt grunnlaget for kompetanseheving og 
utviklingsarbeid innenfor prioriterte områder for de videregående skolene. I tillegg er noe overtallighet løst 
av disse midlene. I tillegg har midlene vært benyttet til Østfold fylkeskommunes innsats i etableringen av 
Viken fylkeskommune.  

Personalressurser  

Østfold fylkeskommune totale personalressurser var pr 2019, 2 356 årsverk som utgjør 2 657 ansatte. 
Tallene er inklusive midlertidig tilsatte, 187 (engasjementer og vikarer). 

Det pedagogiske personalet utgjør 63 % av totalt antall årsverk, med 1 485 årsverk og 1 653 ansatte. Andre 
ansatte utgjør 37 %, 870 årsverk og 1 004 ansatte. Tallene innbefatter ikke de fylkeskommunale lærlingene 
og personer med godtgjøring.  

Alder 
Tabellen viser alderssammensetningen i fylkeskommunen 

 Pedagoger Andre ansatte 

Alder Antall % Snitt Antall % Snitt 

20-29 51 3 %   58 6%   

30-39 244 15 %   154 15%   

40-49 521 31 %   291 29%   

50-59 529 32 %   317 32%   

60-69 305 19 %   172 17%   

70- 3 0 %   12 1%   

SUM 1 653  100 % 49 1004 100 % 49 

Lønn   

Lønn og sosiale utgifter er en betydelig utgift for de fylkeskommunale virksomhetene. I 2019 var andelen 
nesten 40 % totalt, mens det for enkelte videregående skoler kan utgjøre mer enn 90 % av de totale 
utgiftene. Lønn til fylkeskommunens ansatte fastsettes ved tilsetting, og gjennom sentrale og lokale 
lønnsforhandlinger i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

I 2019 var et mellomårsoppgjør, med en totalramme på 3,2 %. Det var av partene sentralt ikke avsatt midler 
til lokal pott og forhandlinger for ansatte i kap. 4. 

Lønnsforhandlinger for ansatte i kap. 3 og kap. 5 ble i hovedsak fordelt som et generelt tillegg til alle 
innenfor den økonomiske rammen på 3,2 %. Det ble oppnådd enighet med alle 
arbeidstakerorganisasjonene. 

Sykefravær 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ikke-pedagoger 7,6% 6,8% 7,5% 6,3% 6,6% 7,6% 6,9% 

Pedagoger 5,6% 5,7% 5,1% 5,2% 5,0% 4,9% 4,5% 

Totalt 6,3% 6,1% 6% 5,6% 5,6% 6% 5,4% 

Sykefraværstallene inneholder både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Østfold fylkeskommunes 
målsetning har vært et samlet sykefravær på 6 % eller lavere. Til tross for noen svingninger har sykefraværet 
vært stabilt rundt 6%. Det egenmeldte sykefraværet er 1,4%. Det legemeldte fraværet er redusert fra 5% til 
4%.  
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Overtid 

Det er i 2019 registrert overtid på 12052 timer for ikke pedagogisk personale. Samlet overtidsbruk utgjør en 
kostnad på kr 35,7 mill i 2019. Dette viser en økning på 66% som er en følge av arbeidet i prosjekt Viken 
fylkeskommune. 

For pedagogene er utbetalingene til merarbeid og overtid i 2019 på kr 34,4 mill. Samlet kostnad fordeles 
med kr 12,2 mill til vikartimer som merarbeid. Øvrig kostnad kr 22,2 mil utgjør utbetaling av overtid jamfør 
Hovedtariffavtalen. 

Omstilling – overtallighet  

Overtalligheten var ikke betydelig i 2019, alle ansatte er sysselsatt i faste og midlertidige stillinger.  Det ble i 
2019 ikke fremmet oppsigelsessaker begrunnet med overtallighet i Østfold fylkeskommune.  

Likestilling og deltid 

I fylkeskommunen er det ansatt 66% kvinner og 44% menn. 
Tabellen nedenfor viser fylkeskommunens ansatte fordelt på kvinner, menn, årsverk og stillinger pr 
31.12.19: 

Kjønn Pedagogisk personale Øvrige ansatte Totalt 

  Stillinger Årsverk Stillinger Årsverk Stillinger Årsverk 

Kvinner 913 821 682 585 1 595 1 406 

Menn 740 664 322 285 1 062 950 

TOTALT 1 653 1 485 1 004 870 2 657 2 356 

Tabellen viser gjennomsnittslønn i fylkeskommunen fordelt på kvinner og menn, og fordelt på pedagogisk 
personale og andre ansatte pr 31.12.19:    

 Gjennomsnittslønn 2019 Kvinner Menn Samlet 

Pedagogisk personale 609 519 603 044 606 620 

Andre ansatte 541 811 582 615 554 897 

Alle ansatte samlet 536 850 580 568 587 076 

2019 viser en nedgang i den positive utviklingen i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn.  

Av fylkeskommunens 22 virksomhetsledere var det pr. 31.12.19, 10 kvinner.  Det er et uttalt mål å øke andel 
kvinner i fylkeskommunens lederstillinger, og kvinner er godt representert i mellomledernivåene.  

Tabellen viser andelen deltidsstillinger i fylkeskommunen som er besatt av kvinner: 

 Andel av stillinger Kvinneandel deltidsstillinger 

 Antall deltid % deltid Antall kvinner Kvinner i % 

Pedagoger 365 22 % 219 60 % 

Andre ansatte 366 36 % 273 75 % 

Totalt 731 27 % 492 67 % 

Antall deltidsstillinger og antall kvinner i deltidsstillinger er redusert noe fra 2018 til 2019, men fordelingen 
mellom kvinner og menn, mellom pedagoger og andra ansatte viser ingen betydelig endring.  

Lærlinger og lærekandidater 

Østfold fylkeskommune videreførte i 2019 den forsterkede offensiven for full læreplassdekning. I løpet av 
2019 hadde de ulike virksomhetene i Østfold fylkeskommune samlet 93 lærlinger/lærekandidater i fagene 
kontor/administrasjon, IKT servicefag, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, dataelektronikk, kokk, 
helsearbeiderfag, anleggsgartner, mediegrafikerfag, byggdrifterfag og blomsterdekoratør. I tråd med de 
fylkeskommunale oppgavene ligger hovedandelen av lærlinger/lærekandidater er i fagene 
kontor/administrasjon, IKT servicefag, og institusjonskokk.  
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3 Driftsregnskapet – Inntektssiden 

Nedenfor følger Regnskapsskjema 1A som viser hvor mye fylkeskommunen har til fordeling på 
rammeområdene. Inntektssiden i skjemaet består av frie disponible inntekter, netto finansutgifter og netto 
avsetninger, overføring til investeringsregnskapet og motpost avskrivninger.  

 
 

3.1 Skatteinngang og inntektsutjevning 

Total skatteinngang og inntektsutjevning utgjorde i 2019 kr 1.928 mill. I forhold til regulert budsjett utgjorde 
dette en merinntekt knyttet til skatt på kr 63,2 mill og en mindreinntekt på kr 3,2 mill fra 
inntektsutjevningen. Skatteinngang og inntektsutjevning utgjorde i 2018 kr 1.834 mill, det vil si en økning på 
5,1 prosent fra 2018 til 2019.  

Fylkeskommunenes samlede skatteinntekter i 2019 utgjorde kr 35,1 mrd, noe som var 4,8 prosent mer enn i 
2018. Den nasjonale veksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 1,6 prosent for 
fylkeskommunene. Det ser ut til at skatteveksten også i 2019 har sammenheng med ekstraordinært store 
uttak av utbytter som følge av skattereformen. Merskatteveksten må også i 2019 ses som ekstraordinære 
inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.  

Den etterfølgende figuren viser hvordan både prognosen for 2019 og den faktiske skatteinngangen for 2019 
ble, sett i forhold til tilsvarende tall for 2018. 

DRIFTSREGNSKAP 2019    Regnskapsskjema 1 A

Regulert Vedtatt Avvik i kr Inntekt i%

Beløp i mill kr Regnskap budsjett budsjett Regnskap av reg. bud av reg.bud

Inntekter i driftsregnskapet 2019 2019 2019 2018 2019 2019

Fylkeskommunens frie inntekter 3 218,0 3 158,3 3 149,0 3 101,8 59,7 102 %

- Herav skatt på inntekt og formue 1) 1 691,5 1 628,3 1 612,6 1 610,5 63,2 104 %

- Rammetilskudd 2) 1 526,5 1 530,0 1 536,4 1 491,3 -3,5 100 %

Andre generelle statstilskudd 3) 14,3 10,0 10,0 14,7 4,3 143 %

Sum frie disponible inntekter 3 232,4 3 168,3 3 159,0 3 116,4 64,1 102 %

Renteinntekter og utbytte 4) 90,3 82,9 52,9 44,1 7,4 109 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 61,1 62,7 62,7 62,3 -1,6 98 %

Avdrag på innlån til egne formål 71,0 71,0 65,0 67,0 0,0 100 %

Finansutgifter/inntekter netto -41,9 -50,9 -74,9 -85,2 9,0 82 %

Til fri disponibel avsetning 149,8 149,8 33,0 132,2 0,0 100 %

- Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige avsetninger 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 100 %

Bruk av fri disponibel avsetning 231,0 231,0 97,2 212,1 0,0 100 %

- Herav disponering av tidligere års overskudd 83,9 83,9 0,0 114,5 0,0 100 %

- Herav bruk av øvrige avsetninger 147,0 147,0 97,2 97,7 0,0 100 %

Avsetninger netto -80,7 -80,7 -64,2 -80,0 0,0 100 %

Til finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet 89,5 89,5 93,5 97,0 0,0 100 %

Motpost avskrivninger 194,8 194,8 176,7 176,7 0,0 100 %

Til fordeling drift 3 376,5 3 303,5 3 231,5 3 190,9 73,1 102 %

1) Fylkesskatt 1 691,5 1 628,3 1 612,6 1 610,5 63,2 104 %

2) Ordinært rammetilskudd 1 282,1 1 282,4 1 280,8 1 259,1 -0,3 100 %

    Skjønnstilskudd 7,5 7,5 7,5 8,6 0,0 100 %

    Inntektsutjevning 236,9 240,1 248,1 223,6 -3,2 99 %

3) Rentekompensasjon 14,3 10,0 10,0 14,7 4,3 143 %

                      

4) Utbytte fra Østfold Energiverk 65,0 65,0 35,0 28,0 0,0 100 %

    Renteinntekter 25,3 17,9 17,9 16,1 7,4 142 %
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Det ordinære rammetilskuddet, skjønnstilskuddet (eksklusiv inntektsutjevningen) ble i 2019 kr 0,3 mill lavere 
enn budsjettert. Dette kan forklares med noe lavere faktisk befolkningsgrunnlag enn det som ble lagt til 
grunn for budsjettet. Rentekompensasjonen knyttet til skolebygg og fylkesveier ble om lag kr 4,3 mill høyere 
enn budsjettert. Både for skolebygg og fylkesveier er kompensasjonsordningene utnyttet fullt ut. 

3.2 Finansinntekter og utgifter 

Netto finansinntekter omfatter utbytte og renteinntekter, rente- og avdragsutgifter. Netto finansinntekter 
ble i regnskapet for 2019 kr 9,0 mill bedre enn budsjettert.  

3.2.1 Utbytte  

Det ble i 2019 utbetalt utbytte fra Østfold Energi AS til Østfold fylkeskommune på kr 65 mill. Dette var kr 30 
mill enn opprinnelig budsjettert. I forbindelse med behandlingen av tertialrapporten pr april 2019 ble det 
vedtatt at økningen skulle disponeres i forbindelse med økonomiplanen for 2020 – 2023. 

3.2.2 Renteinntekter 

Det er regnskapsført kr 25,3 mill i renteinntekter noe som er kr 7,4 mill mer enn budsjettert, og som tilsvarer 
en årlig gjennomsnittlig avkastning på 2,23 prosent. Bankrenten var til sammenligning på om lag 1,91 
prosent (3 mnd NIBOR + 36 punkter).  

Plasseringsaktiviteten 

Pr 31.12.2019 hadde Østfold fylkeskommune plassert kr 632,2 mill i fondsandeler. Gjennomsnittlig 
plasseringsvolum utenfor konsernkonto for året under ett har vært på kr 692,1 mill, mens gjennomsnittlig 
saldo på konsernkontoen i perioden januar til desember var kr 311 mill.  

Renteavkastningen i bank er beregnet til 1,91 prosent. Avkastningen for rentefondene beregnes til om lag 
2,23 prosent. Dermed fortsetter rentefondene å gi en viss meravkastning, om enn noe lavere enn det vi 
gjennomgående har sett tidligere år. Meravkastningen er som før oppnådd med begrenset kredittrisiko, da 
strategien begrenser risikoen til Investment Grade (BBB+).  

Med den omfattende likviditeten er det viktig å se plasseringen av midler utenfor konsernkontosystemet i 
sammenheng med ønsket om å redusere risiko ved å spre seg på flere banker/forvaltere og plasseringer.    
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De eksterne plasseringene per desember og fondsandelene, løpetid og gjennomsnittlige avkastning i 2019 
fremgår av tabellen under: 

 

Som det framgår av tabellen foran er fondenes vektede rentedurasjon 0,46. Det betyr at porteføljen er lite 
følsom for kursendringer som følge av renteendringer. 

 

Bankinnskudd som andel av porteføljen har endret seg noe fra 31.12.18 til 31.12.19, en andel på 26 prosent. 
For øvrig har det også vært stabilitet i fondsbruken i 2019, bortsett fra innløsningen av KLP Obligasjon 1 år og 
kjøp av Odin Europeisk Obligasjon A. Renterisikoen anses dermed fortsatt som lav, ved å spre risikoen er 
plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfond fordelt på tre forskjellige fondsforvaltere og 9 forskjellige 
fond.  

Finansreglementet gir begrensninger for hvordan overskuddslikviditeten kan plasseres. Det er begrensninger 
på hvor stor andel hver fondskategori kan utgjøre av samlet portefølje, og det er begrensninger på hvor stor 
andel Østfold fylkeskommunes plassering skal utgjøre i det enkelte fond sammenlignet med fondets 
størrelse. Alle plasseringene er i henhold til finansreglementets begrensninger. 

3.2.3 Renteutgifter 

Det er regnskapsført kr 61,1 mill i renteutgifter, noe som er kr 1,6 mill mindre enn budsjett. 

Nærmere om låneporteføljen 

Ved utløpet av 2019 hadde fylkeskommunen et samlet lånevolum på kr 2 283 mill. Fordelingen av lån på 
långivere er slik: 

Långiver (mill kr) 2019 2018 

Kommunalbanken 1 198 1 031 

KLP 154 154 

Verdipapirmarkedet 929 929 

Andre 2 2 

  2 283 2 116 

Ved utløpet av 2019 er låneporteføljens samlede volum på kr 2 283 mill. Det er Kommunalbanken, KLP og 
verdipapirmarkedet som er långivere. Låneporteføljens gjennomsnittsrente er 2,79%. Det er etablert 

 Forvalter Fond Beløp Andel % Avkastning % Rentedurasjon

Fondsforvaltning AS Pluss Obligasjon 47,63           5,57              2,66                 3,00                   

Fondsforvaltning AS Pluss Likviditet 73,71           8,61              2,03                 0,15                   

Fondsforvaltning AS Pluss Likviditet II 64,68           7,56              1,86                 0,15                   

DNB/Danske bank Konsernkonto 146,63         26,12            1,91                 -                   

Nordea Nordea Kort Obligasjon Pluss 105,57         12,34            1,97                 0,14                 

Nordea Nordea FRN Pensjon 88,78           10,37            2,73                 0,18                 

Nordea Nordea FRN OMF 81,49           9,52              2,45                 0,14                 

Odin Likviditet A 44,65           5,22              1,86                 0,12                 

Odin Norsk Obligasjon A 80,43           9,40              2,69                 0,14                 

Odin Europ Obligasjon A 45,31           5,29              2,92                 1,50                 

Sum finansielle eiendeler 778,88         100,00          2,26 % 0,46                 

Fondskategori  Beløp 
Andel 

portefølje 
Andel fond 

Bankinnskudd                                  146,63 18,8

Pengemarkedsfond m/lav 

risiko 
                                118,36 15,2 18,7

Pengemarkedsfond                                  170,25 21,9 26,9

Obligasjonsfond                                 343,64 44,1 54,4

                                    778,88 100,0         100,00 
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fastrenter ved bruk av ordinære fastrentelån og renteswapper. Fastrenter utgjør en andel på 31% av totale 
lån. Lånene kommer til forfall på ulike tidspunkt, men i gjennomsnitt er det 6,7 år til lånene må 
refinansieres. I løpet av de neste 12 måneder er det ingen av lånene som kommer til må refinansieres. 
Samlet durasjon i porteføljen av lån og rentesikringer er 1,57 år. Låneporteføljens sammensetting er 
innenfor begrensningene som er vedtatt i fylkeskommunens finansreglement. Samlet finansiell risiko 
vurderes å være tilfredsstillende. 

Figuren under viser effekten av en 1 prosent renteoppgang på fylkeskommunens renteutgifter i 
økonomiplanperioden. 

 
Nøkkeltall låneporteføljen pr 31. desember 

• gjennomsnittlig porteføljerente var 2,8 prosent 

• gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) i porteføljen var 1,6 år 

• største enkeltlån i porteføljen var kr 346 mill (15 prosent) 

• fastrenteandel 31 prosent 

• innløsningsverdi (samlet overkurs ved årsskiftet) er 1,9 prosent eller kr 44 mill 

• andel lån som skal refinansieres innen ett år er 0 prosent 

3.2.4 Avdrag 

Som det fremgår av oppstillingen under ble det budsjettert med kr 71,0 mill i avdragsutgifter for 2019. Dette 
er en økning i avdragsutgifter på kr 4,0 mill sammenholdt med 2018. Avdragene er vektet mot rest levetid 
for fylkeskommunens anleggsmidler, og i samsvar med minste lovlige avdrag. 

Regulert budsjett -19  Regnskap pr. desember  Avvik 

kr 71,0 mill   kr 71,0 mill   kr 0 mill  

Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet 

Ingen av de gitte rammene i finansreglementer er overtrådt og det ikke funnet sted avvik fra dette. 

3.3 Netto avsetninger  

Netto avsetninger omfatter avsetninger til og bruk av disposisjonsfond, samt disponering av tidligere års 
overskudd. Årets netto avsetninger er kr 80,7 mill. 

I henhold til vedtak i fylkestinget er kr 129,9 mill av tidligere års avsetninger inntektsført til dekning av 
driftsutgifter i regnskapsåret. 
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Regnskapsmessige mindreforbruk fra 2018, kr 83,9 mill ble i fylkestinget vedtatt disponert som følger: 

- kr 39,8 mill avsettes til økonomiplanfondet 
- kr 25,4 mill avsettes til pensjonsfond 
- kr 10 mill avsettes til Regionalfond 
- kr 5 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk 
- kr 2 mill tilbakeføres opplæringsområdet 
- kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle organisasjoner 
- Kr 0,7 mill avsettes til følgende:  
                      - kultur: kulturdråpen, kr 200 000 
                      - helse: Helsefremmende lokal, kr 478 884 
                      - Utbytte fra Innovasjon Norge, kr 4 716 

3.4 Motpost avskrivninger 

I henhold til rapporteringsforskriften er rammeområdene i driftsregnskapet belastet med avskrivninger for å 
uttrykke forbruket av varige driftsmidler. Summen av avskrivninger for 2019 er kr 194,8 mill. 

Avskrivningene skal ikke gi resultateffekt. Motpost til avskrivningene er derfor å finne på inntektssiden i 
driftsregnskapet. 

Tabellen under viser hvordan avskrivningene er fordelt pr rammeområde: 

Regnskap 2019 - Avskrivninger       

        
Beløp i mill kr   Sum Sum  

Rammeområder:     2018 2019 

     

Administrativ ledelse og fellesfunksjoner         13,2         14,9  

Videregående opplæringstjenester         94,5         103,0  

Tannhelsetjenester           6,8          7,0  

Regional utvikling           3,3           3,3  

Samferdsel, inkl. vegsjefen         58,7         66,7  

      

Sum avskrivninger fordelt i driftsregnskapet         176,7       194,8  
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4 Driftsregnskapet – Rammeområdene 

 

4.1 RAMMEOMRÅDE TANNHELSETJENESTEN 

 

Avvik i forhold til budsjett  

Rammeområdet Tannhelse inkludert Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, har et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 1,6 mill.  

Fellesfunksjoner/Pasientbehandling 

Prosentandelen 5- og 12-åringer uten karieserfaring har i Østfold flatet ut, mens tilsvarende tall for landet 
fortsetter å stige og har nå så vidt passert Østfold, det vil si mindre enn 1%-poeng avvik. For 18-åringer lå i 
2019 litt over landsgjennomsnittet, med 2,4%-poeng.  

Utviklingen går i retning av mindre forskjeller i tannhelse blant østfoldungdommen. En liten gruppe barn og 
unge har fremdeles store tannhelsemessige utfordringer. I 2016 var tallet på 18-åringer som hadde hatt 
karieserfaring i 5 eller flere tenner 29,2%, i 2017 26,4% i 2018, 25,7% og i 2019 24,7%. Disse pasientene 
legger beslag på en stor del av behandlingskapasiteten. Utfordringen er å identifisere de som er mest utsatt 
for å få karies og nå disse med virksomme forebyggende tiltak.  

Tannbehandling i narkose foregår ved Sykehuset Østfold, avdeling Moss. Det er gjennomført behandling av 
213 pasienter i 2019 som er 16 flere enn året før. For 93 pasienter var ventetiden under 3 måneder i 2019, 
for 2018 var tilsvarende tall 60.  

Tannlegevakten drives av Østfold tannlegeforening (ØTF) med økonomisk og administrativ støtte fra Østfold 
fylkeskommune. Samarbeidet er videreført i 2019 og fungerer godt.  

TkØ – Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst er et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) etter 
kommunelovens § 27 mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. Samarbeidet ble etablert 
etter vedtak i fylkestingene i 2010/2011.  

DRIFTSREGNSKAP 2019    Regnskapsskjema 1 B

Regulert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i %

Beløp i mill kr Regnskap budsjett budsjett Regnskap av reg.bud av reg.bud

Rammeområder   -   Netto driftsrammer 2019 2019 2019 2018 2019 2019

Premieavvik/Amortisering -26,3 34,7 44,3 -0,9 -60,9 -76 %

Politisk styring og kontrollorganer 23,6 34,2 35,0 27,7 -10,6 69 %

Administrativ ledelse og fellesfunksjoner 217,4 234,4 202,9 204,5 -17,1 93 %

Videregående opplæringstjenester 2 012,9 1 988,4 1 958,9 1 938,1 24,5 101 %

Tannhelsetjenester 122,7 124,3 122,2 119,3 -1,6 99 %

Regional utvikling 168,0 171,3 168,9 155,9 -3,2 98 %

Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 719,8 716,2 699,4 662,3 3,6 100 %

Sum fordelt til drift 3 238,1 3 303,5 3 231,5 3 106,9 -65,4 98,0 %

Regnskapsmessig mindreforbruk 138,4 0,0 0,0 84,0

Rammeområdet samlet Vedtatt Regulert Regnskap Avvik 

Beløp i mill kr 2019 2019 2019 2019

Utgifter 174,7 176,7 191,2 -14,5

Avskrivninger 6,8 7,0 7,0 0,0

Sum utgifter 181,5 183,7 198,1 -14,5

Sum inntekter -59,4 -59,4 -75,4 16,1

Netto utgifter 122,2 124,3 122,7 1,6
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Ved utgangen av 2019 hadde Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 42 ansatte i varierende 
stillingsstørrelser. Til sammen utgjorde dette 29,9 årsverk. Østfold fylkeskommune er 
administrasjonsfylkeskommune for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Det innebærer at de 
ansatte er ansatt i Østfold fylkeskommune. 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst holder til på Majorstua i Oslo. Her er det etablert et fullverdig 
kompetansesenter som inneholder en spesialisttannklinikk med 15 behandlingsrom, forskningslaboratorier, 
samt kontorer for forskere, klinikere og administrativt personell.  

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst dekker nå samtlige spesialistområder. Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst har narkosefunksjon og tilbyr tannbehandling i narkose.  

I 2019 ble det gjennomført 101 dager med tannbehandling i narkose med til sammen 224 pasienter. 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst hadde i 2019 til sammen 1310 henvisninger (inkludert TOO 
pasienter). Hovedvekten av henvisningene er fra samarbeidets tre fylkeskommuner, men også fra andre 
fylkeskommuner og private klinikker. Mange av henvisningene er svært komplekse og behandlingskrevende 
som krever tverrfaglig tilnærming. 
Spesialistene ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst bidrar til kompetanseheving og 
kunnskapsutvikling i tannhelsetjenesten. Spesialistene har gitt veiledning til tannleger/tannpleiere på telefon 
og pr e-post knyttet til pasientkasus. De har også holdt kurs og seminar både hos Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst og ute på klinikker i regionen. I tillegg har de hatt hospitanter og tatt imot tannleger 
som ønsker å være med på pasientbehandling på egne henviste pasienter. 

TOO-prosjektet (tilrettelagt tilbud om tannhelsetjenester for torturutsatte, overgrepsutsatte og personer 
med odontofobi) har i 2019 hatt henvist 283 pasienter. TOO teamet ved Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst består av psykolog, tannleger, tannpleier og tannhelsesekretær. Teamet har ansvar 
for kompetanseoppbyggingen for de lokale TOO-teamene i Oppland, Hedmark, Østfold fylkeskommuner 
samt for TOO teamet i Oslo kommune. Fra september 2019 har TOO-team fra Oslo samarbeidet og vært 
samlokalisert hos lokalene til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst sitt eget TOO tverrfaglig team tilbyr i tillegg TOO-behandling til egne pasienter for å 
sette pasientene i stand til å motta tannbehandling. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst tverrfaglig 
behandlerteam TOO gir tannbehandling for dem som har vært gjennom TOO-tilvenning. 
Praksisnær klinisk forskning er en av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst hovedoppgaver. De fleste 
forskningsprosjektene gjøres i dag i samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten. Videre yter 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst prosjektbistand til regionen. Det kan for eksempel være 
vurdering av prosjektbeskrivelse, metodevalg eller analyse. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 
samarbeider med andre kompetansesentre, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. En fullstendig oversikt 
over Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst forskningsprosjekter finnes på nettsiden www.tkost.no   
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har vært finansiert via statlige tilskuddsmidler, basistilskudd fra 
deltakerfylkeskommunene og pasientinntekter. Det største bidrag kommer fra Staten. 

Bekymringspasienter i Tannhelsetjenesten i Østfold  

Tannhelsetjenesten i Østfold har utarbeidet rutiner for å fange opp og gi tannbehandling til pasienter som 
bekymrer oss særlig (oppfølgingspasienter). Formålet med rutinene er å etablere et individuelt tilpasset 
opplegg til de barna og ungdommene som trenger det mest, men som av ulike grunner ikke klarer å ta imot 
det generelle, oppsøkende tilbudet om undersøkelse og behandling. 

Det foreligger samarbeidsavtaler med barnevernet i alle Østfolds kommuner.  

Det ble i 2019 sendt 44 bekymringsmeldinger til barnevernet og 38 varsler om bekymringsmelding til 
foresatte.  

  

http://www.tkost.no/
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Folkehelsearbeid 

Tannhelsetjenesten er aktive utøvere i folkehelsearbeidet i Østfold. Lov om tannhelsetjenesten prioriterer 
forebyggende arbeid foran behandling. Folkehelsearbeidet var koordinert av en folkehelserådgiver.  

Noen av folkehelseoppgavene i 2019 

Kundetilfredsheten skal måles en gang i løpet av året, med tidsløp på 1 uke. I 2019 ga 85,6% av de som 
svarte skår 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6, for tannbehandlingen de hadde mottatt. Tilsvarende ga 81,7% 
tannhelsetjenesten skår 5 eller 6. 
Tannhelsetjenesten skal utføre annet utadrettet folkehelsearbeid etter beste kunnskapsbaserte praksis. Det 
er opprettet en arbeidsgruppe fra Tannhelsetjenesten som samarbeider med Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst. 

Tannhelsetjenester til innsatte i fengsel 

Tannhelsetjenesten tilbyr tannhelsetjenester til alle fengselsinnsatte i Østfold.  

Driften skal fullfinansieres av staten gjennom øremerkede tilskudd. I 2019 hadde vi et mindreforbruk på kr 
0,91 mill i forhold til bevilgningen fra Helsedirektoratet. Dette er satt av på bundne fond for bruk i 2020. 
Totalt har kriminalomsorgen hatt 508 fengselsplasser i Østfold i 2019. 

Statens barnehus i Moss 

I samarbeid med tannhelsetjenesten i Akershus startet vi i 2018 et samarbeid med Øst-Politidistrikt om 
tannhelseundersøkelser av barn og ungdom hvor det er mistanke om at de har vært utsatt for vold eller 
seksuelle overgrep.  

Tortur- og overgrepsutsatte og pasienter med odontofobi (TOO) 

Fra våren 2014 har vi hatt et tverrfaglig behandlerteam med psykolog, tannlege og tannhelsesekretær med 
tilbud til pasienter som har vært utsatt for tortur- og overgrep eller pasienter med odontofobi, en dag i uken 
ved Moss tannklinikk. Fra november 2018 ble tilbudet utvidet med tilsvarende team i Fredrikstad. Det er et 
ønske om å utvide tilbudet ytterligere i 2020. Det er i tillegg et tannbehandlingsteam ved hver av Østfolds 
offentlige tannklinikker. Disse teamene tilbyr et tilrettelagt tilbud om rehabilitering etter at 
psykologbehandlingen er avsluttet. Tilbudet skal være helfinansiert av Staten gjennom Helsedirektoratet. I 
2019 hadde tilbudet et mindreforbruk på kr 0,35 mill i forhold til bevilgningen fra Helsedirektoratet. Beløpet 
er avsatt på bundne fond for bruk i 2020. 
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4.2 RAMMEOMRÅDE SAMFERDSEL INKL. FYLKESVEGER 

Rammeområdet samferdsel omfatter tjenesteproduksjon, planer og strategier innen kollektivtrafikk, drift og 
vedlikehold av fylkesveier samt trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Rammeområdet viser et samlet merforbruk på kr 3,6 mill.  

Rammeområdets resultat framkommer gjennom at Østfold kollektivtrafikk har et merforbruk på kr 30,3 mill, 
fylkesveiene har et mindreforbruk på kr 25,3 mill og mindreforbruk på strategisk samferdsel kr 1,4 mill. 

Merforbruket til kollektivtrafikken er i stor grad knyttet til kontraktene for transporttjenester som ble 
regulert vesentlig mer enn forutsatt. Det samme gjelder kontrakter for spesialskyss. Her erfares det også en 
stadig økning i behovet for spesialskyss. Årlig justering varierer og har de senere har vært positive for 
fylkeskommunen. Dette har tilsvarende gitt mindreforbruk i foregående år. Resultatet for fylkesveier er et 
resultat av kapasitetsutfordringer i overgangen til ny fylkeskommune, ny entreprenør i driftskontrakt og 
manglende omprioriteringer av tilgjengelig ramme. 

Detaljerte kommentarer gis i den påfølgende teksten. 

Strategisk samferdsel 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Utvide samarbeidsordning med kommunene for 
økt sykkelbruk til flere kommuner 

Ordningen vedtatt avsluttet av Fylkestinget juni 
2019. Avsatte midler fordelt til tverrforbindelsene 

Forhandle om byvekstavtale for Nedre Glomma   Deltatt i prosess. Ikke kommet i 
forhandlingsposisjon med staten 

Implementere Hjem-jobb-hjem i Nedre Glomma og 
Mosseregionen 

HjemJobbHjem er implementert i Nedre Glomma. 
Ordningen videreføres i regi av Inspiria. I Moss er 
det iverksatt oppstart av pilotbedrift. 

Økonomi 

Området strategisk samferdselsutvikling har i 2019 et mindreforbruk på kr 1,4 mill. Dette skyldes at 
seksjonen har avgitt ressurser til arbeidet med Viken som har blitt refundert og at personell som har sluttet 
ikke er erstattet.  

Året som er gått 

Oppfølging av virksomhetene Statens vegvesen og Østfold kollektivtrafikk er prioriterte oppgaver, herunder 
politiske saker. I tillegg har 2019 i stor grad vært preget av arbeidet med å overta SAMS veiadministrasjon fra 
Statens vegvesen.  

Bypakke Nedre Glomma og samarbeidsavtale Moss Rygge har hatt stor oppmerksomhet med fokus på å nå 
vedtatte milepæler og arbeidsoppdrag. I Nedre Glomma har det også i 2019 vært arbeidet med 
reguleringsplan for fylkesvei 109. Før sak om neste fase i bypakka kan fremmes må godkjent reguleringsplan 
i både Fredrikstad og Sarpsborg foreligge. Etter godkjent reguleringsplan har beboere som er berørt 
mulighet til å kreve innløsing av egen eiendom. Søknad om forskuttering av grunnerverv ble sendt til 

Rammeområdet samlet Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

Beløp i mill kr 2019 2019 2019 2019

Utgifter 812,1 822,8 940,1 -117,3

Avskrivninger 58,7 66,7 66,7 0,0

Sum utgifter 870,8 889,4 1006,7 -117,3

Sum inntekter -171,4 -173,2 -287,0 113,7

Netto utgifter 699,4 716,2 719,8 -3,6
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Samferdselsdepartementet i 2018. Kommunedelplanene for nye kryssinger av Glomma har også hatt stor 
oppmerksomhet. I Sarpsborg er planen lagt ut på høring, mens den er vedtatt i Fredrikstad kommune. 
Fredrikstad kommune prioriterte kr 10 mill til gratis buss i forbindelse med oppstart av bompengeinnkreving 
11. november 2019. Tiltaket varer til februar 2020. 

I samarbeidsavtalen i Moss Rygge har fremdriften til Bane Nor gitt ekstra utfordringer for å finne gode 
løsninger for sykkel og kollektiv i anleggsfasen for nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon. I samarbeide med 
alle partene i samarbeidsavtalen er det jobbet for å definere avbøtende tiltak på kort og lang sikt. For et av 
tiltakene forsøkte Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen å legge til rette for en midlertidig løsning for 
passering av kanalen i Moss for myke trafikanter.  Planen var en beredskapsbru parallelt med dagens bru. 
Løsningen ble skrinlagt etter ønske fra Moss kommune.  

Nytt kollektivtilbud i Mosseregionen startet opp i 2019. Oppstarten har hatt stor oppmerksomhet i medier 
og blant berørte innbyggere. Et stort engasjement har krevd mye ressursbruk gjennom kontakt med 
offentlige og private for å forankre det nye tilbudet. Gjennomføring av en periode med gratis buss ved 
oppstarten av nytt tilbud ble en stor suksess. Utredning av kollektivnettet for resten av Østfold har vært 
arbeidet med i løpet av 2019.  

Samarbeidsordningen med kommunene for økt sykkelbruk resulterte i at 5 kommuner fikk tilskudd til 
prosjekter for kr 2,3 mill. Fellesprosjektet for strømforsyning og GS vei langs fv 108 til Hvaler ble tilført kr 5 
mill.  

Våler kommune har i tillegg gjennomført bygging av ny trase for vannforsyning langs fv 120, og invitert 
fylkeskommunen til et samarbeide for en samtidighet med gang og sykkelvei. Fylkeskommunen prioriterte 
tilskudd fra tverrforbindelsene, mens kommunen påtok seg gjennomføringsansvaret. Dette har resultert i 
over 2 km ny gang og sykkelvei til lav kostnad for fylkeskommunen. 

Det har vært jobbet for å videreutvikle mobilitetsløsningen - «HjemJobbHjem». Samarbeide mellom 
offentlige og private virksomheter og bedrifter. Prosjekt for å redusere bilbruk ved å bidra med 
tilrettelegginger i bedriftene og tilby ordninger for økt sykkelbruk og gunstige kollektivløsninger.  

Andre prioriterte oppgaver i 2019: 

• Videreutvikling av avtale om sykkelpark på Inspiria med egen elsykkel bane 

• Sekretariat for Jernbaneforum Øst 

• Innføring av mobilitetsstrategi ved fylkeshuset med sertifisering av Fylkeshuset som sykkelvennlig 
arbeidsplass 

• Prosjektgrupper i bypakke Nedre Glomma 

• Prosjektgrupper i samarbeidsavtalen Moss Rygge 

• Prosjektgrupper i regionsreform 

Fylkesvei 

Fylkesveinettet har en utstrekning på 1696 km. Det er en økning på 38 kilometer siden 2010. 194 km, eller 
11,4 %, har fremdeles grusdekke. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for ca. 208 km gang- og sykkelveier 

Økonomi  

Totalrammen til drift og vedlikehold for 2019 består av ordinær budsjettbevilgning, prognostiserte inntekter 
og tilleggsbevilgning fra fylkestinget. 

Leveranseavtalen mellom Østfold fylkeskommune og SVRØ angir at regnskapsførte inntekter skal kunne 
disponeres av SVRØ. Til sammen utgjorde inntektene kr 5,5 mill. Dette dreier seg om forsikringsoppgjør 
knyttet til skade påført vei eller veiutstyr. Det kommer også inntekter fra rammeavtaler for etablerte 
fiberkabeltraseer innen vegområdet.  
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Utgiftene til fylkesveier er delt mellom drift og vedlikehold, og midler til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.  
Tildelingen og regnskap for 2019 var som følger (i mill kr): 

 
Budsjett Regnskap Avvik 

Drift og vedlikehold av fylkesveger 252,1 227,9 24,2 

FTU 10,2  9,1 1,1 

Totalt 262,3  237 25,3 

Kostnader anordnes i fylkeskommunens regnskap etter at Statens vegvesens fylkesvegregnskap er avsluttet i 
januar. Tallene i tabellen ovenfor er slik de framkommer i fylkeskommunens regnskap. 

Spesifisert etter de tiltaksområdene som er definert i handlingsprogrammet, var forbruk og inntekter innen 
drift og vedlikehold av fylkesvegene slik de framkom av Statens vegvesens regnskapstall per 13.12.2019: 

Tiltaksområde Budsjett 
SVRØ's 

regnskap 
Anordn 

2018 
Anordnet 

2019 
Mer/mindre-
forbruk 

Driftskontrakter*   127,2       

Drift øvrig   -2,3       

Vedlikehold øvrig   13,4       

Dekkelegging   76       

Vegoppmerking   6,5       

Bruvedlikehold   5,6       

Sum Driftsregnskap veg 252,1 226,4 -6,9 13,9 -18,7 

Inntekter forsikringsskader   -4,6       

Øvrige inntekter   -0,9       

Justert driftsregnskap veg   -5,5     -5,5 

FTU 10,2 9,1     -1,1 

Sum fylkesveger 262,3 230 -6,9 13,9 -25,3 

*Summen inkluderer fastprisdelen og andre oppgaver i driftskontraktene eks. forsikringsskader 

Året som er gått 

Driftsområdet samlet viser et mindreforbruk på kr 25,3 mill eksklusiv mva. Mindreforbruket fremkommer på 
grunn av utfordringene som drift og vedlikehold har hatt på kapasitet, bytte av entreprenør på 
driftskontrakt, refusjon av tidligere overfakturering av strøm, merinntekt fra skadeoppgjør og at anordning 
fra 2018 beklageligvis ikke var hensyntatt i disponibel ramme for 2019. 

Øvrige vedlikeholdsmidler:         kr 4 mill 
- Mindreforbruk for tilskuddsordninger sykkel/kollektiv i Nedre Glomma,  

manglende kapasitet hos driftsentreprenør på TS-tiltak, og anordning  
fra 2018 til 2019 som ikke er fanget opp. 

Dekkelegging, vegoppmerking og bruvedlikehold:      kr 5 mill 
- Noe av mindreforbruket skyldes manglende kapasitet hos  

bruvedlikeholdsentreprenør og at forventet bonusutbetaling til  
asfaltentreprenør ikke kom til utførelse. 

Merinntekt:           kr 3 mill 
- Høyere inntekt for skadesaker enn det var budsjettert med.  

FTU (forskjøvet utbetaling til kommuner):       kr 1 mill 
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Fylkeskommunal anordning:         kr 7 mill 
- Framkommer på grunn av utfordringer med å sammenstille 

fylkeskommunen og Vegvesenets regnskap 
Refusjon strømkostnader:         kr 5 mill 

- Skyldes tilbakeføring fra leverandør på grunn av overfakturering i 2018 

Tiltaksmål 2019 

Funksjon 7220 Fylkesveger  
Mål 2019 Status pr 

31.12.19 
Merknad 

Dekkelegging på fylkesveinettet  90 km 77* *I tillegg kommer 10,2 km 
omfattende utbedring/ 
flatelapping på fv 115 og 122. 
Dette er kostbar utbedring som 
medfører noe reduksjon i den 
ordinære dekkeleggingen. Det 
er også utført 1,5 km med øvrig 
flatelapping. 

Dekkelegging på gang- sykkelvei 
langs fylkesveinettet 

5 km  3,2 Vurdert behov er noe lavere 
enn mål. 

Oppskriving av fylkesvei for 
godkjenning av aksellast 10 tonn 

0 km  7,7 km  Fv107 Bekkevoll – Torsnes lå 
ved en feil inne med BkT8-50 

Ferdig bygd ny gang- sykkelvei 5,2 km  5,2 km Sluttarbeider skal gjennomføres 
i 2020. 

Igangsatt prosjekter ny gang- og 
sykkelvei  

3,6 km  5,2 km Fv.108 Tangenbekken – Hvaler 
kirke (1,3 km) ble ikke startet 
opp på grunn av utfordringer 
knyttet til grunnerverv 
 
I tillegg kommer 2,5 km gs-veg 
langs fv. 120 fra Moss og Våler 
næringspark - Middagsåsen 

Utbedre holdeplasser for 
kollektivtrafikk til universell 
utforming 
 

5 kantstopp og 8 
busslommer  

4 kantstopp og 8 
busslommer** 

Snuplass på Dingtorp (inkl. 1 
kantstopp) ikke gjennomført 

Gjennomføre støyisolering av 
boliger i henhold til krav i 
forurensningsforskriften  

0 boliger  0 boliger   

Det lokale trafikksikkerhetsarbeid 
styrkes gjennom konseptet 
«Trafikksikker kommune».  

Kommuner som skal starte 
arbeidet med å bli trafikksikker 
kommune 

Kommuner som skal være 
godkjent som trafikksikker 
kommune 

Idrettsklubber som skal starte 
arbeidet med å bli trafikksikker 
idrettsklubb 

 
 

 

 

3 kommuner 

 

3 kommuner 

 

 

3 idrettsklubber 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

Idrettsklubber 
utgår som eget 
tiltak og inngår i 

I 2019 var det 3 kommuner som 
var godkjent. Spydeberg, 
Fredrikstad og Råde. 
 
Forklaring på avvik om 
Trafikksikker kommune: 

Kommune- og 
regionalreformen har tatt fokus 
vekk fra organisering av 
trafikksikkerhetsarbeidet. Nye 
Moss kommune har igangsatt 
arbeidet, og Indre Østfold 
kommune har intensjoner om å 
starte arbeidet i 2020. 
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Funksjon 7220 Fylkesveger  
Mål 2019 Status pr 

31.12.19 
Merknad 

Idrettsklubber som skal være 
godkjent som trafikksikker 
idrettsklubb 

3 idrettsklubber konseptet 
Trafikksikker 
kommune. 

**) 4 kantstopp på fv. 599 som del av prosjektet Tveterveien - Sandbakken, 8 busslommer på fv. 118 som del av 
prosjektet Skjeberg – Sandbakken og 1 kantstopp på snuplass Dingtorp i Rakkestad. 

Fylkesveier – miljø- og trafikksikkerhet 

Omfatter nye og kompletterende tiltak på det eksisterende vegnettet relatert til miljø og trafikksikkerhet, 
inkl. drift og vedlikeholdskostnader. Miljøtiltakene utføres av Statens vegvesen Region øst, mens 
trafikksikkerhetstiltakene håndteres av Trafikksikkerhetsutvalget (FTU).  

På investeringssiden omfatter funksjonen også bygging av gang- og sykkelveger, investeringstiltak knyttet til 
skolevegstiltak, kollektivtiltak samt mindre trafikksikkerhets- og miljøtiltak. 

Måloppnåelse 

Miljø- og trafikksikkerhetstiltak 

Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene Status 

Tilskudd til bygging av gang- og 
sykkelveier/ fortau og andre 
trafikksikkerhetstiltak  

Øke andelen av barn som 
går/sykler på skolevei ved å 
sikre skoleveiene  

Bevilget ca kr 7 mill 

Tilskudd til lokale 
trafikksikkerhetstiltak til skoler, 
foreninger og lag i Østfold  

Øke andelen av barn som 
går/sykler  

Bevilget ca kr 450.000 

Kurstilbud, aktivitetsgården på 
Inspiria 

Påvirke til mer systematisk 
trafikkopplæringen i skolen - 
særlig rettet mot sykkel og 
gange. 

Gjennomført 2 kurs for lærere 

Kollektivtrafikk 

Østfold kollektivtrafikk er tillagt oppgaver knyttet til planlegging og kjøp av kollektivtrafikk, skoleskyss samt 
informasjon og markedsføring av tilbudet.  

Måloppnåelse 

Funksjon 7300-7330 Kollektivtrafikk – resultatmål Status  

2019 

Mål 

2019 

Mål  

2020-2023 

Opprettholde den totale ruteproduksjonen (km)  11,9 mill km 11,9 mill km 11,9 mill km 

Øke antall ordinære reiser med minst 5% 6,5 mill reiser 5,75 mill reiser 6,82 mill reiser 
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Østfold Kollektivtrafikk 

Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene Status pr 31.12.19 

Oppfølging av nytt rutetilbud i Nedre 

Glomma 

Gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt 

og bedre tilrettelegging for arbeidsreiser 

i Nedre Glomma 

Under arbeid. Det er planlagt en 

gjennomgang av hele tilbudet i 

2020. 

Gjennomgang og oppstart av nytt 

rutetilbud i Moss og resten av Østfold 

Gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt 

og bedre tilrettelegging for arbeidsreiser 

i hele Østfold 

Nytt rutetilbud i Moss hadde 

oppstart 19. august 2019. 

Gjennomgang av Halden og Indre 

Østfold er under arbeid med 

planlagt oppstart juli 2021. 

Oppfølging av mulighetsstudien for 

Hvalersambandet 

Utarbeide et grunnlag for et 

fremtidsrettet tilbud fra 2020 Under arbeid. 

Justere minste oppladingsbeløp på 

verdikort til kr 400,- 

Redusere billetteringstid om bord på 

bussen 

Beløpet ble justert i februar 2019. 

Antall påfyllinger er redusert med 

ca 33%, fra 28022 i 2018 til 18748 i 

2019.  

Foreslå å opprettholde gratistilbudet på 

Flex frem til ny og enklere 

betalingsløsning er på plass 

Øke passasjergrunnlaget og redusere 

kostnader knyttet til billettutstyr Gratistilbudet er opprettholdt. 

Økonomi 

Regnskapsmessig resultat for 2019 viser at Østfold kollektivtrafikk totalt har et merforbruk på ca kr 30,3 mill.   

Det har vært en stor utfordring å holde forbruket på buss og spesialskyss til budsjettert nivå i 2019. Det ble 
varslet et merforbruk i 2.tertial, men beløpet var da betydelig mindre enn det endelige resultatet. Det er 
utarbeidet tiltak som kan iverksettes for å forhindre et lignende resultat i 2020.  

Kontraktene på transporttjenester for buss blir regulert to ganger i året og hensyntar lønn, 
konsumprisindeks, drivstoff og renter. I 2019 har rentenivået økt betydelig mer enn forventet. Dette har 
medført at reguleringen på kontraktene har økt med 3,4% mer enn budsjettert. Det har også vært en økning 
i antall kilometer som følge av behov for flere busser beregnet til skoletransport. Flex-tilbudet ble endret i 
henhold til ny kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt høsten 2018, noe som medførte en høyere kostnad 
enn budsjettert. Merforbruk for området Buss er totalt kr 17,6 mill. 

De siste årene er det gjort en rekke tiltak i spesialskyssen for å få bedre kontroll og redusere kostnader, blant 
annet med nye og mer oversiktlige kontrakter, men effekten av tiltakene har ikke hatt den langtidseffekten 
som var ønsket. Kontraktene for spesialskyss har samme utfordring med indeksregulering som 
busskontraktene hvor kontraktene har økt med 3,4% mer enn budsjettert. Indeksreguleringen, nye 
kontrakter i Moss og Halden med oppstart i juli 2019 og en stadig økning i behovet for spesialskyss gir 
området et merforbruk på kr 11,3 mill i 2019.  

Fergesambandet på Hvaler hadde et merforbruk på kr 1,4 mill i 2019. Kr 0,4 mill av dette er knyttet til 
ekstrakostnader ved utvidelse av avtaleperioden i kontrakten. Resten av merforbruket kan ses i 
sammenheng med bruk av større ferge på de avgangene hvor det er behov. Dette kommer i tillegg til den 
ordinære driften og er vanskelig å forutsi da dette ofte avhenger av vær og klimaforhold. Det er spesielt i 
helger og i sommermånedene dette har vært nødvendig, da antall passasjer øker i disse periodene.   
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Året som har gått 

Totalt antall passasjerer har hatt en positiv utvikling i 2019, med en økning på 11,9% i hele Østfold. Dette 
inkluderer skoleelever og ordinære reisende på lokalbusser i hele Østfold.  

Den positive utviklingen kan ses i sammenheng med endring i rutetilbudet i Nedre Glomma i 2018 og i Moss i 
august 2019. Det har også vært et forsøk med gratis buss i tre måneder i Moss/Rygge og i Nedre Glomma i 
2019, som har positiv effekt på antall passasjer. Nedre Glomma har hatt en passasjervekst på 12,5% og Moss 
har hatt en passasjervekst på 29,3%. 

I Halden og Indre Østfold har antall passasjer holdt seg relativt stabilt i 2019, med en svak positiv vekst i 
Halden på 2,5% og en nedgang på 3,2% i Indre Østfold. 

Type 2018 2019 % 

Ordinær 5 476 922 6 511 010 18,9% 

Skoleelever 2 080 850 1 948 366 
 

-6,4% 

Sum passasjerer  7 557 772 8 459 376 11,9% 

 

Rabatten på kr 5/10 på enkeltbilletter i mobilappen ble fjernet i februar 2019. Rabatten ble gjeninnført i juni 
2019 etter politisk vedtak.  Det var ingen andre prisendringer i 2019. 

I mars 2018 lanserte Østfold kollektivtrafikk en ny, oppgradert mobilapp hvor man kan kjøpe både 
enkeltbilletter og periodebilletter. Antall solgte billetter øker jevnt både for enkeltbilletter og 
periodebilletter. Det ble solgt totalt 1 millioner billetter i appen i 2019, noe som er en økning på 19,49% fra 
2018. 

Hvalersambandet hadde en nedgang i antall passasjerer på 2,06% i 2019. Antall kjøretøy økte med 0,89%. 

Det nye rutetilbudet i Moss er lagt opp til en betydelig forenkling og prioritering i områder med potensiale 
for økt etterspørsel etter kollektivreiser. Den samlede produksjonen av km er opprettholdt. Tilbudet 
medførte en vesentlig endring at avtalen med Vy Buss og det er skrevet en tilleggsavtale som gir en økning i 
kostnader på kr 5 mill pr år. I 2019 har kontrakten halvårseffekt og kr 2,5 mill er dekket inn av avsatte midler 
fra prosjekter Østfold tar bussen. 

I forbindelse med oppstart av nytt rutetilbud i Moss ble det opprettet et samarbeid mellom Østfold 
kollektivtrafikk og Miljøløftet Moss om å tilby gratis buss i 3 måneder i Moss og Rygge. Tilbudet startet 
samtidig som nytt rutetilbud ble introdusert den 19. august 2019, og varte til 17.november. Moss og Rygge 
kommune bidro med til sammen kr 1,5 mill, mens det resterende inntektstapet og uttaksmoms er dekket av 
Østfold kollektivtrafikk og tidligere avsatte midler fra prosjektet Østfold tar bussen. Tilbudet har hatt en 
positiv effekt på antall passasjerer, med en passasjervekst i gratisperioden på 89%, og i ukene etter 
gratisperioden en økning på 30%   

Som et forsøk på å få flere til å velge bort bilen til fordel for andre og mer miljøvennlige transportmidler, ble 
det i forbindelse med bompengeåpningen i Fredrikstad iverksatt et tilbud om gratis buss i Fredrikstad i tre 
måneder med oppstart 11. november 2019. Fredrikstad kommune er initiativtaker til tiltaket og dekker 9,7 
mill i inntektstap, bypakke Nedre Glomma har dekket markedsføringstiltak og Østfold kollektivtrafikk har 
dekket uttaksmoms og kostnader ved kapasitetsproblemer. Tilbudet har vært populært, og har ført til fulle 
busser på enkelte avganger og strekninger. Det er satt inn ekstra kapasitet og dubleringer på avganger som 
har hatt behov. Økningen i antall passasjerer i Nedre Glomma er ca 30% i gratisperioden. Om tiltaket har 
vært en suksess gjenstår å se når gratistilbudet er ferdig i februar 2020.     
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Det har vært mye arbeid med mange store prosjekter i 2019. Oppstart av nytt rutetilbud i Moss, oppfølging 
av nytt rutetilbud i Nedre Glomma, gjennomgang av rutetilbudet i resten av Østfold, gratistilbud i 
Moss/Rygge og Nedre Glomma, sanntid i Nedre Glomma, endring av rutetilbudet for Flex og en del andre 
mindre prosjekter. Noen av prosjektene er helt eller delvis finansiert av Bypakka Nedre Glomma.  

Det er brukt betydelig ressurser på arbeidet mot Viken sammenslåingen i 2019. Flere av de ansatte i Østfold 
kollektivtrafikk har bidratt i arbeidsgrupper og samlinger for å få til gode løsninger for Viken 
Fylkeskommune.    

  



Årsrapport 2019        
 

- 26 - 

4.3 RAMMEOMRÅDE OPPLÆRINGSTJENESTER  

Rammeområdet omfatter drift av 11 videregående skoler, fagopplæring i bedrift, fylkeskommunal 
grunnskole, folkehøyskole og fagskole, i tillegg til undervisning i sosiale og medisinske institusjoner og 
opplæring i kriminalomsorgen. Østfold fylkeskommune har også ansvar for Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) i videregående opplæring, voksenopplæringstilbud ved de videregående 
skolene og gjennom studieorganisasjonene, samt drift av karrieresenter Østfold.   

Opplæringsområdet styres ut fra fylkeskommunale vedtak, gjennom lovpålagte og forskriftsfestede krav til 
aktivitet og innhold (herunder i læreplaner) og avtaleverk.  

Året som har gått - viktige resultater  

Fullført og bestått 

 
Status er hentet fra VIGO. Status og måltall gjelder kun elever som går mot full kompetanse. Når det gjelder Vg3 på 
yrkesforberedende utdanningsprogram er det ikke satt mål for dette, da det her er relativt få elever, og målet dermed vil være sårbar 
for ikke kontrollerbare forhold. 

Tallene for fullført og bestått viser andelen som fullfører og består alle fag pr årstrinn. Måltall for 2018/2019 
ble satt med utgangspunkt i resultater hentet fra det skoleadministrative systemet Vigo, og resultatene er 
også hentet derfra. Status for skoleåret 2018/2019 er at resultatene er bedre enn målene på alle trinn.  

Sluttere  

 
Tabellen viser tall fra Vigo og resultatene avviker fra nasjonal status, da voksenopplæring, alternativ Vg3 og elever som går på 
spesielle tilbud blant annet Tosterødberget og VPS ikke er med i den interne statistikken.  

Status for skoleåret 2018/2019 er at andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er stabilt lavt til tross for 
en økning dette skoleåret. Dette vil fortsatt være et viktig satsningsområde framover.   

Overganger og gjennomføring  
 

 
 

Studiefor. Yrkesfor. Studiefor. Yrkesfor. Studiefor. Yrkesfor.

Vg1 90 % 80 % 90 % 80 % 90 % 84 %

Vg2 87 % 83 % 88 % 85 % 88 % 86 %

Vg3 88 % 88 % 91 %

Bestått 3-årig løp 84 % 84 % 87 %

Påbygg 66 % 70 % 77 %

ANDEL ELEVER SOM FULLFØRER OG BESTÅR

Status 2017/2018 Mål 2018/2019 Status 2018/2019

Status Mål Status

2017/2018 2018/2019 2018/2019

Vg1 2,9 % 2,1 % 3,6 %

Vg2 2,3 % 1,6 % 2,8 %

Vg3 1,8 % 1,8 % 2,1 %

Alle årstrinn 2,4 % 1,8 % 2,9 %

Trinn              

SLUTTERE ETTER 1. OKTOBER

Nasjonalt

2018 2017 2018 2018 2019

Overgang Vg1 → Vg2 88 % 87 % 88 % 88 % 89 %

Overgang Vg2 → Vg3/lære 86 % 84 % 84 % 86 % 87 %

Gjennomføring vgo etter 5 år 75 % 72 % 74 % 74 % 75 %

OVERGANGER OG GJENNOMFØRING

Mål Østfold
Status

Østfold
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Overgang Vg1 til Vg2 beskriver ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2, Vg3 eller læreplass (svært få har overgang 
direkte til Vg3 eller lære).  

Tabellen viser også status for overganger og gjennomført etter 5 år for Østfold sammenliknet med nasjonal 
status, og fastslår at målene for 2018 stort sett ble nådd. En liten nedgang i overgangen fra vg2 til vg3/lære. 
Alle indikatorene viser en fremgang fra 2017 til 2018. 

De ulike fagområdene  

Videregående opplæring i skole og bedrift    

Videregående opplæring i skole og bedrift er det største fagområdet innen opplæringsområdet. I 2019 har 
videreføring av tiltakene fra sektorplanen «Østfoldskolen mot 2020 – fornyelse av videregående opplæring i 
skole og bedrift» vært en prioritert oppgave. Det samme har prosessen med å utvikle fremtidsrettede og 
smarte skolebygg som legger grunnlag for smart og fremtidsrettet læring på gode læringsarenaer. 
Samarbeidet med kommunene i Østfold for å sikre bedre forutsetninger for gode overganger mellom 
grunnskole og videregående skole har også vært en prioritert oppgave.      

Målet om at alle ungdommer skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat, stiller 
store krav til utdanningsinstitusjonene om fornyelse og omstilling. Det blir spesielt synlig i kravet om å 
utvikle fleksible opplæringsløp, tett oppfølging av elever og bruk av utforskende læringsmetoder. Lærere og 
skoleledere må være i stand til omstilling og utvikling av sin kompetanse i takt med at samfunnet endres, og 
profesjonsutvikling er sentralt for å øke elevenes og lærlingenes læringsutbytte.  

Fylkeskommunen har samarbeidet med Høgskolen i Østfold for å utvikle kompetansehevingstilbud for 
lærere. Tilbudet har fokus på helhetlig undervisning med yrkesretting, relevans og innovativ bruk av IKT for å 
understøtte elevenes læring og lærernes arbeid som innsatsområde. I tillegg deltar flere lærere fra hver 
skole i de øvrige etter- og videreutdanningstilbudene i «Kompetanse for kvalitet», og hvor også 
hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og instruktører har hatt mange deltakere. Alle rektorene har 
deltatt i et omfattende lederutviklingsprogram for å stå best mulig rustet til forbedring av praksis, og 
programmet ble avsluttet i 2019.  

Den offensive satsingen for full læreplassdekning er en viktig del av oppdraget for å oppnå målet. Målet om 
å sikre at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass i løpet av 2019 har lagt den viktigste rammen rundt 
arbeidet. Samarbeidet mellom de videregående skolene og næringslivet har blitt styrket gjennom et enda 
mer strukturert arbeid i fagnettverk. Ordningen med læreplassjeger har gått fra prosjekt til drift, med mål 
om å arbeide utadrettet mot spesifikke fagområder hvor behovet for flere læreplasser har vært stort.  

Elevtallsutvikling og inntak   

Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass i god tid før skolestart i august.    
Høsten 2019 gikk tilbudsstrukturen i null, det vil si at antallet klasser som ble opprettet og lagt ned var likt.  
Etablering av kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, i Sarpsborg, Moss, 
Fredrikstad og Indre Østfold, er gjennomført. I Halden og Askim er det nå i gang klasser for 
minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring i hjemlandet.  

Livslang læring  
Voksenopplæring 

Voksenopplæring ivaretas ved de videregående skolene og studieforbund for i overkant av 1000 elever hvert 
år, med et budsjett på cirka kr 38 mill. Tjenesterekka for søkere til voksenopplæring er justert i henhold til 
politisk vedtak, og sammen med interne omdisponeringer er saksbehandlingen rundt voksenopplæring 
styrket ved blant annet en bedre veiledningstjeneste til søkerne.   
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Karrieresenter /karriereveiledning 

Karriereveiledning for voksne ivaretas blant annet av Karrieresenter Østfold i tråd med strategisk plan 2017 - 
2020. Karrieresenteret har et samlet budsjett på cirka kr 4 mill. For å sikre en helhetlig karriereveiledning 
fortsetter arbeidet i partnerskapene for karriereveiledning, hvor også kommunene inngår.    

Opplæring innen kriminalomsorgen   

En ny og revidert plan for opplæring i kriminalomsorgen i fylkeskommunen ble vedtatt av fylkestinget i 2017 
og er nå gjeldende fram til 2021. Planen legger sammen med føringer fra Fylkesmannen i Hordaland og 
utdanningsdirektoratet, de viktigste strategiene innen området. I Østfold er strukturen for opplæring i 
kriminalomsorgen som følger:    

• Ravneberget fengsel - Borg videregående skole   

• Sarpsborg fengsel - Borg videregående skole   

• Indre Østfold fengsel - Mysen videregående skole    

• Halden fengsel - Halden videregående skole    
Opplæringen i kriminalomsorgen er helfinansiert av sentrale myndigheter, og samlet budsjett for opplæring i 
kriminalomsorgen er cirka kr 40 mill. Overføring til fengslene skjer etter en fast fordelingsnøkkel.  

Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner     

Fylkeskommunen har ansvar for spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder. Grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring til barn og unge som er lagt inn ved helseinstitusjoner, og for barn og unge som er 
plassert i barneverninstitusjoner. Fylkeskommunens ansvar omfatter juridiske, økonomiske og pedagogiske 
forhold i godkjente private og statlige barneverninstitusjoner og statlige og private helseinstitusjoner som 
har avtale med helseforetakene. Ansvaret gjelder for institusjoner som ligger i Østfold fylke.  

Østfold fylkeskommunale skole (ØFS) har sørget for ordinær undervisning og spesialundervisning til cirka 145 
elever i 2019.  Skolen har et budsjett på cirka kr 50,4 mill. 
Glemmen videregående skole har ansvar for undervisning på Capio anoreksisenter og Sykehuset Østfold 
Kalnes Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS). På Capio er det i gjennomsnitt 12 elever som får undervisning. På 
UPS er det inntil 10 elever i uken som får undervisning. 

PPT/OT       

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPTvgo) 
Alle elever, lærlinger og lærekandidater har krav på tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning mens 
de er i opplæring. Tjenesten skal ifølge loven gi pedagogisk-psykologisk rådgivning til elever, lærlinger og 
lærekandidater. I tillegg skal tjenesten hjelpe skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 
å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten er videre fylkeskommunens 
sakkyndige instans for blant annet inntak til videregående opplæring og vurdering av behov for 
spesialundervisning. I tillegg kommer andre sakkyndighetsoppgaver der loven krever det.  

Individrettet arbeid 

I 2019 har tjenesten fått henvist 2.524 elever/lærlinger/lærekandidater. Dette tilsvarer i underkant 19 % av 
de 13.298 ungdommene som befant seg i offentlige og private videregående skoler pr. 1. oktober (9946 
elever, 2.104 lærlinger og 330 opplæringskandidater på løpende kontrakter med bedrifter, i tillegg kommer 
917 elever i private skoler). Det er fortsatt et stort trykk på tjenesten med mange lovpålagte oppgaver og 
tidsfrister som skal overholdes. 

Det er flest registrerte/henviste elever innenfor område sosiale- og emosjonelle vansker. I tillegg er det høy 
forekomst av lese- og skrivevansker, generelle lærevansker og de elevene som har 
oppmerksomhet/konsentrasjons vansker. Fordelingen er sammenfallende med registreringene fra tidligere 
år. Halvparten av de ungdommene som er henvist PPTvgo har mottatt en sakkyndig vurdering.  
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Systemrettet arbeid 

PPTvgo har flere fagpersoner med spesialistkompetanse innenfor pedagogisk psykologisk rådgivning og 
psykologi. Tjenesten leverer tilbud til de videregående skolene om kompetanseutvikling på utvalgte områder 
som eksempelvis: veiledningsoppdrag, krisehåndtering ved selvmord, bistand ved tragiske hendelser, 
undervisningsopplegg innenfor ulike vanskeområder, kompetansehevingstiltak innenfor kartlegging, 
tilpasset opplæring og spesialundervisning, innovasjonsarbeid, etc.  

PPT/OT er også sentrale i mange samarbeidsprosjekter som er initiert i flere kommuner i Østfold, hvor 
hovedfokuset er å etablere gode overgangsordninger mellom grunnskolen og videregående opplæring. 
Videre er det et utvidet og formalisert samarbeid mellom kommunal, fylkeskommunal PPT og fylkesmannen. 
Nytt av året er fylkeskommunenes mobbeteam hvor pp-rådgivere på tvers av regioner jobber tverrfaglig og 
bistår skoler i saker hvor det er behov for spisskompetanse. PPTvgo bistår også Opplæringskontorer og 
andre eksterne samarbeidspartnere som ønsker kompetanseheving innenfor enkelte fagområder i 
pedagogikk og/eller psykologi. 

Oppfølgingstjenesten for ungdom med rett til videregående opplæring (OT) 

Oppfølgingstjenesten (OT) skal arbeide med ungdom som av ulike årsaker ikke bruker retten til opplæring.  
Arbeidet omfatter kartlegging og individuell rådgivning samt formidling av ungdom til tilbud om aktivitet 
som på sikt skal gi kompetanse innenfor videregående opplæring. Tjenesten er pålagt å ha et direkte 
koordineringsansvar mellom ulike instanser på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå som har ansvar 
overfor ungdom. Rett til oppfølging varer ut skoleåret det året ungdommen fyller 21 år. OT melder data og 
statistikk til direktoratet 3 ganger pr. kalenderår. OT skal til enhver tid ha oversikt over målgruppen, og 
hvilken aktivitet ungdommene deltar i.  

Andelen ungdommer med ungdomsrett som blir registrert i oppfølgingstjenesten er i hovedsak ungdommer 
som ikke har søkt skoleplass, har takket nei eller som ikke har møtt ved skole-/lærestart, har sluttet undervis 
i skole/lære eller av andre grunner ikke er i opplæring eller arbeid. Målgruppen til OT i 2019 har bestått av 
bortimot 1000 ungdommer med rett (7,5% av ungdomskullet mellom 15 – 21 år). De siste 5 årene har det 
vært en gradvis nedgang i målgruppen til OT. Dette gjelder både for Østfold og på landsbasis generelt. 
Samtidig som det er en større andel av ungdommene som tilmeldes OT to år på rad. Dette utgjør ca 38% av 
ungdommene som tilmeldes. Dette sier noe om kompleksiteten i ungdommenes utfordringer og behov, 
både når de gjelder opplæringsbehov og behov for alternative opplæringsarenaer som klarer å holde 
ungdommene i kompetansehevende opplæringsløp.  

OT deltar i avklaringsmøter ved de offentlige videregående skolene når elever står i fare for å avbryte 
opplæringen. Denne satsingen er en del av tjenestens forebyggende arbeid. OT har fortsatt fokus på 
grunnkompetanse, for å hindre skoleavbrudd/bortvalg, og for å få flere ungdommer til å gjennomføre 
videregående opplæring med bestått i forhold til egen målsetting (planlagt grunnkompetanse).  

I tråd med oppdragsbrevet har OT fortsatt fokus på tiltaksutvikling for ungdom utenfor opplæring og arbeid. 
Målsettingen har vært å skape praktiske og dynamiske opplæringstilbud til ungdom i alderen 15- 21 år i tett 
samarbeid mellom skole, OT, NAV, næringsliv og andre samfunnsaktører som kan bidra til at ungdom 
mestrer sitt liv i samfunnet og videre yrkeskarriere. Tilbudene skal bidra til at Østfold fylkeskommune oppnår 
den overordnede målsettingen om at alle ungdommer skal fullføre videregående opplæring med best mulig 
resultat.  

Øvrige skoleslag   

Fagområdet omfatter skoletilbud som reguleres av annet lovverk enn Opplæringsloven, i denne 
sammenheng området høyere yrkesfaglig utdanning og Skjeberg folkehøyskole.  
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Fagskoleloven pålegger fylkeskommunen å sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar 
med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt 
utdanningsvalg og Meld. St 9 Fagfolk for fremtiden er viktige forarbeider til revisjon av fagskoleloven.  

Fagskolen i Østfold – Høyere Yrkesfaglig Utdanning (fagskoleutdanning) 

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og har i overkant av 500 studenter innen tekniske fag 
og helse – og oppvekstfag. I Østfold er det i tillegg 6-7 private tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoleutdanning). Etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning er økende. Fagskolen i Østfold ble i 
oktober 2018 akkreditert for fagområdet helse fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). I 
september 2019 ble de akkreditert for fagområdet teknisk. Med dette er Fagskolen i Østfold den første 
fylkeskommunale fagskolen i Norge med to akkrediteringer. Med fagområdeakkreditering kan de selv utvikle 
og godkjenne egne studietilbud, noe som gjør de i stand til å tilby arbeidslivet nye utdanninger langt raskere 
enn tidligere.  

Arbeidet med etablering av en felles fylkeskommunal fagskole i Viken fylkeskommune er i gang. 
Styrevedtekter for Fagskolen i Viken ble behandlet i Vike fylkesting desember 2019. Etablering av styret vil 
finne sted våren 2020. Fra 1. august 2020 skal Fagskolen i Viken være etablert og i drift. De fagområdene 
som fagskoletilbudene i Akershus, Buskerud og Østfold tilbyr av høyere yrkesfaglig utdanning, er etter en 
analyse funnet som komplimenterende og vil samlet gi et større og mer dynamisk tilbud i Viken. I tillegg til 
utdanninger med omfang opp til 120 studiepoeng, tilby fagskolene i Viken etter og videreutdanningstilbud 
(EVU) innenfor tekniske fag og helsefag, hvor de også er utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være 
nasjonale tilbydere av EVU tilbud.    

Skjeberg Folkehøyskole 

Skjeberg folkehøyskole, som reguleres av folkehøyskoleloven, kan ta inn rundt 100 elever.  

Skjeberg folkehøyskole hadde i 2019 fem linjer: Foto - New York, Filmproduksjon - Japan, Grafisk design - 
Japan, Musikkproduksjon og Sportsjournalistikk og idrett. Våren 2019 avsluttet 83 elever, og høsten 2019 
startet 88 elever.   

Skolens inntekter er knyttet både til fylkeskommunalt tilskudd, elevbetaling og statstilskudd. Etter år med 
merforbruk, har skolen nå kontroll med utgifter og inntekter og leverer for 2019 et regnskap i balanse. 
Skolen opplever høy grad av elevtilfredshet og gode søkertall. 

Økonomi  

 

Som tabellen over viser, gikk rammeområdet totalt med et merforbruk på kr 24,5 mill tilsvarende 1,2 
prosent, i 2019. 

Tabellen viser at både utgifts- og inntektssiden regnskapsmessig ligger en del høyere enn budsjettet. De 
fleste av postene med store avvik representerer utgifter og inntekter som utlikner hverandre, dette gjelder 
merverdiavgift påløpt i driften, syke- og foreldrepenger, refusjoner fra staten til sentralt initierte prosjekt og 
dekning av undervisning blant annet innenfor barnevernet. Bruk av fond, og avsetning til fond fremkommer 
også regnskapsmessig som avvik da dette i stor grad ikke budsjetteres.  
Hovedårsaken til merforbruket er tilskudd til lærebedrifter. Vi har i 2019 fått formidlet 400 flere lærlinger og 
lærekandidater i tillegg til at satsen på basis1 og basis 2 har økt med mer enn vi har kunnet øke vår ramme 
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på denne posten de siste årene. I tillegg er som varslet økt investeringsbehov på maskiner, etterslep på 
nødvendig vedlikehold og utgifter knyttet til spesialundervisningen ved de videregående skolene som 
skyldes et stadig økende antall elever med til dels store tilretteleggingsbehov, årsaker til det negative 
resultatet i 2019. 

De videregående skolene melder også om besparelser knyttet til organisering av undervisningen, blant annet 
gjennom variasjon i gruppestørrelser, vakante stillinger, bruk av egne krefter til blant annet vakter ved 
eksamen, oppfylling av stillingsprosenter og en generelt restriktiv holdning til kjøp av varer og tjenester.   
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4.4 RAMMEOMRÅDET REGIONAL UTVIKLING 

Regional utvikling omfatter næringsutvikling, interregionalt samarbeid, plan- og miljø, klima, energi, 
landbruk og vannforvaltning, folkehelse, kultur og idrett inkl. Østfold kulturutvikling og Opera Østfold, 
kulturminnevern og museer. 

Økonomi  

 
 

Regnskapet for 2019 viser at rammeområdet Regional utvikling har gått med et mindreforbruk på kr 3,2 mill. 
Besparelsen er i hovedsak på fagområdene internasjonal, kultur og idrett og næring. 

Det er naturlige svingninger i etterspørselen etter bevilgninger fra rammeområdets poster. Behov for kjøp av 
tjenester vil svinge fra år til år. Det benyttes i størst mulig grad midler fra eksterne prosjekter og andre 
eksterne finansieringskilder før fylkeskommunens egne ressurser.  

Mindreforbruket forklares også med oppsigelser og perioder med vakante stillinger. Stor aktivitet knyttet til 
arbeidet med etablering av Viken har også bidratt til at det har blitt mindre aktivitet på andre områder. 

Det ble deler av året feilaktig ført lønn på funksjon 4202 på Plan (156000) i stedet for på funksjon 4200 på 
stab Samfunnsplan (151000). Siden funksjon 4200 tilhører et annet rammeområde blir belastningen på 
funksjon 4202 på dette rammeområdet, men mindreforbruket på funksjon 4200 på et annet rammeområde. 

Året som har gått 

Sett i forhold til tilgjengelige ressurser har Østfold fylkeskommune spilt en aktiv rolle i regionalt 
utviklingsarbeid dette året. På grunn av arbeid med å opprette Viken fylkeskommune er det satt i gang færre 
nye utviklingsprosjekter enn hva som ellers ville ha vært tilfelle. De økonomiske virkemidlene som har vært 
tilgjengelige har, i tillegg til ordinære driftsmidler, vært midler avsatt til regionalt utviklingsfond, interreg-
midler og statlige regionalmidler, klimasatsmidler, bygningsvernmidler, statlige og private midler til 
folkehelse, statlige midler til opera og scenekunst, og spillemidler.  

Aktivitet og måloppnåelse innenfor seksjonene på regional utvikling omhandles under det enkelte 
fagområde. 

Næringsutvikling 

Næringsutvikling i Østfold fylkeskommune er tiltak for økt entreprenørskap, forskning, utvikling og 
innovasjon, næringsrettet kompetanseheving, finansieringsordninger, og regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid. Arbeidet foregår i partnerskap med næringsliv, kommuner, organisasjoner og 
kunnskaps- og forskningsmiljøer.   

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Utrede og forberede etablering av 
nytt regionalt forskningsfond for Viken 

Etablering og policy for RFF Viken ble godkjent av fylkestinget 

desember 2019. Ny policy omfatter forslag til innsatsområder 

Rammeområdet samlet Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

Beløp i mill kr 2019 2019 2019 2019

Utgifter 319,8 323,5 650,1 -326,5

Avskrivninger 3,3 3,3 3,3 0,0

Sum utgifter 323,1 326,8 653,3 -326,5

Sum inntekter -154,2 -155,5 -485,3 329,7

Netto utgifter 168,9 171,3 168,0 3,2
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Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

samt organisering og drift basert på ny forskrift fra Norges 

Forskningsråd. 

 

Forberede samordning av 
næringsrettede virkemidler i Viken 
 

Prioriterte oppgaver er behandlet i arbeidsgrupper. 

Ivareta Fylkestingets vedtak om 
“positivt vurdere å bidra til å sikre 
mellomfinansiering i 2019, slik at 
arbeidet i Mosseregionens 
Næringsutvikling videreføres fram til 
mer permanente 
finansieringsordninger er etablert»  
 

Viken teknologiklynge mottok i 2019 støtte fra Østfold 
fylkeskommune på total kr 2 320 000. Midlene er fordelt på kr 
1 mill til mellomfinansiering, kr 500 000 til nettverksstøtte, kr 
180 000 til Viken akademi, kr 240 000 til Viken Digital og kr 
400 000 til mobilisering til FoU (sak til Fylkesutvalget 6. juni 
2019 sak 90/2019). 

Ivareta prosjektledelse for 
Mulighetsriket Østfold 

Prosjektledelsen er ivaretatt med 15% stilling. I juni ble det 

gjort en kompetanse- og kapasitetsvurdering som førte til 

omorganisering av prosjektet. Fylkesutvalget har vedtatt å gi 1 

million kroner til videreføringen i 2020.   

 

Vurdere videre støtte til profilering av 
Østfold før samarbeidsavtalen med 
VisitØstfold AS utløper 31.12.2019.  

Etter politisk vedtak er det er gjennomført en prolongering av 

avtalen i ett år, til 31.12.2020. Vedtaket gir også mulighet til å 

forlenge avtalen ytterligere ett år, hvis det skulle være behov.  

 

Gjennomføre siste år av 
prøveperioden, evaluere 
Kompetanseforum og lage en plan for 
videreføring. 
 

Gjennomført, evaluert og videreført som prosjekt i 2 år til. 

Starte nytt Interregprosjekt innen 
marine næringer.  

Marint grenseforum Skagerrak er etablert. 

Økonomi   

Innenfor fagområdet næringsutvikling ble det et mindreforbruk på ca kr 0,5 mill. Dette skyldes hovedsakelig 
lavere trekk til KLP, og mindre kurs- og møteaktivitet enn budsjettert. Sistnevnte som følge av at mer 
ressurser har vært bundet opp til arbeidet med regionreformen. Annen innsats for næringsutvikling, så som 
støtte til og deltagelse i ulike prosjekter og satsinger er gjennomført i tråd med budsjett.   

Året som er gått  

2019 har vært preget av forberedelser til Viken fylkeskommune, og mye av arbeidskapasiteten var fristilt for 
å arbeide med prosjekter og oppgaver knyttet til dette. Til tross for det har aktiviteten i stor grad vært 
opprettholdt, men det har ikke vært rom for igangsetting av nye utviklingstiltak.  

Det ble gjennomført to utlysninger av både støtteordning for næringsutvikling og støtteordning for 
medfinansiering av EU-/Interregprosjekter.  

Innovative Østfolds prosjektmodell ble endret, i tett dialog med Forskningsrådet. Innovative Østfold 
finansieres av Forskningsrådet og fylkeskommunen, med fylkeskommunen som prosjektansvarlig og 
Østfoldforskning som prosjektleder. Endringen medførte bl.a. at fylkeskommunens kostnad koblet til to 
engasjerte kompetansemeglere ble refundert av Forskningsrådet. De frigjorte midlene ble omdisponert til en 
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ny støtteordning for tidlig-fase forskning «preFoU». Det har medgått betydelig innsats i å sette denne 
ordningen i drift. 

Fylkeskommunen er partner i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold (tidligere Næringsriket) og har avgitt 
ressurser tilsvarende 50% stilling til prosjektledelse. Partnerskapet har nå 10 prosjekter i sin portefølje, hvor 
6 er under planlegging. Siden oppstarten i 2016 har fylkeskommunen finansiert prosjektene med kr 23,25 
mill. Et av prosjektene – Mulighetsriket – gjennomføres også av fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen har fulgt opp eierskapet i VisitØstfold AS gjennom en styreplass, oppfølging av den 5-årige 
samarbeidsavtalen som varer ut 2019 og finansiering av profileringstiltak. Avtalen har blitt prolongert med 1 
år til ut 2020. Inspiria Science Center ivaretar den daglige driften av selskapet.  

Etablererservice Østfold er en fylkesdekkende veiledningstjeneste for etablerere i Østfold. Fylkeskommunen 
har på vegne av samarbeidspartnerne Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold ansvaret for å følge opp 
kontrakten med leverandøren Norges Vel. Fylkeskommunen leder styringsgruppen og finansierer driften 
sammen med samarbeidspartnerne. Fylkeskommunen følger også opp Smart Inkubator, som er en del av 
Smart Innovation Norway, samt Næringshagen Østfold i samarbeid med SIVA, blant annet gjennom 
regelmessige oppfølgingsmøter. Fylkeskommunen gir årlig tilskudd til driften av inkubatoren, mens 
næringshagen i sin helhet finansieres av SIVA.   

Kompetanseforum Østfold har gjennomført tiltak innenfor alle de definerte innsatsområdene. Det er nå 
etablert systematiske møteplasser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å koble de som etterspør 
kompetanse med tilbudssiden, som igjen er med på å bygge kunnskapsgrunnlag. Våre kommunikasjonstiltak 
bidrar til at innbyggere og relevante aktører blir mer bevisst arbeidslivets behov for kompetanse nå og i 
fremtiden. Kompetanseforum Østfold har bidratt inn i nasjonal kompetansepolitikk, inspirert andre fylker og 
gitt støtte til etablering av Kompetanseforum i andre fylker. 
 
I tillegg til fagområdets egne prosjekter og tiltak har næringsrådgiverne bidratt med sin kompetanse og 
kapasitet inn i andre regionale og nasjonale prosesser. Blant disse nevnes regional plan for klima og miljø, 
utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for et eventuelt felles prosjekt om Smart Spesialisering i regi av 
Østlandssamarbeidet og Osloregionen, planlegging og gjennomføring av KMD sitt årlige «Regionalt 
utviklingsverksted», utvikling av nasjonal veileder for Smart Spesialisering og rådgivende utvalg for 
Forskningsrådets program FORREGION.  
 

Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt samarbeid er et verktøy som gjennom deltagelse i internasjonale organisasjoner og 
internasjonale prosjekter bidrar til å nå fylkeskommunens, samarbeidspartnernes og europeiske/EU mål. Det 
er også et av flere verktøy for å gjennomføre politiske bestillinger og vedtak. 

Midlene til internasjonalt og interregionalt samarbeid benyttes til:  

• medlemskontingenter til Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Osloregionens 
Europakontor, grensekomiteene, Gøteborg-Oslo samarbeidet, Conference of Peripheral Maritime 
Regions (CPMR), Nordsjøkommisjonen, Innovation Circle Network og Assembly of European Regions 
(AER) 

• prosjektdeltakelse 

• fylkeskommunens årlige kostnader til drift av Interreg 2014-2020 

• ordinære driftsutgifter 

Medlemskapet i de norske samarbeidsorganisasjonene knyttet til internasjonalt samarbeid inklusive 
Samarbeidsalliansen Osloregionen utgjør 65 prosent av kontingentene, de svensk-norske organisasjonene 
utgjør 27 prosent og de internasjonale medlemsorganisasjonene utgjør 7 prosent av de totale 
kontingentene.  
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Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Internasjonal arbeidsgruppe for Viken Det har vært gjort lite i forhold til internasjonalt arbeid i 
Viken, men man har avholdt et møte før sommeren og et 
møte på høsten.  

Arbeid med neste programperiode - 
Interreg 

Arbeidet har ikke kommet i gang i 2019, da EU ikke er klare 
med detaljene i sine langtidsbudsjetter. Man antar at arbeidet 
vil starte opp våren 2020 

Styremedlem i STRING nettverket fra 
2019 

Det har vært avholdt flere styremøter i STRING hvor 
varaordfører Siv Henriette Jacobsen har deltatt.  

Koordinator i 2019 i Interreg VA 
Sverige/Norge programmet. 

Oppdraget som koordinator ble gjennomført. 

Økonomi 

Innenfor fagområdet Interregionalt samarbeid ble det et mindreforbruk på kr 1,9 mill. Dette skyldes noe 
lavere kontingenter (410), mindre prosjektstøtte (350), vakanse (850) og noe ubrukte midler til eksterne 
tjenester.  

Året som har gått 

Internasjonalt 

2019 har vært et spesielt år for internasjonalt samarbeid. Siden seksjonen er en støttefunksjon for andre 
fagseksjoner og avdelinger i fylkeskommunen, har arbeidet blitt noe hemmet av at de fleste har vært opptatt 
med regionsreformen. Det har vært et fåtall nye aktiviteter og mye av arbeidet har bestått i å følge opp 
politikere som innehar internasjonale verv og internasjonale organisasjoner. I tillegg har det vært en 
merkbar nedbemanning da ansatte har sluttet og ikke blitt erstattet. Dette har ført til at de gjenværende 
ressursene har blitt fordelt på best mulig måte for politisk oppfølging.  

Fylkeskommunen har vært aktiv i flere organisasjoner og flere politikere har hatt fremtredende verv. 
Andreas Lervik har sittet som visepresident i Nordsjøkommisjonen, Siv Henriette Jacobsen har sittet i politisk 
forum i STRING og i styret i Osloregionens Europakontor og Rune Fredriksen har vært leder for AER sitt 
ungdomsnettverk. Administrasjonen har fulgt opp dette før, under og etter møter og samlinger. I tillegg har 
administrasjonen fulgt opp organisasjoner og nettverk hvor fylkeskommunen er medlem, men hvor det ikke 
har vært aktiv politisk deltagelse.  

Det har vært lite arbeid i forbindelse med fylkessammenslåingen. Det vil bli en internasjonal seksjon i Viken, 
men det har vært brukt lite tid på forberedelser til dette. I løpet av året var det to møter, ett før sommeren 
og ett sent på høsten.  

Interreg 

I 2019 har det vært to søkerunder for både Sverige/Norge-programmet og ØKS-programmet. For 
Sverige/Norge økte antall søkere fra 9 til 10, hvorav 8 ble innvilget. For ØKS-programmet har antall søkere 
økt fra 7 til 10, hvorav 9 ble innvilget. 

Prosjekter som startet tidlig i programperioden er nå avsluttet og mange resultater er derfor publisert. Dette 
fortsetter i stort tempo inn i 2020. Det er også arrangert en stor Interreg Sverige/Norge-konferanse for 
prosjekteierne hvor dette har vært fokus. 

I forbindelse med reorganisering internt har rutiner blitt ytterligere effektivisert og formalisert. Opplæring av 
nye deltagere er forbedret og det er utarbeidet et felles konsept for resultatspredning for de prosjektene 
som skal implementeres fremover. 
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I Statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem desember 2019, ble det foreslått å fortsette bevilgningene til 
Sverige/Norge-programmet, mens det er en økning fra kr 9 mill til kr 10,4 mill i ØKS-programmet. Dette 
muliggjør flere søkerrunder i programmet.  

Klima, energi, landbruk og vannforvaltning 

Fylkeskommunen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og gjennomføre klimatiltak på fylkesnivå. 
For å oppnå resultater samarbeider vi bredt internt og eksternt med offentlige og private aktører både i 
Østfoldsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. De viktigste samarbeidsarenaene er Klima Østfold, 
Klimapartnere og Biogass Oslofjord.  

Internt brukes ulike virkemidler og det potensiale vi har som planmyndighet, gjennom innkjøp, drift og 
utvikling av eiendomsmasse, og som bestiller og forbruker av transporttjenester. Eksternt jobbes det mye 
gjennom ulike utviklings- og forskningsprosjekter der vi henter ekstern finansiering og etablerer plattformer 
for samarbeid.  

Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Glomma. Vannregionen dekker hele 
Glommas nedslagsfelt fra Trøndelag samt kystområdene fra Indre Oslofjord til svenskegrensen. Oppgavene 
krever koordinering og samarbeid med svært mange aktører, både lokalt, regionalt og internasjonalt. Det 
forventes at vannregionmyndigheten og fylkeskommunene er pådriver for å bedre de økonomiske og 
juridiske virkemidlene i forhold til gjennomføring av tiltak.  

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør på landbruks- og matområdet, og skal på landbruksområdet 
ivareta oppgaver innen verdiskaping, klima og samfunnsplanlegging. Fylkeskommunen forvalter også 
tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving innen landbruket. Det samarbeides internt, spesielt 
med næringsavdelingen, og eksternt bl.a. med andre offentlige aktører, næringsorganisasjoner, diverse 
nettverk og enkeltaktører, for å fylle fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og forvalter.  

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Satsing på lokal mat og reiseliv, blant 
annet gjennom Visit Østfold og Guldkorn 

Arbeidet er fulgt opp, blant annet gjennom støtte til prosjekter.  

Utvikling av Energiforum/Klimapartnere  Klimapartnere Østfold er etablert. 21 partnere ved årsskiftet.  

Helhetlig plan for Oslofjorden. Se dette 
arbeidet i sammenheng med 
utviklingsprosjekter og 
vannforvaltningsarbeidet 

Innspill er gitt i prosessen. Nasjonale myndigheter vil ikke ha 
næringsutvikling som en del av planen. Dette må komme i en 
regional plan som bygger på helhetlig plan.  

Planarbeid, og oppfølging av ny Klima- og 
energiplan med handlingsprogram, som 
ferdigstilles i 2019  

Planen er ferdigstilt og er et godt utgangspunkt for klimaplan 
for Viken.  

Klima Østfold skal blant annet jobbe med 
bedre klimadata og klimaplaner, innkjøp 
av klimaløsninger, fossilfrie folk og 
firmaer samt fossilfri transport og 
maskiner. 

Det har vært stor aktivitet i prosjekter innen disse temaene. 
Tiltakene har fått mye oppmerksomhet, er godt benyttet og har 
gode resultater å vise til. 

Gjennomføre åpning av deler av 
Kalnesbekken som er lagt i rør i dag.  

Det har vært store forsinkelser i dette arbeidet på grunn av 
saksbehandlingen i Sarpsborg kommune. Det er lagt opp til at 
prosjektet gjennomføres i 2020.  

Utarbeide planprogram for rullering av 
regionale vannforvaltningsplaner.  

Dette arbeidet ble prioritert høyt og det er blitt utarbeidet og 
vedtatt et planprogram gjennom en god prosess med aktørene.  
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Økonomi 

Klimaseksjonen samlet går i balanse i 2019. Et stort Interregprosjekt, Ren Kystlinje, er avsluttet i 2019. Det 
ble inntektsført en betydelig sum av oppgjøret etter dette prosjektet på klimaseksjonen. Dette er midler vi 
har mottatt fortrinnsvis fordi ansatte lønnet av budsjettmidler ved hele seksjonen har arbeidet timer inn i 
prosjektet.  

Året som er gått  

Klima og energi 

Det har vært svært stort aktivitetsnivå innen klima- og energifeltet, særlig knyttet til arbeidet med regional 
og lokale klimaplaner, og ved gjennomføring av prosjekter. Mye har vært gjort i tett samarbeid med Klima 
Østfold, og Klima Østfolds årsrapport gir en god oversikt over hoveddelen av arbeidet i 2019, mens de store 
aktivitetene i de internasjonale prosjektene kommer i tillegg.  

Miljøfyrtårn 

Arbeidet med innføring av Miljøfyrtårnets hovedkontormodell har fortsatt i 2019. Status for arbeidet ved 
utgangen av 2019 er at samtlige sertifiserbare enheter er sertifisert. Enheter som ikke er sertifiserbare, som 
følge av manglende godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern, er godkjent etter enkel 
miljøkartlegging. Her gjenstår kun en skole.  

I 2019 har det vært arrangert samlinger for tannklinikkene og skolene med fokus på avfallshåndtering, hvor 
et felles konsept har blitt presentert. På fylkeshuset i Sarpsborg er det tilrettelagt for kildesortering i foajeen 
med tilhørende møterom. Kantinen på fylkeshuset, Halden videregående skole og Skjeberg folkehøgskole 
har bidratt inn i prosjektet Kutt Matsvinn hvor fylkeskommunen er deltaker.   

Klimapartnere Østfold 

Klimapartnere Østfold ble etablert i juni 2019, etter et vedtak på årsmøtet om å legge ned Energiforum 
Østfold og etablere Klimapartnere i stedet. Klimapartnere Østfold er en nettverksmetodikk for private 
virksomheter og det offentlige som alle forplikter seg til å arbeide systematisk med å redusere 
klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Tilsvarende Klimapartnere finnes flere 
steder i Norge og er under etablering i flere regioner. Ved årsskiftet var det 21 medlemmer i Klimapartnere i 
Østfold.  

Vannforvaltning  

Arbeidet med rullering av gjeldende planer er videreført og planprogram og hovedutfordringer er vedtatt. 
Det er gjennomført en rekke arbeidsmøter med sektormyndigheter og vannområder. Arbeidet er 
gjennomført i nært samarbeid med Buskerud FK, som er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken. 

Østfold fylkeskommune er partner i flere prosjekter og aktiviteter knyttet til Oslofjorden, blant annet om 
kysttorsk, stillehavsøsters og strandrydding. 

Det var overført kr 0,5 mill fra 2018 til strandrydding blant annet i samarbeid med NAV. Samarbeid med 
NAV-kontorene ble rigget i løpet av høsten 2018 og har i 2019 hatt en rekke aktiviteter, både konkret på 
rydding og til opplæring av ryddeledere.  

Kultur og idrett 

Kultur og idrett omfatter tjenester og støtterordninger innen områdene kunstformidling, kunstproduksjon, 
ung kultur, bibliotekutvikling/fylkesbibliotek, idrett, frivillighet, andre kulturaktiviteter og regionale 
kulturbygg.  

Kunstformidling, kunstproduksjon og bibliotekutvikling 

Områdene kunstformidling og –produksjon og bibliotekutvikling omfatter oppgaver og tjenester som utføres 
av Østfold Kulturutvikling. I tillegg inngår driftstilskudd til fylkets kulturinstitusjoner som Punkt Ø/Galleri F15, 



Årsrapport 2019        
 

- 38 - 

Det Norske Blåseensemble, E6-Østfold Medieverksted, Studium Actoris, Dansekunst Østfold, Østfold 
symfoniorkester, Litteraturhuset Fredrikstad, Viken Filmsenter AS og Østfold Kunstsenter. Videre omfattes 
driftsstøtte til frivillige og ideelle organisasjoner, herunder Østfold barne- og ungdomsråd, Østfold 
Idrettskrets og Østfold Musikkråd, samt utlyste støtteordninger til ulike kulturproduksjoner, 
arrangementsstøtte, prosjekter og tiltak.  

Østfold kulturutvikling (ØKU) er organisert som egen virksomhet, og er lokalisert i Fredrikstad. ØKU består av 
virksomhetsområdene/avdelingene Den kulturelle skolesekken, Ung kultur, Scenekunst Østfold og 
Fylkesbiblioteket.  

Opera Østfold er også organisert som egen virksomhet. De er lokalisert i Halden og drives etter en 
samarbeidsavtale med Halden kommune.  

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019  Resultat 2019 

Regionalplan kultur 2018 - 2028 Vedtatt i 2018 og implementert som det strategiske 
dokumentet for kulturseksjonen i Østfold.  

Østfold kulturutvikling (ØKU) – generelt behov 
for innstramminger som følge av at inntektene 
ikke kompenserer prisveksten fullt ut. Følge 
opp utviklingsarbeid og tilpasninger i 
forutsetninger som følge av Viken. 

Gjennomført. Virksomheten leverte et positivt resultat 
for 2019. Høsten 2019 var preget av arbeid med 
avvikling av virksomheten fra 31.12.2019, og av 
forberedelser til at DKS, Ung Kultur og Fylkesbibliotek 
skulle gå inn i nye enheter i Viken fylkeskommune. 
Avdelingen for scenekunst ble vedtatt skilt ut som 
eget AS i fylkestinget 20.06.2019, og forberedte denne 
prosessen. 

Scenekunst i Østfold kulturutvikling til nye 
«Østfoldteatret» 

Gjennomført som vedtatt. Et eget aksjeselskap er 
opprettet fra 01.01.2020 med Østfold fylkeskommune 
(Viken fylkeskommune) og Fredrikstad kommune som 
likeverdige eiere.  

Den kulturelle skolesekken – 70 produksjoner i 
DKS Østfold, nettverksmøter og 
utviklingsarbeid, tematisk programmering 
endres til å sette fokus på psykisk helse og 
livsmestring 

Det ble i 2019 gjennomført 64 turneer for ca. 90.817 

elever. 

DKS Østfold har i 2019 vært medprodusenter av to 

nasjonale arenaer innenfor kunstfeltene i DKS. I 

september ble ØYEPÅ, den første nasjonale 

visningsarenaen for visuell kunst, arrangert under 

Lofoten International Art Festival (LIAF) i Svolvær. 

ØYEPÅ ble etablert for å styrke og utvikle den visuelle 

kunstens plass i DKS og var et samarbeid mellom 

Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, 

Oslo kommune, Nordland fylkeskommune, Nordnorsk 

kunstnersenter, Nasjonalmuseet og Kulturtanken. 

I Drammen ble det i november arrangert 

visningsarena for film i DKS. Ønsket var å stimulere og 

inspirere til økt dialog, samarbeid mellom ulike 

aktører, og en generell heving av status for film for 

barn og unge. Visningsarenaen for film ble arrangert 

av Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, 

Buskerud fylkeskommune, Oppland fylkeskommune 

og Kulturtanken. 
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Nye tiltak og endringer for 2019  Resultat 2019 

Kulturdråpen – kulturtilbud til både fengslene 
og til rusinstitusjonene 

I 2019 har det har vært gjennomført sju turnéer med 

70 konserter og til sammen ca. 3.500 

tilhørere/publikummere. Dette inkluderer ca. 400 

publikummere under Dråpekonserten, hvor over 100 

var fra rusinstitusjonene i fylket. Overskuddet fra 

Dråpekonserten på ca kr 50.000 skal benyttes til å 

arrangere Dråpekonsert i 2020. 

Korundervisning og samspill-gitarkurs er 

samarbeidsprosjekter med Østfold musikkråd.  

I tillegg til musikktilbudene har det blitt gjennomført 

skrivekurs, kurs i lino-trykk, DJ-kurs, sy-kurs, yogakurs, 

teaterkurs med profesjonelle kursholdere/kunstnere.  

Ung kultur og UKM Østfold – nedskalering av 
Ufest i 2019, prioritere utviklingsarbeid 
gjennom Interreg-prosjekt i samarbeid med 
UKM Västra Götaland, UKM Region Värmland 
og UKM Akershus. 

16 av 18 kommuner har gjennomført UKM 

lokalmønstring.  Det var 763 påmeldte med 421 

innslag til UKM i Østfold 2019. UKM Østfold har en 

jevn påmelding, men innslagene har økt betraktelig. 

Gjennom grep, som har blitt gjort av våre 

samarbeidspartnere, ser man blant annet at de eldste 

er tilbake i UKM, og ungdom flere arenaer, mer 

kompetanse og et større nettverk. 

UKM-festivalen i Østfold gikk av stabelen i Moss 26. - 

28. april, hvor 250 ungdommer deltok gjennom 

helgen. Det var fire forestillinger på Verket Scene, én 

kunstutstilling og to foredrag på House of Foundation, 

ti workshops, seks mentorer og overnatting på 

Bytårnet skole. 

Opera Østfold – gjennomføre 
storproduksjonen Il Trovatore i 2019, utvikle 
samarbeid og samarbeidsproduksjoner, 
herunder følge opp samarbeidet med DNBE. 

Il Trovatore ble gjennomført med stor kunstnerisk 
suksess, til tross for værmessige utfordringer, og med 
god kontroll på økonomien.  Samarbeidsavtale med 
DNBE er inngått, noe som definerer operaen som en 
regionopera. Større satsing på utvikling og profilering 
av et helårsprogram.  

Skjønnsmidler kultur Gjennomført, bevilget til samarbeidsprosjekt rundt 
digital historieformidling og utvikling av Fredriksten 
Festning, i samarbeid med Østfoldmuseene, 
fylkeskonservator, IFE, HiØ, Internasjonal seksjon, 
Halden kommune, Nordic Media Lab m.fl. Forstudie 
gjennomført i 2019, mens et mer omfattende 
forprosjekt starter formelt opp i 2020. Avslag på første 
søknad til EU og Creative Europe programmet. 

Oppfølging av de kompetente 
kulturinstitusjonene/organisasjonene med 
fast driftsstøtte 

Gjennomført, med dialogmøter iht. tildelingsbrev. God 
dialog og samarbeid med vertskommunene. Feltet har 
vært preget av oppgaveoverføring fra stat til fylke, og 
skaper en følt usikkerhet. Dialogen med 
kulturdepartementet om oppgaveoverføring har vært 
holdt i prosjekt Viken2020.   
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Nye tiltak og endringer for 2019  Resultat 2019 

Punkt Ø –innarbeidelse av F15 Verksted for 
barn og unge, utvikling av bygningsmasse og 
større utstillingslokaler for Galleri F15. 

Gjennomført. Gitt tilskudd til oppstart av arbeid med 
videreutvikling av utstillingsarealer på Galleri F15. Det 
har vært diskusjoner om finansieringsansvaret og 
tolkning av avtalen mellom stat, fylke og kommune. 

DNBE Gjennomført. Orienteringssak om planer for 
investering i ny prøve- og konsertsal i Halden 
presentert i politisk sak FU juni 2019. 

Olavsdagene, Sarpsborg Deltagelse i prosjektet “Nasjonaljubileet – Norge i 
tusen år”. Gjennomført som vedtatt. Avsluttet i 2019, 
som en oppstart til 10 års markering fram mot 2030.  

Viken Filmsenter Filmsenteret oppnår gode resultater og når sine mål.  
For 2019 ingen endring. Forberedelse til ny 
eierstruktur der Vestfold overdrar sine aksjer til Oslo 
kommune/Viken fylkeskommune i 2020.  

Østfold kunstsenter Tett oppfølging av ny organisering gjennom nytt styre 
og styresammensetning, økning i årlig tilskudd. Fokus 
på å tilby tjenester i hele fylket. 

Studium Actoris. Oppfølging i forhold til statlig 
finansiering. Fylke og kommune har bevilget 
sin andel av budsjettsøknad til staten for 
2019. 

Oppfølging gjennomført. Ingen endring på andelen 
statlige midler. Fylkestinget bevilget kr 4,5 mill ved 
budsjettbehandlingen for 2020, som samlet sum i 
driftssikringsmidler for tre år fra 2019.   

Storedal Kultursenter. Vedtak i fylkestinget 
om utredning av muligheter for utvikling til 
nasjonalt senter for blinde og svaksynte. 

Mulighetsstudie gjennomført av Agenda Kaupang. 

Skulpturen Ode til lyset er restaurert og satt i stand. 

Året som er gått 

2019 har vært preget av arbeid med institusjonene, og forberedelser til Viken fylkeskommune.  Med 
etableringen av Østfoldteatret AS (senere endret navn til Østfold Internasjonale Teater AS) og Opera Østfold 
AS, som selvstendige kulturinstitusjoner, har det profesjonelle og kompetente kulturlivet i Østfold fått et 
vesentlig løft. Det er med dette lagt et godt grunnlag for framtidig utvikling, både som selvstendige 
institusjoner, og som deltakere i samarbeid og samspill med andre institusjoner. Det er utarbeidet 
aksjonæravtaler med hhv. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner om finansiering og eierskapsutøvelse som 
har gjort dette mulig. Teatret har fulgt opp fylkestingsvedtaket og sendt invitasjon til øvrige 
Østfoldkommuner om aksjetegning, med frist våren 2020.  

Det har vært jobbet med omorganisering og styrking av driften av Østfold kunstsenter, og det er vedtatt en 
økning i driftsmidler. Administrasjonen er involvert i arbeid med utviklingsplaner for DNBE, Punkt Ø/Galleri 
F15 og Viken filmsenter. Det ble i desember 2019 satt i gang et tverrfaglig arbeid for å utvikle samarbeidet 
rundt Fredriksten festning og oppfølging av fylkets 2000-årssted, der både kulturarv, kultur, 
teknologimiljøene, kommune og fylkeskommune involveres. Arbeidet videreføres i 2020. 

Fylkestingets hadde bestilt en utredning om - Storedal kultursenter til et nasjonalt senter for blide og 
svaksynte. En mulighetsstudie er overlevert fra Agenda Kaupang og den er fulgt opp tett i 2019 av 
styringsgruppa for prosjektet. Prosjektet har så langt blitt finansiert med like deler fra Sarpsborg kommune 
og fylkeskommunen, og videreføres i 2020. Det vil fremmes en politisk sak i 2020 som svarer ut vedtaket i 
fylkestinget. Sarpsborg kommune fremmer også egen sak for videreføring av prosjektet.  

Influensarbeid mot sentrale østfoldpolitikere har vært prioritert også i 2019 i forhold til og i samarbeid med 
kulturinstitusjonene. Stortingsbenken for Østfold og representanter fra Næring- og kulturkomiteen har vært 
fulgt opp. Dette er langsiktig arbeid, der komitemerknader i statsbudsjettet for 2019 likevel ikke ga uttelling i 
2020. Oppgaveoverføring er begrunnelsen fra departementets side for ikke å gå inn i denne dialogen nå, selv 
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om de langt på vei viser forståelse for at Østfold føler seg skjevfordelt når det gjelder statlige midler, særlig 
på scenekunstområdet.  

Kulturkonferansen ble gjennomført som et samarbeid med Punkt Ø og kunstbiennalen Momentum der fokus 
var satt på de visuelle kulturinstitusjonene i Viken fylkeskommune. På grunn av forberedende arbeid med 
Viken har ikke kulturseksjonen hatt kapasitet til å følge opp nettverksarbeid på ønsket nivå. 

Østfold kulturutvikling i 2019 

Østfold kulturutvikling har hatt som mål å være et kraftsenter for kultur for hele Østfold. Virksomheten 
består av Fylkesbiblioteket, Den kulturelle skolesekken, Ung kultur og Scenekunst; det regionale teateret.  

Bevisst kommunikasjonsarbeid gjennom proaktiv markedsføring, utvikling av digitale verktøy og nyskapende 
publikumsanalysearbeid har løftet synligheten av Østfold kulturutvikling som en leverandør av kunst og 
kultur. 

Fylkesbiblioteket er en sentral tjenesteleverandør for fremtidens viktigste kulturelle møteplasser – nemlig 
folkebibliotekene. Den kulturelle skolesekken når alle elever i grunnskolen og videregående skole med kunst 
og kultur av høy kvalitet flere ganger gjennom året, og er viktig for dannelse og personlig utvikling.   

Ung Kultur har videreutviklet UKM til å bli en helårs-aktivitet, og gjort møteplassen på fylkesnivå til en 
storslått ungdomsfestival, kalt Ufest. Østfoldtalentet har synliggjort et meget høyt nivå på unge utøvere. 
Landets flotteste flerkulturelle familiefestival, Barnas Verdensdager, har i løpet av 2019 blitt overført til 
Fredrikstad kommune og vil leve videre der.  

Scenekunstavdelingen har oppnådd tre Hedda-nominasjoner som ble til to priser. De største teatrene i 
Norge har ønsket besøk av våre scenekunstproduksjoner. Teateret har blitt en viktig stemme i Østfold, Viken 
og i nasjonalt kulturliv.  

Utvalgte nøkkeltall:  

• 29 årsverk ansatt 

• Har levert ca. 200.000 publikumsmøter på tvers av alle avdelinger 

• 13 prosjekter støttet av EU eller annen ekstern finansiering 

• 34,5 % av alle barn fra 1. til 7. klasse har deltatt på bibliotekenes kampanje Sommerles, totalt 8.452 
barn har lest 100.645 bøker 

Idrett 
I hovedsak omfatter området utvikling av den samlede satsingen på idrettsanlegg i fylket, i samarbeid med 
Østfold Idrettskrets, dens underorganisasjoner og kommunene. Videre forvaltes statlige spillemidler som 
fordeles til ulike idrettsanlegg, samt oppfølging av drifts- og prosjektstøtte til Østfold Idrettskrets. Mye 
ressurser har i 2019 vært knyttet til regionreformen. 

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Regional plan fysisk aktivitet fra høring til vedtak Gjennomført 

Innarbeide prosjektmidler i drifts- og 
aktivitetstilskudd til paraplyorganisasjonene 
Østfold Idrettskrets, Østfold Barne- og 
Ungdomsråd og Østfold Musikkråd. 

Gjennomført 

Utvikle arrangementssatsingen i samarbeid med 
VisitØstfold, synliggjøre verdien i forhold til 
Mulighetsrike/omdømmesatsingen og 
Næringsrike, også når det gjelder kultur i et 
bredere perspektiv og kulturnøringer.  

Et kontinuerlig arbeid knyttet til 
tilskuddsordningen i samarbeid med Visit Østfold 
og næringsavdelingen.  
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Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Regionalt toppidrettssenter i Fredrikstad i 
samarbeid med Olympiatoppen, Østfold Idrettsråd, 
Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold m.fl.    

Senteret er etablert og de har brukt 2019 på en 
regionaliseringsstrategi. Tjenestene har blitt godt 
mottatt over hele fylket, og det satses på 
utvikling av trenermiljøer, framtidige utøvere og 
med en særskilt satsing på parautøvere. 

Orienterings-VM 2019 er tildelt Østfold 
Orienteringskrets med samarbeidende klubber. 
Bistå arrangørene med kompetanse og eventuelle 
samarbeidsprosjekter. 

Arrangementet er gjennomført og omtalt som 
«best WOC ever». Sluttrapport og regnskap er 
godkjent og resterende tilskudd er utbetalt.  

Anleggsløftet, markedsføre fylkeskommunens 
stimuleringsmidler og mobilisere til etablering av 
interkommunale idrettsanlegg (ref. også 
mandatoppfølging vedr. skolebruksplan og 
idrettsanlegg/kultur). 

Arbeidet pågår, det er gjennomført brukermøter 
med kommunene og idretten i Sarpsborg og 
Fredrikstad.  

Kunstgress 2019 – 2021, et prosjekt med god 
politisk forankring. 

Prosjektet pågår og viser seg å være svært 
relevant også i internasjonal sammenheng. Mye 
av utfordringen har vært å få med NFF på 
satsingen.  

Året som er gått 

Fylkeskommunen har fordelt kr 27 mill av de kr 30 mill som var satt av til stimuleringsmidler til 
interkommunale idrettsanlegg. Fylkeskommunen har fordelt kr 27 mill av de kr 30 mill som var satt av i 
stimuleringsmidler til interkommunale idrettsanlegg. Gjennom spillemidlene bidro administrasjonen til at 
det i 2019 ble gitt tilsagn om nær kr 70 mill i støtte til ulike idrettsanlegg, i samarbeid mellom kommuner og 
idrettslag i fylket. Dette er det høyeste nivået noen gang. og er en positiv utvikling for Østfold som ligger lavt 
når det gjelder anleggsdekning.  

Økonomi For å styrke arrangementsaktiviteten og profileringen av Østfold er det etablert en ordning med 
arrangementsstøtte. Støtten bevilges av Næring- og kulturkomiteen og følges opp av Kulturseksjonen i 
samarbeid med Næringsseksjonen og Visit Østfold. Ordningen og samarbeidet mellom aktørene har bidratt 
til å øke både arrangementsattraktiviteten og verdiskapingseffekten for Østfold. 

Kulturseksjonen hadde i 2019 et mindreforbruk på i overkant av kr 0,4 mill. Østfold Kulturutvikling hadde et 
mindreforbruk på ca kr 0,9 mill, som er søkt overført til 2020. Opera Østfold fikk overført ubrukte midler fra 
stat og kommune til 2020, og regnskapet for 2019 viser balanse.   

Overordnet planarbeid og friluftsliv 

Plan- og miljøseksjonen har tre hovedansvarsområder: Regionalt planarbeid, oppfølging av kommunenes 
planarbeid og friluftsliv, jakt- og fiskeforvaltning. Seksjonen var fram til juli 2019 vertskap for Bypakke Nedre 
Glomma.  

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Ferdigstille byutredningen og delta i 
forhandlinger om bymiljøavtale og 
byvekstavtale for Nedre Glomma.  

Byutredningen ferdigstilt. Forhandlingene er utsatt av 
departementet. 

Handlingsprogrammer til de tre regionale 
planene som i Regional planstrategi er 
utsatt; Regional kulturminneplan, Regional 

Handlingsprogrammene for Regionalplan Kulturminne 
og Regionalplan Folkehelse ble rullert og vedtatt 
oktober 2019. Handlingsprogrammet for Regionalplan 
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kompetanseplan og Regional folkehelseplan, 
skal ha en grundig rullering.  

Kompetanse ble vurdert som såpass oppdatert at dette 
ikke var nødvendig. 

Delta i arbeidet med Regional planstrategi 
(RPS) for Viken. Utvikle kunnskapsgrunnlag 
og gjennomføre medvirkningsarbeid. 

En ansatt var utlånt som prosjektleder for 
planstrategien, og seksjonen deltok aktivt i 
arbeidsgrupper, medvirkningsprosess og utforming av 
kunnskapsgrunnlag for RPS Viken. 

Delta i arbeidet med å implementere FN`s 
bærekraftsmål i Viken-organisasjonen. 

Arbeidet med FN17 i regional planstrategi og i OECD-
prosjektet, samt informerte i planforum, ledermøter, 
Østfoldrådet mv.  

Bidra til å utvikle et sømløst plan- og 
styringssystem i Viken. 

Deltok og bidro aktivt i arbeidsgruppen.  

Økonomi  

Plan- og miljøseksjonen gikk tilnærmet i balanse i 2019.  

Regnskapet viser imidlertid et merforbruk på kr 0,84 mill fordi det deler av året feilaktig ble ført lønn på feil 
funksjon.  

Året som er gått 

Regional planlegging 
Det har blitt lagt ned mye arbeid i Regional planstrategi for Viken, kunnskapsgrunnlag og 
medvirkningsprosesser. Rullering av handlingsprogrammer er gjennomført med fokus på oppdatert oversikt 
over hvilke tiltak det er viktig å videreføre inn i oppstarten av Viken.  

Fylkesplansjefen leder faggruppen for areal, transport og klima i Osloregionen. Faggruppen har i 2019 jobbet 
med oppfølging av Areal- og transportstrategien for Osloregionen, Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019, 
NTP-arbeidet og studietur om byområder. 

Bypakke Nedre Glomma 
Plan- og miljøseksjonen brukte mye ressurser på oppfølging av Bypakke Nedre Glomma, både til 
koordinering av ØFKs innspill, og til deltakelse i arbeidsgrupper for planarbeidene. Det ble ellers arbeidet 
med store utrednings- og planarbeider på fv. 109 og fv. 118 ny Sarpebru, ny bro over Glomma i Fredrikstad 
samt dobbeltspor gjennom byene, inklusive stasjoner.  
I juli 2019 ble Sarpsborg kommune nytt vertskap for prosjektorganisasjonen, og det ble lagt ned mye arbeid i 
å få til en vellykket overføring, og i å etablere ny struktur og nye rutiner.  

Oppfølging av kommunenes planarbeid 
I arbeidet med å følge opp jernbanesatsingen har Plan- og miljøseksjonen bidratt faglig gjennom 
arbeidsgrupper for store kommuneplan- og reguleringsplanarbeider i både Mosseregionen og Nedre 
Glomma. Planseksjonen deltar også i arbeidet med lokalisering av hensetting av tog sør for Moss og i 
Fredrikstad/Sarpsborg. Planseksjonen har i 2019 behandlet 24 dispensasjoner, 178 reguleringsplaner, 4 
områdereguleringer, og til sammen 13 saker om kommuneplaner eller kommunedelplaner. Til disse har det 
kun blitt avgitt innsigelse til 18 reguleringsplaner og 4 kommuneplaner, og vi har deltatt i kun en mekling, 
noe som viser at de fleste innsigelser lar seg løse i dialog med kommunene. Regionalt planmøte har stort 
sett blitt gjennomført hver 14 dag, og er godt brukt av kommunene. Det har blitt gjennomført Planforum i 
april med tema handlingsprogrammer for kulturminner og folkehelse, i juni med temaet 
Kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi og i oktober med tema Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023 . Alle var godt besøkt. Plan- og miljøseksjonen har også bidratt inn i 
arbeidet med Bynettverket sammen med folkehelseseksjonen.     

Friluftsliv, jakt og fiske 
Plan- og miljøseksjonen fordeler både statlige og regionale midler til kommuner og andre aktører for å 
utvikle friluftslivet i Østfold. Seksjonen deltar også i en rekke fora og prosjekter knyttet til friluftsliv, jakt og 
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fiske.  Som følge av at Østfold har en egen fylkesbiolog har fylkeskommunen bidratt og dratt i gang en rekke 
prosjekter på biologisk mangfold, som kysttorsk, Østfolds flora, skogvern m.fl. Dette er gode prosjekter som 
løfter utfordringene opp på regionalt nivå og som gir Østfoldsamfunnet en stor merverdi. Vi har også jobbet 
med å utvikle prosjekter knyttet til marin naturrestaurering. 

Viken 
Arbeidet med fylkessammenslåingen har tatt mye ressurser og fokus i 2019. Arbeidet med nytt plan- og 
styringssystem og helhetlig virkemiddelbruk for Viken, samt forarbeid til ny Regional planstrategi er svært 
relevant for planseksjonenes virksomhet. Dette kan gi gevinster i framtida i form av bedre forankring og 
gjennomføring av planer, og en mer tverrfaglig tilnærming. Seksjonens ansatte skal deles i fire ulike 
seksjoner i Viken og har også brukt tid på å etablere disse. 

Folkehelse 

Etter folkehelseloven skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
som fylkeskommunen er tillagt (regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som 
kan møte fylkets folkehelseutfordringer). Fylkeskommunen skal også understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene og være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom 
partnerskap. I Østfold følges dette særlig opp gjennom partnerskapet Østfoldhelsa. Fylkeskommunen skal 
dessuten ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Oversikten skal blant annet baseres på 
kunnskap fra andre deler av fylkeskommunens virksomhet. 

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Sluttføre arbeidet med ny 
befolkningsundersøkelse. 

Arbeidet med befolkningsundersøkelsen ble ferdig i 2019. 
Kommunene som deltok, fikk tilsendt fylkesrapport og 
tabeller med statistikk for sin kommune. Det ble arrangert 
en konferanse 31.10 hvor resultatene ble presentert.  

Videreutvikle kommunikasjonsarbeid som 
et strategisk virkemiddel i folkehelsearbeid 

Det arbeides kontinuerlig med kommunikasjonsarbeidet. 
Det er blant annet blitt laget filmer i forbindelse med 
befolkningsundersøkelsen og folkehelseprogrammet.  

Vaksinere VG2 mot smittsom 
hjernehinnebetennelse i russetiden 

I 2019 fikk alle elever i VG2 i Østfold tilbud om gratis vaksine 
mot hjernehinnebetennelse. Dette tilbudet viste en stor 
økning i andelen elever som tok vaksinen når den var gratis.  

Arbeid med frivillighet på videregående 
skoler prioriteres. 

Prosjektet videregående skole som nærmiljøarena er 
prolongert ut 2020. Glemmen videregående skole, 
Kirkeparken videregående skole, Halden videregående skole 
samt Cafe Hanco arbeider med aktiviteter, fritidsaktiviteter 
og møteplasser for ungdom i og utenfor skoletiden. Mysen 
videregående skole jobber også med tematikken gjennom 
tildeling av prosjektmidler fra kommuneprogrammet 
Mestring og mening. 

RØRE-prosjektet følges opp innenfor de 
rammer og retningslinjer som er bestemt 
av styre og gavegiver. 

Etter fjerde tildeling i prosjekt RØRE 6-19 er alle midler som 
var øremerket skolene, ca 22 millioner kroner fordelt. 23 
«nye» skoler, det vil si skoler som ikke har søkt RØRE-midler 
tidligere, fikk i fjerde tildeling støtte. Til sammen 137 
søknader ble imøtekommet i fjerde utlysning. Totalt 101 
skoler i Østfold har på en eller annen måte deltatt i RØRE-
prosjektet siden oppstarten i 2017.  
I tillegg til oppfølging av skolenes søknader har 
prosjektledelsen jobbet med nettverkene for RØRE-
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Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

ambassadører og folkehelsekoordinatorer i videregående 
skole og andre kompetansehevingstiltak. 

ungRøst – et treårig prosjekt i regi av 
Inspiria 

UngRøst er et prosjekt i regi av Inspiria. Målgruppen er 
ungdom mellom 16-19 år og Østfold fylkeskommune har 
bevilget kr 1,6 mill til prosjektet som varer ut juni 2020.  
Målet for prosjektet er å heve livskvalitet hos ungdom 
gjennom økt kompetanse og økt aktiv deltagelse i frivillige 
aktiviteter som fremmer de tre tverrfaglige temaene 
folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap 
samt bærekraftig utvikling. Prosjektet består av tre deler. 
Ungdomskanalen, som drives for og av ungdommer med 
sendeflate i sosiale medier, ble lansert før valget høsten 
2019. Tilbudet drives som en ungdomsklubb og har en fast 
redaksjon.  Frivillighetsboosten, som skal spre kunnskap og 
oppfordre til frivillig medvirkning, er implementert i science-
showet på Inspiria. Den siste komponenten er et 
skoleprogram som forventes oppstart i begynnelsen av 
2020. Opprinnelig var det skissert et treårig prosjekt til kr 
2.955.000. Opprinnelig var det skissert et treårig prosjekt til 
kr 2,955 mill. Da det innvilgede beløpet ble halvert i forhold 
til prosjektbeskrivelsen har Inspiria kuttet ned på 
prosjektperioden, noe kutt i koordinatorstilling og teknisk 
utstyr. Utfordringen fremover er å finne midler til videre 
drift etter endt prosjektperiode.  
 

Økonomi  

Folkehelseseksjonen gikk så godt som i balanse i 2020. Det påløp noe mindre kostnader til lønn enn 
budsjettert, noe som gjorde det mulig å styrke øvrige innsatsområder. 

Året som er gått  

Det har i 2019 vært fokus på satsinger som RØRE-prosjektet og Mestring og mening. Her har 
fylkeskommunen mottatt store tilskudd, men det krever også mye oppfølging. Arbeidet med en stor 
befolkningsundersøkelse ble også gjennomført i 2019. Resultatene ble presentert i en stor konferanse i 
oktober. I tillegg arrangerte seksjonen en Ungdatakonferanse i november. Konferansen hadde god 
ungdomsinvolvering og ble godt mottatt.  

En del av seksjonens medarbeidere har vært involvert i arbeid knyttet til regionsreformen. Det gjelder 
spesielt arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Viken, som flere har vært involvert i, samt deltagelse i ulike 
arbeidsgrupper. Arbeidet med Viken har medført mindre oppmerksomhet og innsats knyttet til det ordinære 
folkehelsearbeidet i Østfold, enn hva som ellers ville ha vært tilfelle. 

Det er tatt flere grep for å sikre at gode erfaringer og tiltak i folkehelsearbeidet i Østfold kan videreføres og 
videreutvikles i en ny organisasjon. Deriblant ble partnerskapsavtaler med kommunene om Østfoldhelsa 
forlenget med to år. I tillegg ble regional plan for folkehelse sin handlingsdel rullert. 

Kulturminnevern og museer 
Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vektlegges i 
samfunnsplanleggingen, og vernes både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning. Statlig kulturminnepolitikk iverksettes på regionalt nivå, og det legges til rette 
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for at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal stå sentralt i utviklingen av så vel 
fylket som levende lokalsamfunn. 

Roller og oppgaver 

Ivaretakelse av statlig kulturminnemyndighet på regionalt nivå gjennom bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven og Kulturminneloven med forskrifter: Behandling av kommuneplaner, arealplaner og andre 
planer med hensyn til kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap; arkeologisk og antikvarisk rådgivning til 
kommuner, andre offentlige instanser, organisasjoner og private eiere; skjøtsel, tilgjengeliggjøring og 
formidling av førreformatoriske kulturminner; planlegging og gjennomføring av planer; forvaltning av 
statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger; informasjon og funnbehandling. Seksjonen behandler flere 
tusen saker hvert år og har en nøkkelrolle innen Østfoldsamfunnet, i og med at kulturminnekompetansen i 
svært stor grad er sentrert til fylkeskommunen. Satsingen på kulturminnekompetanse i kommunene er 
fortsatt minimal.  

Kulturminneseksjonen følger opp museene i Østfold, i første rekke konsolideringen av Østfoldmuseene. I 
tillegg skal seksjonen administrere regionale utviklingsprosjekter med formål å fremme kulturarven i Østfold, 
som viktig og uerstattelig ressurs for opplevelse og identitet.   

Måloppnåelse 

Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Oppfølging av regional plan for kulturminner – 
utarbeide ny handlingsplan  

Handlingsplanen ble ferdigstilt og godkjent politisk i 2019.  

Etablere ny regionforvaltning i forbindelse med 
regionreformen 

Bidratt inn i samarbeidsgrupper for planlegging av arbeidet 
med den nye regionen Viken. Dette har vært arbeidskrevende 
og hatt stor prioritet.  

Bidra til overføring av nye oppgaver fra stat til 
fylke innen kulturminneforvaltning 

Kulturminneseksjonen har bidratt inn i Riksantikvarens 
prosjekt KF 2020. Oppgaver er overført til fylkeskommunen 
pr 1.1.2020. En del oppgaver vil også overføres i løpet av 
2020. Det er problematisk at det på langt nær er overført nok 
ressurser til at fylkeskommunen skal kunne greie å ta de 
oppgavene som er overført på en god nok måte.    

Videreføre skjøtsels og formidlingsarbeidet 
knyttet til programmene Se Østfolds 
kulturminner og Middelalderprosjektet. 

Tilskudd overført i henhold til vedtak. Pilegrimsleden er ferdig 
merket og skiltet med informasjonstavler, hele leden 
gjennom fylket er dermed ferdigstilt. Informasjonstavler til 
fylkets middelalderkirker er satt opp.  

Følge opp forprosjekt for etableringen av 
fartøyvernsenter i Østfold 

Arbeidet med en mulighetsanalyse er gjennomført i 2019, og 
rapport er oversendt Viken fylkeskommune for videre 
oppfølging i februar 2020. Gjennomført i tråd med politisk 
bestilling.     

Følge opp statlige og fylkeskommunale tilskudd 
til fartøyvern, i alt kr 2 mill.  

Tiltaket gjennomført i tråd med vedtak når det gjelder 
overføring av penger til de som er bevilget midler. 
Fylkeskommunen har imidlertid ikke pr. i dag kompetanse på 
fartøyvern, og kan ikke følge opp faglig før det er på plass.  

Interreg-prosjekt med formål å fremme 
kunnskap og utvikling av helleristningene i 
Norge og Sverige. Østfold fylkeskommune er 
svært positivt lagt merke til når det gjelder 
formidlingen av helleristningene, og er derfor 
en attraktiv samarbeidspartner for en rekke 
andre.  

Av hensyn til ressurssituasjonen knyttet til reformarbeidet 
har fylkeskonservatoren måtte la Riksantikvaren stille som 
partner i dette prosjektet. Fylkeskonservator er imidlertid 
representert i styringsgruppa for prosjektet. Viken kulturarv 
følger dette videre opp.  
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Nye tiltak og endringer for 2019 Resultat 2019 

Endring i organisasjon/oppgaver i forbindelse 
med at vi er inne i to store reformprosjekter 

Fokus på reformarbeid, samtidig som 
kulturminneforvaltningen ikke fikk erstattet rådgivere som 
sluttet i løpet av 2019, har gjort at fylkeskommunen ikke har 
kunnet rådgi og bidra til Østfoldsamfunnet som ønsket og 
forventet.    

Bidra til at Haldenkanalen som viktig kulturarv i 
Østfold og Norge blir ferdig istandsatt og 
ivaretatt over tid.  

Spørsmålet om det fremtidige eierskapet til 
Haldenvassdragets kanalselskap, der Østfold fylkeskommune 
politisk ønsket å overdra sine aksjer til enten selskapet selv 
eller eierkommunene, er overlatt til nye Viken 
fylkeskommune å avgjøre. 

Følge opp videre undersøkelser av 
Gjellestadskipet og utvikle 
verdiskapningsprosjekter knyttet til 
Vikingskipsfunnet.  

Gjellestadstory.no er utarbeidet. Skipsgraven skal graves ut 
og videre prosjekter utvikles i regi av Viken fylkeskommune 

Følge opp formidlingsprosjekt knyttet til 
Øverbysteinen, runestein fra Rakkestad 

Prosjektet lot seg ikke gjøre i 2019. Kr 70 000 er overført til 
2020 og Viken fylkeskommune for videre oppfølging.  

Økonomi  

Området går samlet med et merforbruk på kr 0,47 mill i 2019. 

Fylkeskonservatoren utbetalte et tilskudd til Østfoldmuseene/Ode til lyset på kr 0,5 mill i 2019. Dette var 
midler som var lagt inn i budsjett 2018, men som ikke ble utbetalt da. Midlene ble trukket ut av ramma i 
2019 selv om midlene ikke var utbetalte. 

Funksjon 7504 ender i 2019 med et merforbruk på kr 1 mill. Årsakene til dette er flere. Mange av de 
feltansatte hadde mye avspasering som de ble beordret til å ta ut i 2019. Dette resulterte i manglende 
faktureringer. Store kostnader knyttet til undersøkelser ved Gjellestadskipet har heller ikke vært mulige å 
viderefakturere i sin helhet. Her burde det ideelt sett vært fremmet en politisk sak høsten 2019 om 
bevilgning, men overgangen til Viken fylkeskommune og den politiske møtestrukturen høsten 2019 
vanskeliggjorde det. Det er mulig at vi får kompensert noe av merforbruket knyttet til 
landbrukstiltak/mindre private tiltak fra Riksantikvaren/Staten i 2020, men usikkerheten rundt dette er så 
stor at vi har valgt å ikke anordne noe. 

Prioriteringen av regionreformarbeidet bidro til at arkeologivirksomheten ikke har kunnet fokusere like mye 
på inntektsgivende oppgaver som normalt. Når saksbehandlere og feltarkeologer må bidra inn i diverse 
arbeidsgrupper, er fokuset på andre oppgaver enn det som gir inntekter.     

Året som er gått  

Planbehandling, lovpålagte oppgaver og tilskuddsforvaltning utgjør storparten av kulturminnevernets 
arbeidsinnsats, både når det gjelder by- og landskapsforvaltning, bygningsvern og hensynet til automatisk 
fredete kulturminner. Store samferdselsprosjekter og stor aktivitet generelt i Østfold gjør at 
arbeidsinnsatsen på feltet har vært omfattende. En rekke viktige arkeologiske funn, særlig Gjellestadskipet, 
har gitt Østfold stor oppmerksomhet også internasjonalt.   

Forberedelser til flere nye oppgaver fra Riksantikvaren, samt fylkessammenslåingen til Viken har vært 
ressurskrevende og en utfordring når det ikke har fulgt med ekstraressurser for å takle reformarbeidet. 
Seksjonen fikk ikke erstattet rådgivere på bygningsvern som sluttet, noe som har gjort at seksjonen har 
måttet kutte mye av rådgivningsoppgavene. Dette har vært uholdbart og har medført ekstra stort press på 
seksjonen. Fylkeskommunen har derfor ikke kunnet gi de rådgivende tjenester til Østfoldsamfunnet som er 
ønsket og forventet.   
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Tilskuddsforvaltningen knyttet til fredete (statsmidler) og verneverdige og museale (fylkeskommunale 
bygningsvernmidler og midler fra Norsk kulturminnefond) bygninger og anlegg krever mye innsats. 
Etterspørselen etter ressurser, rådgivning og veiledning er jevnt økende.   

Det er gjennomført diskusjoner med fagmiljøer angående et nytt fartøyvernsenter i Østfold og en 
mulighetsanalyse er utarbeidet.  

Oppfølging av flere ekstraordinære arkeologiske funn som er resultat av fylkeskommunens 
registreringsarbeid og forvaltning. Dette gjelder blant annet utgraving av et stort boplassområde i Rygge, 
runestein i Rakkestad og ikke minst Gjellestadskipet i Halden. Funnene har satt Østfold på Norges kartet og 
også internasjonalt.  
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4.5 RAMMEOMRÅDET POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 

Rammeområdet omfatter fylkesordfører, fylkestinget og styringsorganene samt øvrige kollegiale organer og 
brukerrådene. Videre inkluderer det utgiftene til de folkevalgte partigruppene (fylkespartistøtten), Kirkens 
SOS i Borg, tv-aksjonen og Østfoldprisen. Annet hvert år påløper også utgifter til valg. Det 
interfylkeskommunale samarbeidet mellom Akershus og Østfold fylkeskommuner om Akershus og Østfold 
fylkesrevisjon og Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat, ligger også til rammeområdet. 
 
 

 

Året som har gått 
Møte- og saksvirksomheten for de folkevalgte organene viser et redusert antall møter og saker som skyldes 
etableringen av Viken fylkeskommune.  

Stortinget vedtok 8. juni 2017 regionreformen og at fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold skal 
slås sammen fra 1. januar 2020. Fylkestingets 9 representanter i fellesnemnda har gjennom året deltatt i 
seks møter i fellesnemnda, samt en rekke møter i seks politiske arbeidsgrupper. Fellesnemnda har det 
forberedende og koordinerende ansvaret for sammenslåingen.  

Samarbeidet med andre aktører om et felles grep i viktige saker og utfordringer for Østfoldsamfunnet 
fortsatte gjennom partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold, som skal fremme og inspirere til vekst i 
næringslivet i fylket. Videre også gjennom Østfoldrådet som er fellesarenaen mellom det offentlige Østfold, 
stortingsrepresentantene, NHO, LO og akademia ved høgskolen i Østfold. Rådets formål er gjensidig 
informasjonsutveksling og koordinering av fylkets felles arbeid med påvirkning og omdømmebygging i viktige 
saker for Østfoldssamfunnet, internt i fylket og mot sentrale myndigheter. Østfoldkonferansen som er den 
fremste møteplassen for offentlige og private aktører i fylket, ble arrangert som en dagskonferanse 17. 
januar 2019.  

Vennskapsbesøket med region Nord-Jylland og Västra Götalandsregion ble arrangert i august i Nord-Jylland. 
Fylkeskommunens hederspris, Østfoldprisen, ble i 2019 tildelt Ingrid Bjørnov. 
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Økonomi  

 

Politisk styring og kontrollorganer 
Funksjonen omfatter fylkesordfører, fylkesting og styringsorganene samt øvrige kollegiale organer og 
brukerrådene. Eldrerådet, fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt råd og 
ungdommens fylkesråd leverer egne årsmeldinger. Rådene har jevnlige møter hvor de behandler saker som 
er i målgruppene. De gir også innspill til økonomiplan og budsjett og arrangerer dialogkonferanser og 
samlinger. Funksjonen omfatter også yrkesopplæringsnemnda. 

Videre omfattes fylkespartistøtten, Østfoldprisen samt utgifter til valg annet hvert år samt kostnader i 
forbindelse med tilskudd til Kirkens SOS i Borg, de funksjonshemmedes organisasjoner og tv-aksjonen. 

Revisjonstjenester  

Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) er et revisjonssamarbeid etablert med hjemmel i kommunelovens 
kapittel 12, ”Internt tilsyn og kontroll, Revisjon”, § 78 - Revisjon.  
Samarbeidet som er en del av fylkeskommunens virksomhet, er ikke et eget rettssubjekt. Akershus og 
Østfold fylkeskommuner har arbeidsgiveransvar for de ansatte i samarbeidet. 

Formål og ansvarsområde 

AØF skal på vegne av fylkestingene i Akershus og Østfold sørge for å løse revisjonsoppgaver pålagt i 
kommuneloven, forskrift om revisjon og andre bestemmelser. Dette gjelder både 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. AØF kan også påta seg revisjon av andre 
virksomheter. 

Fylkesrevisjonens regnskap for 2019 er avlagt med en besparelse i forhold til budsjettet på cirka kr 2 mill. 
Beløpet er avsatt til bundet driftsfond. Det vil bli lagt frem en sak om  
disponering av besparelsen (jfr. Note 9 til Årsregnskapet 2019). Besparelsen forklares med at lønns- og 
personalutgiftene har vært noe mindre enn budsjettert, og for øvrig er det besparelser på øvrige 
driftsutgifter og merinntekter på sykepenger og salg av revisjonstjenester.  

Sekretariat for kontrollutvalget  

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat (AØKS) er et samarbeid om sekretariatsfunksjonen for 
kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner 
med hjemmel i kommuneloven § 27 og kapittel 12 "Internt tilsyn og kontroll. Revisjon." Samarbeidet som er 
en del av fylkeskommunens virksomhet, er ikke et eget rettssubjekt. 

Formål og ansvarsområde 

AØKS skal på vegne av kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner sørge for å løse 
sekretariatsoppgavene pålagt i kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og andre bestemmelser. 

Styret 

AØKS har eget styre som er øverste organ for samarbeidet. Styret består av lederne for kontrollutvalgene i 
de to samarbeidende fylkeskommuner.  

  

Rammeområdet samlet Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

Beløp i mill kr 2019 2019 2019 2019

Sum utgifter 49,2 48,4 53,5 -5,1

Sum inntekter -14,2 -14,2 -29,9 15,7

Netto utgifter 35,0 34,2 23,6 10,6
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4.6 RAMMEOMRÅDE ADMINISTRASJON, FELLESFUNKSJONER OG RESERVE 

Rammeområdet omfatter i hovedsak fylkeskommunens administrative ledelse, støttefunksjoner til politiske 
organer og fellesfunksjoner. I tillegg budsjetteres inntakskontoret, tillitsvalgte, medlemskontingenter, 
fellesutgifter forsikringer, omstillingskostnader, reserve KLP, fylkeskommunens boliger og 
festetomter/bygninger på dette rammeområdet. 
Rammeområdet omfatter videre utgifter til administrasjonslokaler, drift av fylkeshuset, interne 
servicefunksjoner som post, arkiv, trykkeri, kantine, lønn, regnskap, innkjøp, IT, drift av eiendomsseksjonen 
og kjøp av HMS-tjenester, samt sektorovergripende IT-utgifter. 
 

Fylkeskommunens administrative organisering 

 

Fylkeskommunens sentraladministrasjon består av tre avdelinger og tre staber: 
Regionalutviklingsavdelingen, Samfunnsplanavdelingen, Opplæringsavdelingen, Personal- og 
organisasjonsstaben, Kommunikasjonsstaben og Økonomi- og eiendomsstaben. 

Økonomi 

 

Rammeområdet samlet Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

Beløp i mill kr 2019 2019 2019 2019

Utgifter 194,3 233,9 246,6 -12,6

Avskrivninger 13,3 14,9 14,9 0,0

Sum utgifter 207,6 248,9 261,5 -12,6

Sum inntekter -4,7 -14,4 -44,2 29,7

Netto utgifter 202,9 234,4 217,4 17,1
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Rammeområdet viser et samlet mindreforbruk på kr 17,1 mill. Dette mindreforbruket skyldes en rekke 
større og mindre besparelser i all hovedsak knyttet til personal og organisasjonsstaben.  

Tabellen viser at inntektssiden regnskapsmessig ligger en del høyere enn budsjettet. De fleste av postene 
med store avvik representerer utgifter og inntekter som utlikner hverandre, dette gjelder merverdiavgift 
påløpt i driften, og inntekter som syke- og foreldrepenger, samt overføring fra fylkeskommuner. 

Rammeområdet er inndelt i følgende tjenesteområder: 

Administrativ ledelse og støttefunksjoner  

Her budsjetteres utgifter til deler av sentraladministrasjonen, dvs. den administrative ledelsen av 
fylkeskommunen og tilhørende støtte- og stabsfunksjoner, tillitsvalgte, medlemskontingenter med videre. 
En av de viktigste oppgavene til sentraladministrasjonen, er å legge til rette for de folkevalgte. Slik at de får 
mulighet til å utføre sin rolle som overordnede ledere av organisasjonen og som regionale utviklingsaktører 
og ombud for befolkningen.  

Samlet består sentraladministrasjonen av 242 årsverk fordelt på 270 ansatte. Av disse er 20 midlertidige 
stillinger.  

Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltning  

I henhold til Forskrift om kommunal rapportering skal aktiviteter i eiendomsforvaltningen knyttet til 
administrasjon, forsikring av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg føres på funksjon 421. 
Funksjonen omfatter forsikringsutgifter vedrørende Østfold fylkeskommunes bygningsmasse. 

Administrasjonslokaler  

Funksjonen omfatter drift av fylkeshuset, inkl. utgifter til vaktmestere og renhold. 

Fylkeshuset Sarpsborg AS (tidligere Østfold fylkeskommunens administrasjonsbygg AS) ble etablert i 1981, 
og selskapets formål var å bygge og drifte et administrasjonsbygg for Østfold fylkeskommune. Fra og med 
11.02.00 er fylkeskommunen 100 prosent eier av selskapet. Selskapets regnskap balanserer ved at husleie 
fra fylkeskommunen hvert år settes lik årlige rente- og avdragsutgifter knyttet til lån som er tatt opp for å 
finansiere bygget. Funksjonens utgifter fordeles ved regnskapsavslutningen på alle brukere av fylkeshuset og 
deres respektive funksjoner slik at funksjonen går i balanse. 
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4.7 RAMMEOMRÅDE PREMIEAVVIK/AMORTISERING  

Premieavvik pensjon 

Premieavviket er differansen mellom ordinær innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet netto 
pensjonskostnad. Hvis det er betalt mer i pensjonspremie enn beregnet netto pensjonskostnad blir 
premieavviket positivt og innebærer en inntektsføring i regnskapet, og omvendt.  
Premieavviket er en rent teknisk føring og har ingen likviditetsmessige konsekvenser. En eventuell 
inntektsføring av et positivt premieavvik ett år, medfører en utgiftsføring i påfølgende år med en andel av 
det samme beløpet.  

Aktuaroppgavene mottas så sent (januar 20) at det er vanskelig å budsjettere avviket. Premieavviket gir 
derfor store utslag i driftsregnskapet og er definert som eget rammeområde for å synliggjøre dette (jfr. Note 
3 til Årsregnskap 2019). 

 

Amortisering av tidligere års premieavvik 

Effekten av regnskapsføringen av det enkelte års premieavvik skal elimineres i regnskapet i påfølgende 
regnskapsår ved at premieavviket amortiseres.  Etter vedtak i fylkestinget (2004) er premieavviket frem til 
2010 amortisert over 15 år med 1/15 del årlig. Fra 2011 er nye premieavvik i henhold til nytt regelverk 
amortisert over 10 år med 1/10 del årlig, og fra 2014 skal nye premieavvik amortiseres over 7 år med 1/7 del 
årlig i henhold til nytt regelverk vedtatt 6. mai 2014. 

 

Tabellen over viser årets amortisering av tidligere års premieavvik og beregnet arbeidsgiveravgift. 

Pensjon 

Utgifter knyttet til pensjon som føres på funksjon 472 er tilskudd til pensjonskontoret, 
sikringsordningstilskudd og administrasjonstilskudd.  

Premiefond 

 

470 Premieavvik

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

2019 2019 2019 2019
Sum utgifter 0,0 0,0 -61,4 61,4

Sum inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto utgifter 0,0 0,0 -61,4 61,4

471 Amortisering av tidligere års

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

premieavvik 2019 2019 2019 2019
Sum utgifter 44,3 47,2 47,4 -0,2

Sum inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto utgifter 44,3 47,2 47,4 -0,2

472 Pensjon

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

2019 2019 2019 2019
Sum utgifter 0,0 0,0 0,5 -0,5

Sum inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto utgifter 0,0 0,0 0,5 -0,5

473 Premiefond

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett 

Regnskap Avvik 

premieavvik 2019 2019 2019 2019
Sum utgifter 0,0 12,5 -12,5 25,1

Sum inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto utgifter 0,0 12,5 -12,5 25,1
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Tabellen over viser bruk av premiefond, dette er en ren teknisk føring for å vise den delen av innestående 
premiefond i KLP som er benyttet til å redusere fakturainnbetalingene til KLP i løpet av 2019. Motposten er 
de ulike funksjonene der arbeidsgiverandel er ført gjennom året. I sum betyr dette ingen utgift eller inntekt 
for fylkeskommunen. 
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5 Forvaltning av bygg og eiendomsmassen 

Østfold fylkeskommune eier en stor bygningsmasse. Den utgjør i underkant cirka 280.000 m2, og er fordelt 
på 11 videregående skoler, en folkehøgskole, en fylkeskommunal grunnskole, flere tannlegekontorer og 
fylkeshuset. Teknisk verdi på bygningsmassen er estimert til omlag kr 5 mrd.  

I tillegg leier fylkeskommunen cirka 42.000 m2
 bygningsmasse til en rekke formål; filialer og idrettshaller til 

de videregående skolene, lokaler for tannklinikker, PPT-kontorer, samt til større virksomheter som for 
eksempel Østfold fagskole og Østfold kulturutvikling. For de videregående skolene vil en betydelig del av 
leide arealer til filialer bli avviklet når byggeprosjektene er ferdigstilt.  

I henhold til Eiendomsstrategien skal Østfold fylkeskommune tilby egnede lokaler til sine virksomheter, og i 
sambruk med vertskommuner når forutsetningen for flerbruksaktiviteter er til stede. Østfold 
fylkeskommune skal ha en eiendomsforvaltning som gir effektiv og rasjonell drift der eiendommenes 
realverdi ivaretas og arealene utnyttes optimalt.  

Det har også i 2019 vært fokus på å gjennomføre lovpålagte oppgaver med brannsikkerhet, elsikkerhet og 
forebygging av legionella.  

Det har blitt installert anlegg fra Norsk vannteknologi for vannbehandling av legionella ved virksomheter 
som har idrettshaller/gymsaler. Rutiner for forebygging av legionella gjennomføres etter egne rutiner. 

Innen elsikkerhet er det gjennomført tredjepartskontroll av elanlegg ved samtlige skoler. Det er utarbeidet 
risikovurderinger og rutiner for internkontroll. Avvik etter kontrollene er delvis lukket, men det gjenstår 
noen avvik ved enkelte skoler.  

Av brannforebyggende tiltak er det foretatt store utbedringer ved flere virksomheter for å lukke avvik.  

Det har i løpet av året også vært store utfordringer med bl.a. gamle heiser som har trengt mye vedlikehold 
og mange vannlekkasjer på grunn av store nedbørsmengder høst og vinter 2019.  

Økonomi 

I 2019 ble det gjennomført planlagt og ekstraordinært vedlikehold for cirka kr 14,9 mill, det vil si cirka kr 52 
pr eid m2 (inkludert fylkeshuset). Dette er en økning sammenlignet med 2018 hvor tilsvarende tall var kr 40 
pr m2.  

Anbefalt avsetning til vedlikehold er cirka kr 115,- pr m2 (jfr. rapport fra Forum for Offentlige Bygg og 
Eiendommer). Hvis fylkeskommunen skulle kommet opp på det anbefalte nivået ville dette medført noe i 
overkant av kr 18 mill i økte utgifter til vedlikehold hvert år. 

Gjenstående verdi etter årlige avskrivninger og rest levetid for fylkeskommunens varige driftsmidler legges 
til grunn for beregning av lovregulert nedbetaling av lånegjelden. For regnskapsåret 2019 ble 
fylkeskommunes driftsbudsjett belastet med kr 71 mill i avdrag, mens avskrivninger av varige driftsmidler ble 
bokført med til sammen kr 195 mill. I beløpet inngår avskrivning av bygningsmassen med kr 141 mill. 

Den gjennomsnittlige veide levetiden for fylkeskommunens varige driftsmidler er i underkant av 30 år.  
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6 Investeringer  

6.1 Regelgrunnlag 

Investeringer defineres som anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt til eget, varig eie 
eller bruk. 

Investeringer i varige driftsmidler (fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, maskiner med videre) 
som har en anskaffelseskostnad på minimum kr 100 000 og en levetid på minst 3 år kan lånefinansieres etter 
kommunelovens § 50 nr 6. Finansielle anleggsmidler (aksjer, andeler, obligasjoner og utlån) med løpetid 
utover ett år bokføres i investeringsregnskapet. Her er det ingen beløpsgrense. Finansielle anleggsmidler kan 
ikke lånefinansieres, men må dekkes fra andre inntekter. 

6.2 Investeringsregnskapet  

Nedenfor følger regnskapsskjema 2A som viser regnskapstallene for fylkeskommunens investeringsregnskap. 

 

  

INVESTRINGSREGNSKAP 2019

Regnskapsskjema 2a

Regnskapsskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler 416 242 801 673 131 989 549 200 000

Utlån og forskutteringer 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 7 637 746        9 687 649 4 500 000

Avdrag på lån 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 986 783 0 0

Årets finansieringsbehov 424 867 331 682 819 638 553 700 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 148 796 413 360 628 534 357 900 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 597 149 1 597 149 0

Tilskudd til investeringer 12 844 503 12 844 503 0

Kompensasjon for merverdiavgift 61 269 438 107 061 188 94 800 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 42 935 937 43 264 374 0

Andre inntekter 1 748 459 1 748 459 0

Sum ekstern finansiering 269 191 900 527 144 207 452 700 000

Overført fra driftsregnskapet 109 662 368 109 662 368 93 500 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger 46 013 063 46 013 063 7 500 000

Sum finansiering 424 867 331 682 819 638 553 700 000

Regnskap 

2019

Regulert 

Budsjett 2019

Vedtatt 

Budsjett 2019
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6.3 Finansieringen av investeringene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4 Investeringsprosjektene pr rammeområde  

Regnskapsskjema 2B viser en oppstilling over alle bevilgninger og investeringsutgifter til anleggsmidler i 
regnskapsåret 2019. 

 

 

 

INVESTERINGSREGNSKAPET 2019

Investeringer i anleggsmidler 

Regnskapsskjema 2B

Administrasjon, fellestjenester og reserve

Egenkapitalinnskudd KLP 3 882 382 4 500 000 15 000 000

Strategisk plan for IT - felles 8 482 582 9 293 232 0

Elev PC'er 901 433 737 863 0

Fylkeshuset: Fossilfri bil 395 600 395 600 0

Opplæringstjenester

Utstyr vgs 0 0 10 000 000

Nytt skoleadministrativt system 0 3 819 145 0

St.Olav vgs - ny skole (Skolebruksplan) 19 897 695 25 434 339 20 600 000

Fredrik II vgs - ny skole (Skolebruksplan) 8 390 083 10 000 000 40 400 000

Halden vgs - Tosterødberget, nytt internat 15 944 15 934 0

Regnskap 

2019

Regulert 

Budsjett 2019

Vedtatt 

Budsjett 2019

35,0 %

25,8 %
0,4 %

13,1 %

14,4 %

0,4 %

10,8 %

Finansiering

Lånemidler

Overført driftsbudsjettet

Salg anleggsmidler

Tilskudd/overføringer

Moms kompensasjon

Andre inntekter

Bruk av avsetninger

98,0 %

0,0 %
1,8 %
0,2 %

Investeringer

Anleggsmidler

Utlån og forskutteringer

Aksjer og andeler

Avsetninger
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INVESTERINGSREGNSKAPET 2019

Investeringer i anleggsmidler 
Regnskapsskjema 2B

Elev PC'er 26 764 407 26 927 978 20 000 000

ØFS - erstatningsbygg Nabbetorp 781 482 3 000 000 5 100 000

Bedre oppfylling klasserom vgs 3 872 671 4 249 219 5 000 000

HMS - Tiltak og off. pålegg 30 102 996 30 291 977 25 000 000

Askim vgs - nybygg for TP, EL mm (Skolebruksplan) 8 857 138 10 000 000 18 000 000

Halden vgs - samling i sentrum (Skolebruksplan) 2 019 307 6 984 753 22 600 000

Mysen vgs - nybygg for BA, SS mm (Skolebruksplan) 207 399 3 000 000 5 500 000

Glemmen vgs - tilbygg/ombygging (Skolebruksplan) 4 661 244 5 000 000 10 000 000

Idrettshall Sarpsborg 599 533 5 895 832 3 000 000

Idrettshall Fredrikstad 242 238 2 000 000 12 000 000

Kalnes: Parkour 1 898 292 1 898 292 0

Solenergi 54 747 54 747 0

Fagskolen: Skolelaboratorium 381 297 381 297 0

Mysen: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018 0 458 031 0

Kalnes: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018 73 961 73 961 0

Borg: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018 -3 623 0 0

Frederik II: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018 135 289 135 289 0

Skolebruksplan Fredrikstad ny tomt 0 90 000 000 90 000 000

Halden vgs - Leieobjekt hos PUAS (Skolebruksplan) 3 015 247 3 015 247 0

Kalnes vgs - Biogass buss 1 860 766 1 860 766 0

Funksjonsendringer 2019 3 068 078 3 068 078 0

OFS: Kjøkken 127 000 127 000 0

Kalnes vgs - Fossilfri korntørke 895 275 895 275 0

Mysen vgs - Gressklipper 143 750 143 750 0

Fagskolen: Minilab 193 443 193 443 0

Fagskolen: Ferdighetsenter 551 054 551 054 0

Malakoff vgs: Hjullaster 631 250 631 250 0

Malakoff vgs: Bil 333 726 333 726 0

Malakoff vgs: Investeringer 2019 753 283 753 283 0

Fagskolen: Utvikling BIM-anlegg 561 112 561 112 0

TIP løftet 739 080 10 000 000 0

Kirkeparken vgs: Investeringer 2019 136 558 136 558 0

Kalnes vgs: Investeringer 2019 622 813 622 813 0

Borg vgs: Investeringer 2019 200 008 200 000 0

Askim vgs: Investeringer 2019 201 801 201 801 0

Mysen vgs: Investeringer 2019 0 200 000 0

Borg vgs - oppgradering av utearealet ved Bygg E 543 088 5 000 000 0

St.Olav vgs: Investeringer 2019 201 188 201 188 0

Frederik II vgs: Investeringer 2019 299 642 299 642 0

Halden vgs: Investeringer 2019 166 750 166 750 0

Greåker vgs: Investeringer 2019 319 828 319 828 0

Glemmen vgs: Investeringer 2019 931 041 931 041 0

Borg vgs: Bil 275 000 275 000 0

Halden vgs: Driftsfinansierte inv. 2 770 390 2 770 390 0

Mysen vgs: Ny bil 284 332 284 332 0

Askim vgs: ATW 100 000 100 000 0

Kalnes vgs: Gravemaskin 1 250 000 1 250 000 0

Regnskap 

2019

Regulert 

Budsjett 2019

Vedtatt 

Budsjett 2019
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6.5.1 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner 

IT-seksjonen leverer stadig flere tjenester til brukerne og virksomhetene i Østfold 
fylkeskommune. Den teknologiske utviklingen endrer seg hurtig, noe som både har gitt Østfold 
fylkeskommune nye muligheter, men som også stiller krav til ny kompetanse og 
endringsvillighet. Bevisst utnyttelse av digitalisering har gitt muligheter for å fornye og forbedre 
fylkeskommunens tjenester. I 2019 har arbeidet med digitalisering og smart forvaltning fortsette i tråd med 
satsningen «Den smarte fylkeskommunen». I tillegg har videreutviklingen av tjenestene og smart 
forvaltning være sentralt i arbeidet med å bygge nye tjenester i Viken fylkeskommune. 
Prosjektet «God samhandling» er et eksempel på satsing hvor vi har tatt i bruk ny teknologi og 
utviklet organisasjonen for å jobbe smartere og mer effektivt.  

Investeringene til digitalisering for 2019 må sees i sammenheng med IKT-investeringer i Vike 2019. 

6.5.2 Videregående opplæringstjenester 

HMS-tiltak og offentlige pålegg 

Det er i 2019 utbedret mangler avdekket ved bla tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter, egenkontroll og 
tredjeparts kontroll samt branntekniske rapporter med tiltakslister på bakgrunn av nye brannkonsept. I all 
hovedsak personsikring. I tillegg kommer oppgraderinger av enkelte tekniske installasjoner.  

Det er gjennomført tilstandsvurdering i forhold til Brann, Bygg, Elektro og VVS. Rapportene fra dette 
arbeidet er med på å danne grunnlaget for videre planlagt vedlikehold. Bygningsmessige og -tekniske 
funksjonsendringer og tilpasninger på bakgrunn av inntak, belastes også disse midlene. 

INVESTERINGSREGNSKAPET 2019

Investeringer i anleggsmidler 
Regnskapsskjema 2B

Tannhelsetjenester

Tannhelse utstyr 1 748 557 2 000 000 2 000 000

Finans felles 13 693 0 0

TKØ 655 589 655 589 0

HMS - SD anlegg (alle bygg) 188 981 0 0

Ny klinikk struktur - Moss tannklinikk 175 808 175 808 0

Tannhelse: Utstyr ny klinikk Askim 52 297 52 297 0

Tannhelse: Utstyr ny klinikk Moss 3 881 264 3 998 983 0

Ny klinikkstruktur - Sarpsborg tannklinikk 0 1 937 278 0

Ny klinikkstruktur - Fredrikstad tannklinikk 13 757 2 023 173 0

Regional utvikling

Finans felles 3 755 364 5 187 649 0

Fylkeshuset: Fossilfri bil 799 050 799 050 0

Samferdsel inkl. fylkesveger

Fylkesveier - nyanlegg - trafikksikkerhet 251 129 110 366 987 246 249 500 000

Sarpsborg bussterminal -251 984 0 0

Justeringsavtaler 2016 83 752 174 010 0

ØKT SIS Nedre Glomma 4 367 788 4 367 788 0

ØKT SIS Moss 2 285 279 2 392 589 0

Justeringsavtaler 2017 234 926 482 864 0

Justeringsavtaler 2019 11 944 503 11 944 503 0

T O T A L T 424 867 331 682 819 638 553 700 000

Regnskap 

2019

Regulert 

Budsjett 2019

Vedtatt 

Budsjett 2019
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Halden videregående skole – samling i sentrum 
Prosjektet omfatter bygging av nybygg på Porsnes for utdanningsprogrammene Restaurant og Matfag, samt 
Forsterket avdeling etter flytting fra Risum. Prosjektet inkluderer også et leieobjekt med ombygging av 
industribygg hos Norske Skog til skole vis a vis Porsnes med arealer for BA, TP, EL, MD og HO. 

Prosjektet på PUAS er nå inne i detaljprosjekteringsfasen i løpet av våren og entreprenør ventes å være 

kontrahert i løpet av sommeren. Prosjektet er i hht. framdriftsplan. Uavklart økonomi i forhold til politiske 

vedtak i Viken. 

Prosjektet på Porsnes er i /skisse/forprosjektfase der prosjekteringsgruppe fra Multiconsult/Link arkitektur 
utarbeider et grunnlag som skal kunne behandles av Viken fylkesting i løpet av høsten 2020. Prosjektet er i 
hh.t framdriftsplan. Uavklart økonomi i forhold til politiske vedtak i Viken.  

Skolebruksplanen - St. Olav videregående skole – ny skole 
Den nye skolen vil bygges i to trinn og eksisterende bygg vil rives etter ferdigstillelse av byggetrinn 1, før 
gjennomføring av byggetrinn 2.  

Hovedaktiviteten i perioden har vært: 

• Gjennomføring av brukermedvirkningsprosessen 

• Avslutning av optimaliseringsfase 1 

• Igangsetting av forprosjektet med PG 

• Reguleringsplan, regulering med basis i vunnet løsningskonsept 

• Gjennomføring av prosjekt- og prosjekteringsmøter og andre særmøter 

• Branntekniske strakstiltak eksisterende skole 

• Forprosjekt inkludert US-analyse ferdig i løpet av   januar 2020 

• Prosjektbeslutning var tidligere forutsatt i mars 2020. Dette blir nå tidligst i juni 2020 - 
ferdigstillelsen vil bli tilsvarende forskjøvet.   

Skolebruksplanen – Oppstart Fredrikstad 

Planlegging av nye Frederik II og tilbygg/ombygging av Glemmen er startet opp som ett fellesprosjekt 
grunnet gjensidige avhengigheter, men vil senere bli skilt i to separate prosjekter. 

Prosjekt omfatter nå kun nytt skolebygg ny Frederik II videregående skole  med ca. 1500 elever som vedtatt i 
Skolebruksplan 2016 og Økonomiplan 2018-2021. Samarbeid med Fredrikstad kommune om kjøp av tomt, 
synergieffekter med Arena Fredrikstad, detaljregulering og en felles plan- og designkonkurranse. Utvikling av 
området og felles infrastruktur i samarbeid med de andre tomteeierne på FMV Vest (Jotne, Værste og Stene 
Stål) i tillegg til Fredrikstad kommune.  

Plan- og designkonkurranse gjennomført, vinner offentliggjort oktober 2019. Avtale med 
prosjekteringsgruppe ble inngått november 2019. Optimaliseringsfase startet november 2019 og fortsetter 
utover i 2020. Endelig budsjett fastsettes når forprosjekt foreligger (forventet ferdigstilt medio 2020). 

Idrettshall Sarpsborg og Fredrikstad (Greåker videregående skole og Frederik II videregående skole) 
Interkommunale idrettshaller planlegges i både Sarpsborg og Fredrikstad. Sarpsborghallen var først tiltenkt 
Kalnes, men er nå planlagt på Greåker videregående skole etter siste vedtak i Skolebruksplanen. Sees i 
sammenheng med Greåker videregående skoles og Frederik II videregående skoles behov for ny idrettshall 
uavhengig av eventuell interkommunal løsning. 

Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg 

kommune om bygging av Interkommunale idrettshaller på henholdsvis Værste og Greåker 

Det arbeides med å utarbeide samarbeidsavtale med Sarpsborg kommune om gjennomføring av 
reguleringsplan for Greåker videregående skole og kommunens tomt tiltenkt Interkommunal hall. 

 

 



Årsrapport 2019        
 

- 61 - 

Glemmen videregående skole – tilbygg/ombygging 
Planlegging av nye Frederik II og tilbygg/ombygging av Glemmen startet opp som ett fellesprosjekt grunnet 
gjensidige avhengigheter, men er nå skilt i to separate prosjekter. 

Prosjekt omfatter ombygginger og nybygg på Glemmen videregående skole for å avvikle filialer og 
leieforhold og for å legge til rette for strukturendringene som er vedtatt i Skolebruksplan og Økonomiplan 
2018-2021. 
Prosjektet vil inneholde flere byggetrinn med ulik ferdigstillelse. 

Avtale med prosjekteringsgruppe ble inngått november 2019. Brukermedvirkning og utarbeidelse av 
helhetsplan startet november 2019 og fortsetter utover i 2020. Forprosjekt forventet ferdigstilt medio 2020. 
 

6.5.3 Samferdsel inkl. fylkesveger 

Fylkesveginvesteringer 2019 

I fylkeskommunalt regnskap framkommer et mindreforbruk på kr 115,8 mill. Her er det lagt til grunn en 
forskuttering til grunnerverv i Bypakke Nedre Glomma på kr 50 mill. Dette er ikke godkjent av 
samferdselsdepartementet og derfor ikke aktivert. 

Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har ikke gjennomgått alle avstemminger i årsavslutningen. 
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune er enige om mellomværende mellom partene ved avslutningen 
av 2019. Tallene som rapporteres fra Statens vegvesen i vedlegget er pr 13 des og mindreforbruket tar ikke 
med de avsluttende justeringene. 

 
Bevilgning på prosjekter fra Statens vegvesen 

Strekningsvise investeringer 

Dette omfatter byggeplanlegging og strategisk grunnerverv på bypakkeprosjektet fv.109, strategisk 
grunnerverv for fv. 108 Kjøkøysund bru, og i tillegg noen sidevegstiltak innenfor E18-prosjektet. 

Samlet ble det for programområdet et mindreforbruk på kr 8,7 mill.  
- Det er brukt kr 9,9 mill mer enn forventet til byggeplanlegging på fv. 109 da det var mulig å 

opprettholde høyere produksjon enn opprinnelig antatt videre ut 2019, og at det går mot en 
ferdigstillelse 80 % i løpet av første halvår 2020.  

- På fv.108 ble det satt av kr 20 mill til strategisk grunnerverv planlagt benyttet for innløsing av to 
boligeiendommer. Grunnerverv ble ikke gjennomført i 2019 da det har tatt lengre tid enn forutsatt å 
komme til enighet med berørte grunneiere. 

Forskuttering byggeplanarbeider 

Forskuttering til byggeplanarbeidene i fm Fv109 har pågått siden 2014, og i 2019 medgikk det kr 36,6 mill 
netto til dette arbeidet.  Utgiftene fordeler seg som følger: 
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Mindre utbedringer 

I dette inngår veiutbedringer, forsterkninger, forarbeider for dekkelegging og bruprogrammet. 
Mindreforbruket på til sammen 2kr 0,5 mill kan i første rekke tilskrives bruprosjektene. I teksten under 
omtales prosjektene med størst avvik i forhold til opprinnelig planlagt forbruk. 

- Fv. 120 Huls bru: Arbeider med geotekniske tiltak på elvebredden planlagt utført i 2019, blir iht. 
Geotekniks anbefaling utsatt til 2020 og samkjørt med tiltak på brua. Dette gir et mindreforbruk for 
prosjektet på kr 6,2 mill.  

- Fv. 106 Sunds bru: For arbeidene på Fv106 Sunds bru er det, -pga. kapasitetsbegrensninger, 
årstidsbestemte arbeidsprosesser, omkjøringsveg som er krevende å drifte på vinteren med økt 
trafikk i anleggsfase, blitt besluttet å utsette utførelsen til 2020. Dette gir et mindreforbruk for 2019 
på kr 7,5 mill. 

- Fv. 116 Krokstad bru: Ved innmelding av behov for 2019 forelå det ikke et reelt overslag for 
arbeidene. Nytt overslag i starten av 2019 viste behov for mer omfattende arbeid, og det ble 
forventet en økning av forbruket slik at totalforbruket i 2019 ender på kr 6 mill. Finansieringsmessig 
dekkes denne økningen av en tilsvarende nedjustering av overslaget for fv. 602 Børtevann bru, hvor 
nødvendige tiltak var mindre omfattende enn ved opprinnelig antatt. 

- Fv. 654 Gjøby bru: Ikke nok kapasitet hos byggherre til å følge opp konsulent, gav et mindreforbruk 
på ca kr 1,3 mill. Sen oppstart førte til kun forprosjekt gjennomført i 2019. Som del av arbeidet ble 
det avdekket behov for å utarbeide reguleringsplan for gjennomføring av tiltakene på brua. 

- Fv. 114 Østre Trøsken bru: Redusert kapasitet hos kosnulent og mange uklarheter vedr. eksiterende 
bru fører til at kun forprosjekt blir gjennomført i 2019. Opprinnelig tenkt også prosjektering og 
byggeplan i 2019. Dette gav et mindreforbruk på ca kr 1,3 mill. 

Gang- og sykkelveger 

Programområdet viser et mindreforbruk på 8 mill. kroner. 
Flere av prosjektene som ligger under denne programposten har fått forsinket anleggsstart i forhold til 
opprinnelig planlagt fremdrift, og har derfor fått et årsforbruk som ligger under tilgjengelig ramme. Det har 
også vært utfordringer knyttet til manglende kapasitet både internt i Statens vegvesen og hos konsulent. 

- Fv. 110 GS-veg Begby-Borge skole. Både grunnerverv og konkurransegrunnlag måtte utsettes pga. 
klage på reguleringsvedtak. Kontrakt ble skrevet med entreprenør i august og anleggsarbeidene er 
nå i gang. 

- Fv120 Rødsund - Augerød: Anleggsstart forsinket pga. manglende kapasitet internt, da flere ansatte 
sluttet i løpet av 2019. Anleggsstart ble i slutten av september, og anlegget forventes ferdigstilt 
våren 2020. 

- Fv119 Dilling -Vang: Mindreforbruk kan i hovedsak relateres til at utførende konsulent har hatt mye 
sykdom på sentrale personer i prosjektet. Det betyr at produksjonen har vært lav. 

- Fv. 108 Tangenbekken - Hvaler kirke: Arbeidet med byggeplan/ konkurransegrunnlaget har tatt 
lengre tid enn først forutsatt. Dette skyldes i hovedsak langtidssykdom på sentrale personer hos 
konsulenten. I tillegg har grunnervervsprossen tatt lengre tid enn forutsatt, og det har vært 
utfordringer med å få nødvendig tiltrede for å starte arbeidene. Forventet anleggsstart er nå vår 
2020.  

- Fv. 108 GS-veg Stokken: Dette prosjektet kom inn så sent at det ikke var nevnt i opprinnelig 
investeringsbudsjett for 2019.  Dette er et prosjekt hvor Østfold fylkeskommune og Hafslund skal 
dele entreprisekostnadene i det som pr i dag er planlagt gjennomført i tre entrepriser. En noe senere 

Forskuttering Byggeplanlegging Fv109 1.000 NOK

Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

108112 - Alvim - Torsbekkdalen 273 13 867 10 030 291 0 0 24 462

111546 - Råbekken - Rolvsøysund 0 0 0 0 6 654 36 626 43 280

Totalt: 273 13 867 10 030 291 6 654 36 626 67 742

F O R B R U K   2014 - 2019
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anleggsstart enn planlagt, har gjort at forbruket i år ikke er så høyt som opprinnelig antatt. 
Prosjektet vil samlet ha et økt behov for fylkeskommunalt bidrag, og skyldes i hovedsak at de 
mottatte tilbudene for den nye GS-brua var høyere enn tidligere antatt.   

- Fv. 599 Tveterveien-Sandbakken ble utført sammen med Riksvegprosjektet Fv118 Sandbakken-
Skjeberg. Forventet sluttkostnad for fv. 599 har økt fordi grunnervervet ble høyere enn forutsatt, og 
dessuten fordi det ble nødvendig med flere kostnadskrevende tiltak på eiendommene. Videre var 
det nødvendig med nytt vanningsanlegg på en landbrukseiendom, samt at de nye tiltakene 
eiendommene førte til at konsulentkostandene økte i form av omprosjektering etc. 

Trafikksikkerhetstiltak 

TS-området endte med et mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kr. Dette skyldes forsinkelser knyttet til 
gjennomføring av enkelte mindre tiltak på grunn av kapasitet. 
Følgende typer tiltak har blitt gjennomført som del av denne programposten 

• Forkjørsveiskilting 

• Vegnummer-skilting (jf. Reg.ref.) 

• Intensivbelysning, Opphøyde gangfelt, fartshumper mv. 

Kollektivtiltak 

Programområdet viser et mindreforbruk på kr 3 mill. Dette skyldes dels utsettelser av arbeidene med 
Snuplass ved Fv.124 på Dingtorp (pga. uenighet om grunnerverv som hindrer tiltrede), og at det var behov 
for mer tid enn forutsatt til avklaringer knyttet til oppgradering av to snuplasser på fv. 108 (Bratte Bakke og 
Dalsholmen). Videre har det vært noe utfordringer med kapasitet hos entreprenør for andre mindre tiltak 
under denne programposten. Tiltak på fv. 108 planlegges gjennomført i 2020. 

Planlegging 

For planleggingsområdet er det samlede mindreforbruket på ca kr 9 mill.   

Planbudsjettet for 2019 var utarbeidet med bakgrunn i normal bemanningssituasjon. Ulike forhold har ført 
til redusert kapasitet. Resultatet er at flere av prosjektene i årets planprogram har blitt utsatt og forsinket, 
noe som har medført et generelt mindre forbruk på mange planprosjekt. 

Utbetalinger til Sarpsborg og Fredrikstad kommuner når det gjelder kommunedelplan ny Glommabru har 
tidligere ikke ligget inne i prognosen for 2019.  Disse midlene ligger inne i forslaget til revidert byggeprogram 
for 2019, og iht. avtale med fylkeskommunen, har vi nå valgt å innarbeide disse kostnadene i budsjettet.   

Grunnerverv 

Dette prosjektet omfatter grunnerverv knyttet til tiltak som ikke har egen bevilgning over 
investeringsbudsjettet, inklusiv diverse erverv for vedlikeholdsmessige formål. For programområdet ble 
forbruket kr 150 000, noe som gir et mindreforbruk på kr 3,25 mill. Erverv er ført på konkrete prosjekter 

Sidevegstiltak til E18 

Alle tiltak innen dette området blir finansiert med bompenger, og avviket angir differansen / saldoen med 
hensyn på rekvirering av bompengemidler.  

Tverrforbindelsene 

Arbeidene med tverrforbindelsene startet med reguleringsplanlegging i 2014. Mesteparten av arbeidene var 
ferdigstilt i 2019, mens siste del av fv. 114 ferdigstilles i løpet av våren 2020. 

Tabellen nedenfor viser disponibel ramme for tverrforbindelsene: 
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Med ekstrabevilgninger i 2019 er samlet ramme på kr 103,4 mill ekslusiv mva. 

Tilskudd til ny gang- og sykkelveg langs fv. 120 i Våler kommune er kostnadsført i 2019. 

Investeringsbudsjett for fylkesvegene 2019 Regnskap og avvik fra byggeprogram 

 

  

Beskrivelse

Budsjett 2019

(byggeprogr. juni 

2019)

Regnskap 2019

ØFK

Avvik

Budsjett -

Regnskap SVV

A310 Strekningsvise investeringer (netto belastning ØFK)
Saldo sidevegstiltak E18 -1 597                            -2 009                            -412                               

BPNG Fv.109 Grunnerverv - Strategisk 20 000                           18 278                           -1 722                            

BPNG Fv.109 Råbekken - Rolvsøysund 25 000                           36 626                           11 626                           

Fv.128 Kjøkøysund bru 20 000                           288                                 -19 712                          

Sum bev.A310 63 403                           53 183                           -10 220                          

A320 Mindre utbedringer
Saldo sidevegstiltak E18 192                                 202                                 10                                   

Forsterkning/tyngre forarbeid for dekkelegging 5 000                             7 221                             2 221                             

Fv.120 Huls bru 6 400                             216                                 -6 184                            

Utbedring av grusveger 6 400                             4 815                             -1 585                            

Oppgrad. av veglys, inkl.aktivite 5 800                             5 966                             166                                 

Fv.108 Hvalertunnelen videoovervåking 0 445                                 445                                 

Fv.204 Bliksland Bru 300                                 205                                 -95                                  

Fv.118 Sarpebruene 800                                 677                                 -123                               

Fv.118 St.Mariegate bru, ny bru (veg på fylling) 0 280                                 280                                 

Fv,123 Kroksund bru 5 500                             4 907                             -593                               

Fv601 Hellevad bru 200                                 37                                   -163                               

Fv116 Krokstad bru 1 500                             5 755                             4 255                             

Fv594 Grimsøy bru 1 400                             594                                 -806                               

Fv 21 Steinsbrua 6 500                             8 080                             1 580                             

Østf.Veglyskontrakt 2018-2023 Fv 0 -23                                  -23                                  

Fv.120 Rødsund bru 7 500                             8 074                             574                                 

Fv114 Østre Trøsken bru 1 600                             305                                 -1 295                            

Fv.106 Sunds bru 8 300                             820                                 -7 480                            

Fv602 Børtevannsbrua 6 000                             788                                 -5 212                            

Fv207 Brøholt bru 1 000                             201                                 -799                               

Fv654 Gjøby bru 1 500                             205                                 -1 295                            

Fv110 Begby-Borge skole 8 900                             5 892                             -3 008                            

Fv invest. ekstra midler 2019 6 300                             4 899                             -1 401                            

Rv115 Krosseng bru - Rehab. 0 16                                   16                                   

Diverse 0 7                                      7                                      

Sum bev.A320 81 092                           60 586                           -20 506                          
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Beskrivelse

Budsjett 2019

(byggeprogr. juni 

2019)

Regnskap 2019

ØFK

Avvik

Budsjett -

Regnskap SVV

A330 Tiltak for gående og syklende
Saldo sidevegstiltak E18 -7                                    -1 408                            -1 401                            

Fv.120 Rødsund - Augerød 5 000                             551                                 -4 449                            

Fv.599 Tveterveien - Sandbakken 14 000                           14 780                           780                                 

Fv.410 Møklegård - Øyenkilen 2 800                             2 555                             -1 083                            

Fv.119 Dilling-Vang 1 500                             59                                   -1 441                            

Fv.108 Tangebekken - Hvaler krk. 6 000                             1 926                             -4 074                            

Fv110 BPNG Begbyvn - Borge skole -439                               491                                 930                                 

111479 Fv740 Henstad Alle 500                                 0 -500                               

Fv108 GS-veg Stokken 8 400                             3 246                             -5 154                            

Diverse 0 323                                 323                                 

Sum bev.A330 37 754                           22 525                           -16 067                          

A340 Trafikksikkerhetstiltak
Diverse TS-tiltak 7 600                             6 491                             -1 109                            

Sum bev.A340 7 600                             6 491                             -1 109                            

A350 Miljø- og servicetiltak
Sum bev.A350 0 0 0

A360 Kollektivtrafikk
Kollektivtiltak Østfold 5 000                             2 510                             -2 490                            

Metrobuss Moss, Fylkesveger 0 0 0

Buss/Mindre koll.tiltakt fv. 0 0 0

Kollektivtiltak NG 2 500                             1 210                             -452                               

Signalanlegg Tuneveien 0 0 0

Snuplass for buss ved Ørmen 0 0 0

Kollektivterminal Mysen (FK-midler) 0 5                                      5                                      

Fv124 Snuplass ved Dingtorp 1 000                             5                                      -996                               

Etablering av sanntidsinfo NG 0 65                                   65                                   

Fv.110 Koll.felt Rakkkestadsvingen 0 40                                   40                                   

Fv.118 RyggevXØreåsv/Varnav 0 1 077                             1 077                             

Utrustning holdepl - FV (Belønn.m.) 0 509                                 509                                 

Sum bev.A360 8 500                             5 420                             -2 242                            

A370 Planlegging
USPESIFISERT 31 421                           0 -31 421                          

REG Fv 119 Fortau Billmannsbakken 0 1 405                             1 405                             

Fv BPNG KDPL. ny Glommabru Fr.st 0 27                                   27                                   

Fv BPNG KDPL. ny Glommabru Sarps 0 4 664                             4 664                             

Fv 117 Regul. TM-tiltak Gressvik 0 14                                   14                                   

Fv BPNG Teamleder prosj.pakke NG 0 1                                      1                                      

Fv109 BPNG Råbekken - Alvim, reg. 315                                 585                                 1 035                             

Bussl./mindre koll.tiltak fv, pla 0 250                                 250                                 

REG Fv 311 Rundkjøring Peer Gynts 0 347                                 347                                 

REG Fv.114 Holdepl. Grålumvn 0 138                                 138                                 

REG Fv.118 Holdepl. Tunevn 0 131                                 131                                 

REG Fv.118 Holdepl. Skjebergvn 0 168                                 168                                 

REG Fv.120 gs-veg ved Rødsund 0 860                                 860                                 
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Beskrivelse

Budsjett 2019

(byggeprogr. juni 

2019)

Regnskap 2019

ØFK

Avvik

Budsjett -

Regnskap SVV

Fv332 Kirkealléen i Rygge 0 433                                 433                                 

Fv 740 Sykkeltiltak Henstad Allé, 0 127                                 127                                 

REG Fv 116 Kryssutbedr Torp x fv 0 530                                 530                                 

Fv 594 Grimsøy bru, regulering 0 906                                 906                                 

Fv 108 Simo - Fjellberg 0 103                                 103                                 

Fv 110 Koll.felt Rakkestadsvingen 0 1 913                             1 913                             

Fv.124 Holøsåsen N, holdeplassopp 0 81                                   81                                   

Fv 119 GSV Dilling-Vang REG 0 1 892                             1 892                             

2 minus 1 sykkelv.utredn.for ØFK 0 56                                   56                                   

Fv.118 Kollektivtiltak Moss 0 566                                 566                                 

Fv 21 Kryssingspunkt Aremark 0 213                                 213                                 

Fv 108 REG Ny Kjøkøysund bru inkl. Trolldal 0 2 309                             2 309                             

Fv.313 Kanalbrua Moss 0 31                                   31                                   

Fv107 GS-veg Torsnesveien 0 12                                   12                                   

Sum bev.A370 31 736                           17 760                           -13 211                          

A380 Grunnerverv
Grunnerverv FV 3 400                             152                                 -3 248                            

Sum bev.A380 3 400                             152                                 -3 248                            

Sum fylkesveginvesteringer 233 485                         166 117                         -66 603                          

8075 Bompenger fylkesvegmidler NG
Fv.109 Råbekken - Alvim, reg.plan 5 000                             5 000                             0

Fv110 Begby Borge skole 17 870                           5 800                             -12 070                          

Bompenger planlegging fylkesveg 0 0 0

Sum bev.8075 22 870                           10 800                           -12 070                          

8075 Bompenger Sideveistiltak
Fv. 120 Tomter Sentrum 1 500                             

Fv. 128 Spydeberg sentrum 1 300                             

Fv. 202 Hovin skole - Lyseren 20 831                           

Sum bev.8075 48 300                           23 631                           24 669                           

48 300                           24 669                           
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7 Balanseregnskapet 

Balansen viser den bokførte verdien av fylkeskommunens eiendeler og hvordan disse er finansiert. 
Nedenfor følger en tabell som viser utviklingen i ulike balanseverdier de siste 4 årene. 

For øvrig henvises det til årsregnskapet 2019 med noter for mer detaljerte balanseopplysninger. 

 

8 Garantiansvar  

Østfold fylkeskommune har pr 31.12.2019 et samlet garantiansvar på kr 1 529 mill. Vedtatt garantiramme er 
uendret fra 2018 og utgjør kr 5 184 mill. De største garantiene er gitt i tilknytning til samferdsel med en 
garantiramme på kr 2 740 mill overfor Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS og kr 2 300 mill overfor 
Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS.  
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9 Økonomiske nøkkeltall  

Østfold fylkeskommune har de siste årene brukt utviklingen til noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for å gi 
en oversikt over den økonomiske tilstanden. Landsgjennomsnittstall er hentet fra KOSTRA (foreløpige tall pr 
15.03.2020). 

9.1 Brutto resultatgrad 

Brutto resultatgrad er definert som brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Brutto 
driftsresultat viser resultatet av fylkeskommunens ordinære driftsvirksomhet inklusiv avskrivninger. Ved å 
sammenligne brutto resultatgrad med netto resultatgrad synliggjøres finanspostenes effekt på resultatet. 

Brutto resultatgrad         Landsgjsnitt 

(beløp i millioner kroner)         eksl. Oslo 

  2016 2017 2018 2019 2019 

Brutto driftsresultat 185,3 59,6 18,3 -110,3   

I % av brutto driftsinntekter                       4,8                        1,5                        0,5                      -2,7                        1,9  

Fylkeskommunens brutto resultatgrad ble for første gang de siste 10 år negativ i 2019 med kr -110,3 mill og 
en brutto resultatgrad på -2,7 prosent. Siden 2012, og en brutto resultatgrad på 0,1 prosent, var det hvert år 
frem til og med 2016 en forbedring. I 2017 og 2018 sank imidlertid brutto resultatgrad til henholdsvis 1,5 og 
0,5 prosent og i 2019 ble den negativ. Fylkeskommunens brutto resultatgrad har de siste tre årene ligget 
under landsgjennomsnittet. At brutto resultatgrad er negativ viser at fylkeskommunen i 2019 brukte mer 
penger på de ulike rammeområdene enn det som dekkes gjennom overføringer fra staten i form av skatt og 
rammetilskudd.  

9.2 Netto resultatgrad  

Netto resultatgrad er definert som netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat 
viser resultatet av ordinær løpende drift, korrigert for finansieringstransaksjoner og avskrivninger. Som 
finansieringstransaksjoner regnes blant annet renter, utbytte og avdrag. Netto driftsresultat kan brukes til 
finansiering av investeringer og/eller avsettes til senere bruk.  

Netto resultatgrad         Landsgjsnitt 

(beløp i millioner kroner)         eksl. Oslo 

  2016 2017 2018 2019 2019 

Brutto driftsresultat 185,3 59,6 18,3 -110,3   

Netto renter og avdrag -100,9 -78,9 -80,9 -35,7   

Motpost avskrivninger 157,8 166,9 176,7 194,8   

Netto driftsresultat 242,2 147,6 114,1 48,9   

I % av brutto driftsinntekter 6,3 3,8 2,8 1,2 3,6 

Regnskapet for 2019 viser en netto resultatgrad på 1,2 prosent mot et landsgjennomsnitt ekskl Oslo på 3,6 
prosent. For at fylkeskommunen skal ha midler til dekning av uforutsette utgifter, og for å kunne overføre 
midler til fremtidige investeringer, bør imidlertid netto resultatgrad utgjøre minimum cirka 4 prosent (jfr. 
Tekniske beregningsutvalgs anbefalinger).  

Det er i 2019 mottatt utbytte fra Østfold Energi AS på kr 65 mill. Med unntak av for 2016 har 
fylkeskommunen mottatt årlig utbytte fra Østfold Energi siden 2001. Uten utbytte i 2019 ville netto 
driftsresultat blitt negativt. Følgende beløp er inntektsført de siste 4 årene:  

  



Årsrapport 2019        
 

- 69 - 

         

Utbytte Østold Energi         

(beløp i millioner kroner)         

  2016 2017 2018 2019 

Utbytte fra Østfold Energi 
                       

-                        15,0                      28,0  65,0 

Utbytte i % av netto driftsresultat 0 % 10 % 25 % 133 % 

9.3 Gjeldsgrad 

Gjeldsgrad defineres som langsiktig lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, og skal vise hvor stor andel 
av driftsinntektene lånegjelden utgjør. Langsiktig gjeld er korrigert for pensjonsforpliktelsene, og har normalt 
lengre løpetid enn ett år. 

Gjeldsgrad         Landsgjsnitt 

(beløp i millioner kroner)         eksl. Oslo 

  2016 2017 2018 2019 2019 
Langsiktig lånegjeld pr. 
31.12 1 933 2 028 2 116 2 283   

I % av brutto driftsinntekter                     50,5                      52,0                      52,6                      55,1                      82,9  

Langsiktig lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter var i 2019 på cirka 55 prosent, noe som er i overkant 
av anbefalt nivå for en sunn økonomi på 50 prosent. Tabellen viser videre at gjeldsgraden i perioden 2016 -
2019 har en liten økning, men ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet. 

9.4 Arbeidskapitalgrad  

Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for 
fylkeskommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 
Utviklingen av arbeidskapitalen har vært relativt stabil de siste årene og ligger for 2019 like over 
landsgjennomsnittet eksl Oslo. 

Arbeidskapital i % av 
brutto driftsinntekter         Landsgjsnitt 

(beløp i millioner kroner)         eksl. Oslo 

  2016 2017 2018 2019 2019 

Omløpsmidler 1 437,6 1 528,3 1 795,3 1 437,1   

Kortsiktig gjeld 662,9 696,5 924,6 597,2   

Arbeidskapital 774,7 831,8 870,7 839,9   

I % av driftsinntekter 20,2 % 21,3 % 21,7 % 20,3 % 19,2 % 

9.5 Frie inntekter pr innbygger 

Med frie inntekter menes inntekter som kan disponeres uten andre bindinger enn gjeldende lover og 
forskrifter. Skatt på inntekt/formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.  

Frie inntekter pr innbygger         Landsgjsnitt 

(beløp i kroner)         eksl. Oslo 

  2016 2017 2018 2019 2019 

  10 258 10 303 10 425 10 723 13 438 
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Frie inntekter per innbygger økte med 2,9 prosent fra 2018 til 2019, mot et landsgjennomsnitt uten Oslo på 
3,1. I perioden 2016 til 2019 har Østfold sine frie inntekter økt med 4,5 prosent mot landsgjennomsnittet 
uten Oslo som økte med 6,2 prosent. 

9.6 Oppsummering økonomiske nøkkeltall 

Gjeldsgraden er fortsatt høy ved utgangen av 2019 og økte med ytterligere 2,5% fra 2018 til 2019. Med en 
gjeldsgrad på 55,1 prosent ligger Østfold fylkeskommune allikevel godt under snittet for landet ekskl. Oslo, 
som har en gjeldsgrad på 82,9 prosent. Gjeldsgraden ligger imidlertid over den anbefalte gjeldsgraden på 50 
prosent. 

I 2019 ble det betalt kr 71 mill i avdrag, mens lånopptaket utgjorde kr 238 mill. Årets investeringer på kr 
304,5 mill ble finansiert med kr 148,8 mill fra lånemidler, kr 61,3 mill i merverdiavgiftskompensasjon og kr 
109,7 mill ble overført fra driftsregnskapet. 

Fra og med 2017 har regnskapet vist en årlig nedgang i netto driftsresultat, fra 147,6 mill i 2017 til 114,1 mill 
i 2018 og kun kr 48,9 mill i 2019. Også brutto driftsresultat har vært fallende og endte i 2019 med et negativt 
resultat på kr -110,3 mill. Uten årets utbytte fra Østfold på kr 65 mill ville også netto driftsresultat vært 
negativt for 2019. 


