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Årsrapport 2018
Fylkesrådmannens forord
Østfold fylkeskommune er på fallrepet. 1. januar 2020 er vi en del av Viken fylkeskommune. Vi går inn i vår
nye hverdag med orden i boet, med planer og prosjekter som skal komme østfoldingene til gode, selv om vi
blir en del av noe større.
2018 har vært preget av forberedelsene til denne overgangen. Vi har landet planer og prosjekter vi skal ha
med oss inn videre. Vi har prioritert nye investeringer i skole og vei, og ellers satset på løpende drift i denne
overgangsperioden. Det er mye som skal på plass av nytt, men samtidig mye som skal gå som før.
Østfold fylkeskommune har fått til mye innen folkehelse, særlig gjennom samarbeidet med
Sparebankstiftelsen i RØRE-prosjektet. Vi har hatt sterk vekst i forhold til at flere unge østfoldinger har fått
lærlingplass. Det er både positivt og svært viktig.
Vi har satset på klimaplanarbeid i samarbeid med kommunene, og dette videreføres også videre inn i Viken.
Vi merker at de økonomiske rammebetingelsene er blitt strammere, og dette synliggjøres i resultatene for
de siste to årene. Men vi leverer fortsatt et solid økonomisk resultat.
Som man skjønner – vi overlater en veldrevet skute. Og a pro pos skute – vi kan ikke unnlate å nevne at 2018
også var året da det ble oppdaget et vikingskip på jordene ved Jellhaugen i Halden. Østfold vet å sette spor
etter seg!
Vi går med spenning inn i Viken. Vi tar med oss Østfolds mange fortinn og det gode samarbeidet med
Østfoldsamfunnet. Det skal fortsatt være gode skoler, gode kulturtilbud og gode kår for vekst og næring.
Takk til medarbeidere for stor innsats for å opprettholde stort engasjement i arbeidet med å bygge Viken.

Sarpsborg 31. mars 2019

Anne Skau
fylkesrådmann
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1 Driftsresultat
1.1 Brutto- og netto driftsresultat 2018

*) Bruttodriftsresultat Akershus i 2018 var 0%, og fremkommer dermed ikke i figuren.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2018 viser et positivt driftsresultat på kr 83,9 mill sett opp mot
regulert budsjett og en netto resultatgrad på 2,8 prosent. Gjennomsnittlig netto resultatgrad for
fylkeskommunene samlet unntatt Oslo var i 2018 på 3,8 prosent.
Resultatet for 2018 kan blant annet forklares gjennom merinntekter knyttet til skatt og rammetilskudd på kr
26,0 mill. Sum netto renteinntekter og utgifter viser en merinntekt på kr 3,0 mill. Premieavviket for 2018 er
inntektsført med kr 25,4 mill. Ser vi nærmere på rammeområdene finner vi at rammeområdet Opplæring har
et merforbruk på kr 30,1 mill. Rammeområdene Samferdsel inklusiv fylkesveger har et mindreforbruk på kr
15,5 mill og Tannhelsetjeneste har et merforbruk på kr 4,1 mill. Totalt har rammeområdene et samlet
mindreforbruk på tilsammen kr 4,5 mill.
Dersom det regnskapsmessige resultatet på kr 83,9 mill korrigeres for det inntektsførte premieavviket (kr
25,4 mill) ville resultatet gitt et mindreforbruk på kr 58,5 mill.
Som det fremgår av figuren ovenfor er både netto og brutto resultatgrad positive for 2018. Et positivt
bruttodriftsresultat betyr at utgiftene til de ulike områdene i fylkeskommunens driftsregnskap i sin helhet
dekkes opp av fylkeskommunens driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, overføringer, brukerbetalinger og
andre salgs- og leieinntekter). Både netto og brutto resultatgrad har imidlertid blitt svekket fra 2017 til 2018.
For andre nøkkeltall og analyse henvises det til årsrapportens kapittel 9.

1.2 Regnskapsresultatet sammenholdt med 2. tertial 2018
I prognosen for årets driftsresultat pr 2. tertial 2018 ble det anslått at rammeområdene ville gå i balanse
med unntak av Opplæring som varslet et merforbruk i størrelsesorden kr 5 - 10 mill, og Samferdsel inklusiv
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fylkesveger som varslet et merforbruk i størrelsesorden kr 2,5 mill. Inntekter fra skatt/inntektsutjevning ble
anslått til å gi merinntekter på kr 6 mill, og renteutgifter/inntekter et negativt bidrag på cirka kr 5,0 mill.
Differansen mellom prognosen pr 2. tertial og det endelige regnskapsresultatet ble mer enn kr 60 mill bedre
enn varslet når premieavviket holdes utenfor:
•
•
•
•
•
•

Prognosen for skatt og inntektsutjevning ble i 2. tertialrapport anslått til en merinntekt opp mot kr 6
mill. Resultatet ble en merinntekt på kr 22 mill, det vil si kr 16 mill mer enn det øverste anslaget pr 2.
tertial.
Prognosen for rentekompensasjon ble anslått å gå i balanse. Resultatet endte på kr 14,7 mill, mer enn
kr 4 mill høyere enn opprinnelig budsjett, noe som avviker fra prognosen.
Rammeområdet opplæringstjenester varslet om et merforbruk på kr 5-10 mill, mens regnskapet viser
et merforbruk på om lag kr 30,1 mill, og ble dermed betydelig høyere enn varslet pr 2. tertial.
Rammeområde samferdsel varslet om et merforbruk på kr 2,5 mill. Det endelige resultatet ble et
mindreforbruk på kr 15,5 mill.
Rammeområde tannhelsetjenester ble anslått å gå i balanse, mens regnskapet viste et merforbruk på
kr 4,1 mill.
Rammeområde regional utvikling varslet om et mindreforbruk på kr 7,0 mill, mens regnskapet viste et
mindreforbruk på kr 5,5 mill.

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

-4-

Årsrapport 2018
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. 2018 har derfor vært preget av at mye av
fylkeskommunens ressurser har medgått til dette arbeidet.

2.2 Miljøstatus i Østfold fylkeskommune
I 2018 ble arbeidet med klimaregnskap og -budsjett for egen virksomhet løftet inn som et eget prosjekt i
Viken. Arbeidet med en klimaplan for fylket er kommet godt i gang, og er en del av Horisont 2020prosjektet Pentahelix. Klimaregnskap og -budsjett for Østfold-samfunnet er en del av dette
arbeidet. Arbeidet videreføres i 2019.
Som en del av arbeidet med klimaregnskap og -budsjett har det også vært et tett samarbeid og
erfaringsutveksling med Vennskapsregionene Västra Götaland i Sverige og Nordjylland i Danmark. CDP
(Carbon Disclosure Project) er brukt som en felles plattform for CO2-regnskap, hvor de tre regionenes
resultater kan sammenlignes dem imellom og globalt med andre regioner.
Sommeren 2018 levert Østfold fylkeskommune inn sin første rapport innen ‘Climate Change Program’. Dette
er noe de to andre naboregionene i Danmark og Sverige også har gjort. I tillegg har Østfold fylkeskommune
sendt inn miljørapporten til ‘CDP-State and Region’.

Status for arbeidet med Miljøfyrtårn
Arbeidet med innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell har fortsatt i 2018.
Tannklinikkene ble sertifisert våren 2018, med unntak av Moss tannklinikk som ble utsatt på grunn av
sammenslåingsprosess. Våre tre PPT/OT kontorer og Østfold kulturutvikling ble sertifisert høsten 2018.
Prosessen med sertifisering av skolene har tatt noe lenger tid som følge av arbeidet med forskrift om
miljørettet helsevern. Det jobbes for at samtlige skoler er i mål med enkel miljøkartlegging eller sertifisering
våren 2019.

Innkjøp
Delmål, Klima- og miljøvennlige anskaffelser
Tabellen nedenfor viser fordelingen av ulike klima- og miljøkrav stilt i anskaffelser på kjøp av tjenester og
varer i 2018 og forutgående år.
Indikator
Konkurranser med
miljøkrav totalt, herav:
Konkurranser med
kvalifikasjonskrav
Konkurranser med
miljøkrav til ytelsen
Snitt vektingen av
miljøkriteriet når brukt i
tildeling
Krav om Grønt punkt eller
tilsvarende i
varekontrakter

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

89 %

67 %

70 %

90 %

32 %

61 %

55 %

74 %

68 %

57 %

50 %

58 %

30 %

30 %

22 %

20 - 30%

90 %

86 %

100 %

99 %

Østfold fylkeskommune har i 2018 hatt stort fokus både på å etterleve regelverket for offentlige
anskaffelser, interne reglementer, lokale-, regionale- og sentrale politiske føringer til miljøkrav i offentlig
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anskaffelser. Østfold fylkeskommune er en stor aktør med betydelig markedspåvirkning og har derfor et
ansvar for å etterspørre miljøvennlige varer og tjenester, samt knytte til seg miljøvennlige leverandører.
I 90 % av anskaffelsene ble det stilt miljøkrav, noe som er opp fra 70% i 2017.
Av totalt 28 kontrakter utgjorde 18 tjenestekjøp og de resterende var kontrakter for kjøp av varer og
undervisningsmateriell. For tjenestekjøp ble det stilt miljøkrav i alle kontraktene, og det ble i 74% av disse
stilt krav til miljøledelsessystem som kvalifikasjon. I de øvrige ble det stilt miljøkrav til produktene, som
reisebyråtjenester med miljøkrav til miljøkvoter, hotell, reiser og leasing av kjøretøy med miljøkrav til bilene.
12 kontrakter ble inngått for varekjøp og undervisningsmateriell, hvorav det i 84% ble stilt miljøkrav til
ytelsen. I tillegg ble det i 4 kontrakter benyttet miljø som tildelingskriterium med vekting 20 – 30%. Der det
ikke har vært stilt miljøkrav til produktene er det stilt miljøkrav i kvalifikasjonen, som i anskaffelsen av
læremidler/lærebøker.
Snitt vekting av miljøkriterier brukt i tildelingen er 25%. Det er vurdert ulike vektingsprosenter utfra
anskaffelsens art fra 30% til 20%. Antall anskaffelser hvor miljøkrav ble satt som konkurranseelement viste
en økning sammenlignet med året før.
Grønt Punkt eller tilsvarende krav er stilt i alle rammeavtaler for varekjøp. Det innebærer at Grønt Punkt
Norge tar ansvar for at emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet.
Østfold fylkeskommune har også i 2018 arbeidet systematisk for å finne bedre måter å følge opp kravene.
Følgende avtaler omtales spesielt:
Avtaleområder
Klima- og miljøkrav
Krav til produkter, leverandør, s (Co2)
Møbler
Økologiske matvarer, fair trade, transport (Co2)
Matvarer
Kjøp og leasing av
Krav til fossilfri drivstoff
kjøretøy
Betydelig krav til transport (Co2), avfallshåndtering
Renovasjonstjenesten
Reisebyråtjenester
Ladeinfrastruktur
Arbeidstøy
Elektriske sykler
Energiløsning for
landbruket
Kaffemaskiner og
vanndispensere

Krav til miljøkvoter og miljøkrav til hotell, reiser etc
Krav til system og infrastruktur for Elbiler
Krav til miljøvennlig produkter
Bidra positivt til fossilfri transportsystem
Klimavennlige energiløsninger for landbruket i Østfold, med oppstart av
pilotprosjekt på et bestemt antall lokasjoner i fylket er igangsatt.
Krav til miljøvennlige produkter (økologiske, fair-trade produkter (kaffe, te
etc.)

Ovennevnte tabell viser fokusområder innenfor både varer og tjenester, og noen av disse omtales nærmere
under.
For reisebyråtjenester er det satt krav om at leverandør skal rapportere om oppdragsgivers miljøregnskap
(tonn CO2-utslipp og dokumentasjon av system for måling). I tillegg krav til at leverandør skal påvirke
fylkeskommunens ansatte i en miljøvennlig retning ved at bestiller enkelt kan velge et miljøsertifisert hotell.
Kjøp og leasing av kjøretøy er sikret at det kjøpes inn fossilfrie kjøretøy der disse tilfredsstiller behovet. Det
er utarbeidet en rutine for hvordan seksjonene skal jobbe sammen når det skal gjøres avrop på avtalen.
Hovedmålet med rutinene er å redusere forbruk og klimafotavtrykket. Et annet punkt går på å vurdere
behovet, hvor det informeres om reiseregulativet for fylkeskommunen og at brukeren skal vurdere om det
er behov for å anskaffe nytt kjøretøy
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For renovasjonstjenester i Viken fylkeskommune er det satt krav til at leverandør skal være
fylkeskommunens utviklingspartner rundt avfallshåndtering/gjenvinning, blant annet at leverandør skal bistå
med veiledning og råd på den enkelte virksomhet, fra avfallet oppstår gjennom etablering av gode rutiner og
utstyr for sortering av relevante fraksjoner. Oppstart avtalen vil være før sommer 2019. Det er satt krav til
leverandør også skal levere et klimagass-regnskap som viser utslipp av klimagasser fra avfallstransporten. I
denne anskaffelsen var det satt krav til at 30% av alle tømminger skal skje med fossilfrie kjøretøy.
Rammeavtale for ladestasjoner i Viken fylkeskommune er samarbeidsprosjekt med en rekke kommuner i
regionen og har høyt fokus på miljø. Anskaffelsen vil bidra til å nå samfunnsmessige utfordringer og støtte
Europa 2020-strategien for bæredyktig vekst.
Rammeavtale for elektriske sykler. Målet er økt bruk av kollektivtransport og gange samt bidra til en
overgang til alternative drivstoff i privatbilflåten. Sykler har en viktig plass i det fossilfrie transportsystemet.
Kommunene og fylkeskommunen jobber parallelt med å øke bruken av sykler i egen virksomhet og blant
befolkningen. I fylket finnes flere sykkelbyer, og det er løpende utbygging og forbedring av sykkelveinettet.
Hele fylket tar del i «Sykle til jobben»-aksjonen.
Energiløsning for landbruket. Klimavennlige energiløsninger for landbruket i Østfold, med oppstart av
pilotprosjekt på et bestemt antall lokasjoner i fylket er igangsatt.
Innovative anskaffelser i 2018
Innledning
Østfold fylkeskommune har deltatt i prosjektet Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.
Flere Østfoldkommuner er i dialog med programmet om utvikling av sine anskaffelsesstrategier.
Gjennom tre Interregprosjekter fremmes ny bruk av biobaserte produkter, spesielt store bygg med bærende
konstruksjoner i tre. Prosjektene bistår offentlige aktører for å kunne etter-spørre alternativer til dagens
løsninger og støtter små og mellomstore bedrifter med bio-baserte løsninger i å komme med ved offentlige
utlysinger. Det er sammen med Fylkesmannen i Østfold gjennomført et pilot-prosjekt for å bidra til økt bruk
av solceller i landbruksbygninger.
I egen virksomhet har dette påvirkningsarbeidet resultert i at alle skisseprosjektene for ny St. Olav
videregående skole er med tre som bærende konstruksjon.
For anskaffelser i 2018 er det foretatt markedsanalyser og dialogkonferanser i forkant av kunngjøring av
konkurransen. Dette for å fremme god dialog med markedet for å kartlegge og tilrettelegge for den beste
løsning for å dekke oppdragsgivers behov, tilrettelegge for utvikling og innovasjon samt tilrettelegge for
små- og mellomstore bedrifter.
Innkjøp har hatt fokus på å benytte handlingsrommet i regelverket gjennom en dialog med
leverandørmarkedet samt at anskaffelser blir tilrettelagt for små- og mellomstore bedrifter.
En tilrettelegging for små- og mellomstore bedrifter skjer via frivillig kunngjøring, oppdeling av kontrakter og
bruke innovative anskaffelsesformer. Innovative anskaffelser i 2018 oppsummert i tabellen nedenfor;
Avtaleområder

Dialogkonferanser

Oppdeling av kontrakt

Kommentarer

Rammeavtale for kjøp av
El-sykler

Dialogkonferanse

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
til å delta i konkurranse

Fokus på miljøkrav, marked,
små- og mellomstore
bedrifter. Samarbeid med 12
kommuner

Matvarer

Dialogkonferanse

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
- flere kontrakter

Miljøkrav som økologiske
produkter, Fair Trade.
Hvordan rigge konkurransen
for å oppnå best konkurranse
utfra oppdragsgivers behov
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Avtaleområder

Dialogkonferanser

Oppdeling av kontrakt

Kommentarer

Kjøretøy

DPS ordning

Alle kvalifiserte
leverandører

Nye St. Olav videregående
skole + Fredrik II
videregående skole

Dialogkonferanse

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
(prosjekteringsgrupper)

Åpner for alle til å delta ved
kjøp, både store og småmellomstore bedrifter, krav
til miljøvennlige kjøretøy
Hvordan oppnå best mulig
kvalitet utfra oppdragsgivers
behov og krav

SPOOC bruk av digitalt
verktøy i undervisningen

Dialogkonferanse

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
- en kontrakt

Marked og brukerbehov

Renovasjons tjeneste

Dialogkonferanse

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
- en eller flere kontrakter

Miljøkrav, innovative
løsninger, marked.

Ladeinfrastruktur

Dialogkonferanse

Innovative løsninger og
marked

Anskaffelser under
kunngjøringsplikten

Ingen

Åpning for alle
kvalifiserte leverandører
- en eller flere
kontrakter, under
vurdering
Flere av disse er foretatt
som "frivillige
kunngjøring"

Åpner mulighet for alle til å
delta på anskaffelser av
mindre verdi

Østfold fylkeskommune er en av de første som har tatt i bruk en innovativ anskaffelsesform som åpner for
alle, både store leverandører og små leverandører til å søke om å bli kvalifisert og de kvalifiserte vil alle få
anledning til å delta på konkurranser. Det har vært et bevist fokus på at de anskaffelser som er under
kunngjøringsplikten blir vurdert og kunngjort som en «frivillig kunngjøring» for å gi flest mulig leverandører
mulighet til å være med på å gi tilbud og konkurrere om kontrakt.

Smart fylkeskommune
Nye St. Olav videregående skole, Nye Fredrik II videregående skole
I 2018 startet arbeidet med Plan- og Designkonkurransen for 2 helt nye videregående skoler i Østfold; St.
Olav og Fredrik II. Vedtaket om at alle fylkeskommunale nybygg skal vurderes bygget i tre og kravene som
skal stilles vil stimulere etterspørselen etter bygg i massiv tre eller i alternativ trevirke er fullt opp i disse
konkurransene. Det er stilt krav til fossilfri byggeplass.
Tiltak innenfor effektivisering, klima og digitalisering, organisasjonsutvikling for Smarte skoler som integreres
med næringsutvikling, innovative anskaffelser og andre relevante utviklingsområder. Det nye bygget skal
inngå som en del av undervisningen.
Energi
Totalt kjøpte Østfold fylkeskommune i 2018 44,8 GWh til oppvarming og drift av sine bygg og anlegg, fordelt
på 27,7 GWh elektrisitet, 5,8 GWh fjernvarme, og 1,3 GWh olje. På tross av 0,4 GWh bioolje på Kalnes
videregående skole, er det meste av oljeforbruket fossilt. Det pågår en prosess for utfasing av oljefyrer innen
forbudet trer i kraft 1.1.2020.
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.
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Transport
Miljøstatus for busstrafikken i Østfold
Det ble i 2018 brukt 1,29 millioner liter fossil diesel i kollektivtransporten i Østfold. Dette tilsvarer CO2utslipp på 4822 tonn. Den årlige miljørapporteringen fra Nettbuss viser en betydelig nedgang i utslipp av
klimagasser fra lokalbussene i Østfold, CO2-utslippet er redusert med 33%. Også for lokale luftforurensing
ser vi en betydelig forbedring, gjennom reduksjon av NOx-utslipp med 21% pr kilometer i 2018
sammenlignet med 2016. Endringen er naturlig nok størst i Moss med overgang fra diesel til biogass i 2017
som har gitt en 94% reduksjon av CO2 og 72% reduksjon av NOx.
Avtalen i Mysen har gitt en gradvis overgang fra EURO 5 til EURO 6 fra oppstarten i 2013, og her er de lokale
utslippene av CO2 redusert med 12% og NOx med nesten 60% de to siste årene.
Antall busser i miljøklasse EURO 6 har i samme periode økt med 42 %. Antall dieselbusser er redusert med
20% mens antall gassbusser har økt med 34%. Energiforbruket (MWh) er redusert med 30% samtidig som
produksjonen har økt med cirka 4%.
Andelen kjøretøykilometer med fornybart drivstoff var 66,2% i 2018, en økning fra 46,8% i 2016.
Det er ikke forventet større endringer i 2019, men det vil jobbes med nye avtaler i Halden og Indre Østfold
fra sommeren 2020 med økte miljø- og klimakrav.
Dette vil gi mulighet til å komme nærmere målet om fossilfri transport i 2030.

Transport i egen virksomhet
Totalt utgjør kjøreturer i tjeneste med egen bil 1,24 mill km. Av dette er om lag 36 000 km foretatt med elbil
(2,89 %). Også for drivstoff til tjenestereiser og tjenestebiler kjøpes det aller meste av hver enkelt ansatt, og
det er derfor vanskelig å estimere andel biodrivstoff. Til egne tjenestebiler er det i 2018 kjøpt 4351 liter
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bensin og diesel. I tillegg er det fylt 7942,62 m3 biogass. Omleggingen til biogass har medført en CO2innsparing på 21 tonn i 2018, en forbedring på 3 tonn fra året før.

Fylkeskommunens kjøretøypark 2018
Personbil og varebil
(fossil)
Personbil og varebil
(el/biogass)
Busser/minibusser
(fossil)
Traktor/maskiner
(fossil)
Båter (fossil)

Figur 1 Oversikt over fylkeskommunens kjøretøypark i 2018

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.
For fylkeskommunens interne virksomhet, utgjør tjenestereiser en betraktelig andel av klimagassutslippene.
Gjennom reisebyråavtalen, andre reiseleverandører og direkte fra flyselskapene er det bestilt 1 281 flyreiser.
En bestilling kan inneholde flere flyreiser (tur-retur, flere stopp). Det totale CO2 utslippet for disse flyreisene
er 350,3 tonn.

Avfall
Avfallskoder

Kg pr avfallsgruppe

Kg pr avfallsgruppe

Kg pr avfallsgruppe

Kg pr
avfallsgruppe

2015

2016

2017

2018

Avfallsgruppe

63255

80186

78 708

78624

102798

101575

105 861

95696

1300 Glass

3356

2513

3679

2270

1400 Metall

63955

54322

52 200

42844

1500 EE-avfall

18265

27982

23 756

18134

1600 Masser og uorganisk materiale

54930

81960

94 010

1700 Plast

4415

6191

5809

63130
7815

7000 Farlig avfall

6265

4366

5060

8123

9900 Blandet avfall

400025

463535

463 090

417400

TOTALT

747264

822630

832173

734036

1100 Bioavfall og slam
1200 Papir, papp og kartong

Over halvparten av avfallet levert fra fylkeskommunen kategoriseres som blandet avfall. Vi ser en noe bedre
utsortering av plast og farlig avfall.
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Sorteringsgraden ligger i 2018 på 43 % noe som er svært lavt for en kontorbedrift/tjenesteytende
virksomhet. 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
må få økt fokus i 2019. Det arbeides med en ny felles renovasjonsavtalen for Viken.

2.3 Fylkesrådmannens internkontroll
Organisering og ansvar
Det er tidligere besluttet at ansvaret for internkontrollen skal følge linja. Den enkelte virksomhetsleder har
ansvar for å følge opp og sørge for etterlevelse av de nødvendige internkontrollrutinene for sin virksomhet.
Tiltak
Basert på den overordnede risikovurderingen som ble gjennomført i fylkesrådmannens ledergruppe i 2016,
ble det konkludert med at Østfold fylkeskommune er godt dekket med reglementer, fullmakter,
retningslinjer og rutiner, men at det er noe utfordringer knyttet til etterlevelsen av disse.
Fylkesrådmannen har også i 2018 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.
Informasjonssikkerhet
Det overordnede mål for informasjonssikkerhet er å sørge for at Østfold fylkeskommune er beskyttet mot
hendelser som kan påvirke vår virksomhet eller vårt omdømme på en negativ måte.
Skriftlig og elektronisk informasjon er en viktig ressurs for Østfold fylkeskommune. 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
Personalpolitisk utviklingsarbeid
Østfold fylkeskommune avsatte i 2018 kr 5,5 mill til utviklings- og omstillingsarbeid, samt overtallighet ved
virksomhetene. Midlene budsjettert til personalpolitiske utviklingstiltak har sammen med utviklingsmidler
innenfor rammeområdet opplæringstjenester gitt grunnlaget for kompetanseheving og utviklingsarbeid
innenfor prioriterte områder i styringssystemet for de videregående skolene. De personalpolitiske midlene
har i denne sammenhengen blitt særlig prioritert til ledelses-, personal- og organisasjonsutvikling. Med
utgangspunkt i alderssammensetningen blant fylkeskommunens ansatte er tiltak som sikrer god
personalplanlegging og kompetanseoverføring samt arbeidsmiljøtiltak og tiltak som sikrer gode prosesser
ved endring/omorganisering, prioritert i hele virksomheten.
Personalressurser
Østfold fylkeskommune totale personalressurser var pr 2018, 2 360 årsverk som utgjør 2 634 ansatte.
Inkludert i tallene er 199 midlertidig tilsatte (engasjementer og vikarer).
Det pedagogiske personalet utgjør 62 % av totalt antall årsverk, med 1 466 årsverk og 1 634 ansatte. Andre
ansatte utgjør 38 %, 881 årsverk og 1 000 ansatte. Tallene innbefatter ikke de fylkeskommunale lærlingene
og personer med godtgjøring.
Det er en økning i samlet stillingsressurs fra 2017 til 2018. Størstedelen av økningen er på vikarstillinger og
engasjementer. Dette begrunnes i hovedsak med omstilling til Viken fylkeskommune og en restriktiv
holdning til å ansette i faste stillinger nå.
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Alder
Tabellen viser alderssammensetningen i fylkeskommunen
Alder
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70SUM

Antall
58
281
558
468
268
1
1 634

Pedagoger
%
Snitt
4%
17 %
34 %
29 %
16 %
0%
100 %
48

Antall

Andre ansatte
%
Snitt
70
7%
175
17%
296
30%
319
32%
139
14%
1
0%
919
100 %
47

For pedagogene viser tabellen at 737 (48%) ansatte er 50 år eller eldre, 459 andre ansatte (46%) er 50 år
eller eldre.
Lønn
Lønn og sosiale utgifter er en betydelig utgift for de fylkeskommunale virksomhetene. I 2018 var andelen
nesten 49 % totalt, mens det for enkelte videregående skole kan utgjøre opp mot 90 % av de totale
utgiftene. Lønn til fylkeskommunens ansatte fastsettes ved tilsetting, og gjennom sentrale og lokale
lønnsforhandlinger i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser.
I 2018 var det hovedoppgjør, med en totalramme på 2,9 %. 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 gjennomført innenfor den økonomisk rammen på 2,9 %,
og ble fordelt som rene individuelle tillegg. Det ble oppnådd enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene.
Sykefravær
Ikke-pedagoger
Pedagoger
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,6%
5,6%
6,3%

6,8%
5,7%
6,1%

7,5%
5,1%
6%

6,3%
5,2%
5,6%

6,6%
5,0%
5,6%

7,6%
4,9%
6%

Sykefraværstallene inneholder både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Østfold fylkeskommunes
målsetning er å ha et samlet sykefravær på 6 % eller lavere. Til tross for noen svingninger har sykefraværet
vært stabilt rundt 6%. Det egenmeldte sykefraværet er 1%. Det legemeldte fraværet har økt fra 4,8 til 5%. På
landsbasis for 4. kvartal 2018 er det egenmeldte sykefraværet på 0,84%, mens legemeldte sykefraværet er
5,78%.
Overtid
Det er i 2018 registrert overtid på 7 257 timer for ikke pedagogisk personale. Samlet overtidsbruk utgjør en
kostnad på kr 3,2 mill i 2018.
For pedagogene er utbetalingene til merarbeid og overtid i 2018 på kr 27,3 mill. Samlet kostnad fordeles
med kr 8,5 mill til vikartimer som merarbeid. Øvrig kostnad kr 18,7 mil utgjør utbetaling av overtid jf
Hovedtariffavtalen.
Omstilling – overtallighet
Skolenes behov for undervisningskompetanse avhenger av ulike forhold; elevenes valg, skolenes egen
planlegging og prioritering, fylkesrådmannens oppdragsbrev og vedtatt tilbudsstruktur. Elevenes valg av
utdanningsprogram varierer fra år til år, og gjør det nødvendig med en regelmessig vurdering av behov for
bemanning og ny kompetanse. Samtidig har det de siste årene vært nedgang i antall søkere til videregående
opplæring i fylkeskommunen. Det legges vekt på god planlegging, godt samarbeid med skolenes ledelser og
arbeidstakerorganisasjonene, og effektiv bruk av omstillingsmidler.
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Ved skoleårets start 18/19 var totalt 8 personer i 6,10 årsverk overtallige. De berørte er enten sysselsatt eller
i kompetansehevingstiltak. Det ble i 2018 ikke fremmet oppsigelsessaker begrunnet med overtallighet i
Østfold fylkeskommune.
Utenom skolene har det ikke vært registrert overtallighet.
Likestilling og deltid
I fylkeskommunen er det ansatt 60% kvinner og 40% menn.
Tabellen nedenfor viser fylkeskommunens ansatte fordelt på kvinner, menn, årsverk og stillinger pr
31.12.18:
Kjønn

Pedagogisk personale
Stillinger
Årsverk
911
814

Kvinner
Menn
TOTALT

Øvrige ansatte
Stillinger
Årsverk
682
592

Totalt
Stillinger
1 593

Årsverk
1 406

723

652

318

289

1 041

941

1 634

1 466

1 000

881

2 634

2 347

Tabellen viser gjennomsnittslønn i fylkeskommunen fordelt på kvinner og menn, og fordelt på pedagogisk
personale og andre ansatte pr 31.12.18:
Kvinner

Menn

Samlet

Pedagogisk personale

588 171

581 921

585 405

Andre ansatte

525 487

566 871

538 647

Alle ansatte samlet

561 334

577 324

567 654

Gjennomsnittslønn 2018

Det registreres en svært positiv utvikling i lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, der forskjellen redusert
med kr 5 200 fra 2017 til 2018.
Årsaken til lønnsforskjellene forklares som tidligere. Det er større andel kvinner i støtte- og servicefunksjoner
enn det er blant fylkeskommunale ledere. Av fylkeskommunens 22 virksomhetsledere var det pr. 31.12.18, 9
kvinner. I fylkesrådmannens ledergruppe er fem av syv ledere 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
Antall deltid
% deltid
Pedagoger
Andre ansatte
Totalt

362
388
750

22 %
39 %
28 %

Kvinneandel deltidsstillinger
Antall kvinner
Kvinner i %
223
288
511

62 %
74 %
68 %

Antall deltidsstillinger er redusert fra 2017 til 2018, men antallet kvinner i deltidsstilling har økt noe.
Fordelingen mellom kvinner og menn, mellom pedagoger og andra ansatte viser ingen endring av betydning.
Antallet deltidsstillinger genereres i hovedsak av to forhold: For pedagogene kan enkeltlæreres
fagkombinasjon være vanskelig å matche 100 % med skolens behov, og stillinger for andre ansatte som
følger skoleåret gir automatisk deltid.
Videre inneholder deltidsoversikten til enhver tid alle som midlertidig har redusert stilling/delvis permisjon
av ulike årsaker, for eksempel foreldrepermisjon, utdanningspermisjon eller arbeidstakere som etter AML §
10-2 har redusert arbeidstid. Det kan også gjøre utslag på antall deltidsansatte at det er åpnet for at ansatte
som går av med alderspensjon kan fortsette i jobb, på timebasis eller som deltidsansatte med
pensjonistavlønning.
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Lærlinger og lærekandidater
Østfold fylkeskommune videreførte i 2018 den forsterkede offensiven for full læreplassdekning. I løpet av
2018 hadde de ulike virksomhetene i Østfold fylkeskommune samlet mellom 67 og 70
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.
Antallet lærekandidater/lærlinger er ikke konstant ett helt år. Det er naturlig at vi får noe nedgang på
vinteren/våren da flere fullfører sine kontrakter som lærling/lærekandidat for å gå videre til fagprøve, videre
utdanning, jobb ol. Fylkeskommunens målsetning er at disse snarest mulig skal erstattes av nye
lærlinger/lærekandidater, men det vil alltid ta noe tid før nye er på plass. Det er også på våren det er flest
lærlinger/lærekandidater som søker/ønsker plass, mens oppstart er i løpet av høsten. Østfold
fylkeskommune samarbeider tett med OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor) om dette.
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3 Driftsregnskapet – Inntektssiden
DRIFTSREGNSKAP 2018
Beløp i mill kr

Inntekter i driftsregnskapet
Fylkeskommunens frie inntekter
- Herav skatt på inntekt og formue 1)
- Rammetilskudd 2)
Andre generelle statstilskudd 3)
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte 4)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på innlån til egne formål

Regnskapsskjema 1 A
Regulert
budsjett
2018

Regnskap
2018
3 101,8
1 610,5
1 491,3
14,7
3 116,4
44,1
62,3
67,0

Vedtatt
budsjett
2018

Avvik i kr Inntekt i%
av reg. bud av reg.bud
2018
2018

Regnskap
2017

3 075,3
1 564,4
1 510,9
10,6
3 085,9
44,6
66,3
67,0

3 080,4
1 577,6
1 502,8
10,6
3 091,0
16,6
60,9
62,1

3 043,6
1 532,8
1 510,8
10,4
3 054,0
34,8
54,6
63,0

26,5
46,0
-19,6
4,1
30,5
-0,5
-4,0
0,0

101 %
103 %
99 %
139 %
101 %
99 %
94 %
100 %

Finansutgifter/inntekter netto

-85,2

-88,7

-106,4

-82,8

3,5

96 %

Til fri disponibel avsetning

132,2

132,4

8,0

143,3

-0,3

100 %

0,0

0,0

0,0

0,0

Bruk av fri disponibel avsetning

212,1

212,1

55,2

176,0

0,0

100 %

- Herav disponering av tidligere års overskudd

114,5

114,5

0,0

131,1

0,0

100 %

97,7

97,7

55,2

44,9

-80,0

-79,7

-47,2

-32,7

97,0

97,0

107,3

57,7

176,7

176,7

166,9

166,9

0,0

100 %

Til fordeling drift

3 190,9

3 156,6

3 091,4

3 113,2

34,3

101 %

1) Fylkesskatt

1 610,5

1 564,4

1 577,6

1 532,8

46,0

103 %

2) Ordinært rammetilskudd

- Herav til dekning av tidligere års underskudd
Øvrige avsetninger

- Herav bruk av øvrige avsetninger
Avsetninger netto
Til finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet
Motpost avskrivninger

100 %
-0,3

100 %
100 %

1 259,1

1 256,2

1 257,6

1 267,9

2,9

100 %

Skjønnstilskudd
Inntektsutjevning

8,6
223,6

7,5
247,2

7,5
237,7

7,5
235,3

1,1
-23,6

114 %
90 %

3) Rentekompensasjon

14,7

10,6

10,6

10,4

4,1

139 %

4) Utbytte fra Østfold Energiverk
Renteinntekter

28,0
16,1

28,0
16,6

16,6

15,0
19,8

-0,5

97 %

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.
Fylkeskommunens inntektsside ble kr 26,5 mill bedre enn budsjettert, og størstedelen av dette skrev seg fra
merinntekter knyttet til skatteinngangen.

3.1 Skatteinngang og inntektsutjevning
Total skatteinngang og inntektsutjevning utgjorde i 2018 kr 1.834 mill. I forhold til regulert budsjett utgjorde
dette en merinntekt knyttet til skatt på kr 46 mill og en mindreinntekt på kr 24 mill fra inntektsutjevningen.
Skatteinngang og inntektsutjevning utgjorde i 2017 kr 1.768 mill, det vil si en økning på 3,7 prosent fra 2017
til 2018.
Fylkeskommunenes samlede skatteinntekter i 2018 utgjorde kr 33,5 mrd, noe som var 3,7 prosent mer enn i
2017. Den nasjonale veksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 2,7 prosent for
fylkeskommunene. Det ser ut til at skatteveksten også i 2018 har sammenheng med ekstraordinært store
uttak av utbytter som følge av skattereformen. Merskatteveksten i 2018 må ses som ekstraordinære
inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.
Den etterfølgende figuren viser hvordan både prognosen for 2018 og den faktiske skatteinngangen for 2018
ble, sett i forhold til tilsvarende tall for 2017.
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Det ordinære rammetilskuddet, skjønnstilskuddet (eksklusiv inntektsutjevningen) ble i 2018 kr 4,0 mill bedre
enn budsjettert. Dette kan forklares med noe høyere faktisk befolkningsgrunnlag enn det som ble lagt til
grunn for budsjettet. Rentekompensasjonen knyttet til skolebygg og fylkesveier ble om lag kr 4,1 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 2018 kr 3,5 mill bedre enn budsjettert.

3.2.1 Utbytte
Det ble i 2018 utbetalt utbytte fra Østfold Energi AS til Østfold fylkeskommune på kr 28 mill. I forbindelse
med behandlingen av tertialrapporten pr april 2018 ble det vedtatt at midlene skulle disponeres i
forbindelse med økonomiplanen for 2019 – 2022.

3.2.2 Renteinntekter
Det er regnskapsført kr 16,1 mill i renteinntekter noe som er kr 0,5 mill mindre enn budsjettert, og som
tilsvarer en årlig gjennomsnittlig avkastning på 1,38 prosent. Bankrenten var til sammenligning på om lag
1,25 prosent (3 mnd NIBOR + 36 punkter).
Plasseringsaktiviteten
Pr 31.12.2018 hadde Østfold fylkeskommune plassert kr 697,9 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 1,25 prosent. Avkastningen for rentefondene beregnes til om lag
1,38 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 2018
fremgår av tabellen under:
Forvalter

Fond

Beløp

Andel %

Avkastning %

Fondsforvaltning AS
Fondsforvaltning AS

Pluss Obligasjon

46,4

4,5

1,5

Pluss Likviditet

72,1

7,1

1,8

Fondsforvaltning AS

Pluss Likviditet II

KLP Fondsforvaltning AS

KLP Obligasjon 1 år

63,5

6,2

1,4

109,4

10,7

1,3

DNB/Danske bank

Konsernkonto

324,6

31,7

1,7

Nordea

Nordea Kort Obligason Pluss

Nordea

Nordea FRN Pensjon

103,5

10,1

1,3

86,4

8,5

1,5

Nordea
Odin

Nordea FRN OMF

79,5

7,8

1,4

Pengemarked

43,9

4,3

0,6

Odin

Kort Obligasjon

78,4

7,7

0,6

Odin

Obligasjon

14,8

1,4

0,8

1 022,5

100,0

1,4

Sum finansielle eiendeler
Fondskategori

Bankinnskudd
Pengemarkedsfond m/lav risiko
Pengemarkedsfond
Obligasjonsfond 0-2 år
Obligasjonsfond 2-4 år

Beløp

Andel portefølje

Andel fond

324,6
107,4
175,6
401,1
14,8
1022,5

31,7
10,5
17,2
39,1
1,4
100,0

15,4
25,2
57,3
2,1
100,0

Bankinnskudd som andel av porteføljen har endret seg noe fra 31.12.17 til 31.12.18, en andel på 32 prosent.
For øvrig har det vært stor stabilitet i fondsbruken i 2018, siden ingen fond er byttet ut og det heller ikke har
vært foretatt kjøp eller salg av eksisterende fondsplasseringer. Renterisikoen anses dermed fortsatt som lav,
ved at hele 64 prosent av porteføljen kun har tre måneders rentedurasjon og ytterligere 27 prosent av
porteføljen har en rentedurasjon på ett år.
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.
Når det gjelder etiske krav til plasseringer, er området i kontinuerlig utvikling. Dette gjelder både hvilke krav
som kan eller bør stilles og systemer og muligheter for å kontrollere de løpende plasseringer. Med hensyn til
"grønne obligasjoner" finner man per i dag ikke noe norsk verdipapirfond som har dette som rendyrket
mandat og Østfold fylkeskommune har følgelig heller ikke noe slikt fond pr i dag.
Durasjon

0,25
1,0
2,0
3,0

Beløp

Andel fond

448,9
187,8
45,4
14,8
697,9

64,3
26,9
6,6
2,1
100,0

3.2.3 Renteutgifter
Det er regnskapsført kr 62,3 mill i renteutgifter, noe som er kr 4 mill mindre enn budsjett.
Nærmere om låneporteføljen
Ved utløpet av 2018 hadde fylkeskommunen et samlet lånevolum på kr 2.116
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mill. Fordelingen av lån på långivere er slik:
Långiver (mill kr)

2018

2017

Kommunalbanken

1031

1 098

KLP

154

Verdipapirmarkedet

929

929

2
2116

2
2 028

Andre

Lånene er etablert med flytende rente basert på 3 mnd NIBOR og med et tillegg for en kredittmargin. I tillegg
er det etablert renteswapper/fastrente, noe som samlet medfører at andel fast rente i låneporteføljen er 50
prosent. Lånene i porteføljen har lang løpetid og omtrent 90 prosent av lånevolumet har forfall i 2020 eller
senere. Refinansieringsrisikoen vurderes å være lav. Gjennomsnittlig porteføljerente er 2,62 prosent og
denne holdes oppe av tidligere etablerte fastrenteavtaler. Det forventes en forsiktig, men jevn renteøkning
videre fremover.
I tillegg har fylkeskommunen fastrenter etablert ved renteswapper. Fylkeskommunen betaler den avtalte,
faste renten (til motparten, banken). Fylkeskommunen benytter renteswapper fordi dette gir en lavere
fastrentekostnad enn tradisjonelle fastrentelån og det er mer fleksibelt ved evt. refinansiering.
Fastrenteposisjonene har et omfang som gjør at 50 prosent av låneporteføljen har fastrente ved årsskiftet.
Figuren under viser effekten av en 1 prosent renteoppgang på fylkeskommunens renteutgifter i
økonomiplanperioden.

renteutgift (brto.) i millioner

Renteoppgang - endring i renteutgifter
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

35,3

27,7

økning renteutg. ved 1 %
renteoppgang (mill. kroner)
prognose renteutgift

20,9
13,2
0
2018

2019

2020

2021

2022

Nøkkeltall låneporteføljen pr 31. desember
•
•
•
•
•
•

gjennomsnittlig porteføljerente var 2,6 prosent
gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) i porteføljen var 2 år
største enkeltlån i porteføljen var kr 346 mill (18 prosent)
fastrenteandel 50 prosent
innløsningsverdi (samlet overkurs dersom lånene skulle innfris ved årsskiftet) er 2,8 prosent eller kr 59
mill
andel lån som skal refinansieres innen ett år er 9 prosent
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3.2.4 Avdrag
Som det fremgår av oppstillingen under ble det budsjettert med kr 67,0 mill i avdragsutgifter for 2018. Dette
er en økning i avdragsutgifter på kr 4,0 mill sammenholdt med 2017. Avdragene er vektet mot rest levetid
for fylkeskommunens anleggsmidler, og i samsvar med minste lovlige avdrag.
Regulert budsjett -18
Regnskap pr. desember
Avvik
kr 67,0 mill
kr 67,0 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 mill.
I henhold til vedtak i fylkestinget er kr 55,3 mill av tidligere års avsetninger inntektsført til dekning av
driftsutgifter i regnskapsåret.
Regnskapsmessige mindreforbruk fra 2017, kr 114,5 mill ble i fylkestinget vedtatt disponert som følger:
- kr 37,6 mill avsettes til økonomiplanfondet
- kr 13,6 mill avsettes til pensjonsfond
- kr 11 mill avsettes til Regionalfond
- kr 7,3 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk
- kr 10 mill tilbakeføres opplæringsområdet
- kr 30 mill avsettes til arbeidet med Viken
- kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle organisasjoner
- Kr 4 mill avsettes til følgende:
- kultur: orkestergrav, kr 2 mill
- skole: tankekraft-psykisk helse, kr 1 mill
- fylkesutvalget: ved behov, styrking komiteenes disposisjonspost, kr 1 mill

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 2018 er kr 176,7 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 2018 - Avskrivninger
Beløp i mill kr

Sum

Sum

Rammeområder:

2017

2018

Administrativ ledelse og fellesfunksjoner
Videregående opplæringstjenester
Tannhelsetjenester
Regional utvikling
Samferdsel, inkl. vegsjefen

13,7
91,5
5,7
3,3
52,7

13,2
94,5
6,8
3,3
58,7

166,9

176,7

Sum avskrivninger fordelt i driftsregnskapet
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4 Driftsregnskapet – Rammeområdene
DRIFTSREGNSKAP 2018
Beløp i mill kr

Rammeområder - Netto driftsrammer

Regnskapsskjema 1 B
Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Vedtatt
budsjett
2018

Regnskap
2017

Avvik i kr Forbruk i %
av reg.bud av reg.bud
2018
2018

Premieavvik/Amortisering
Politisk styring og kontrollorganer
Administrativ ledelse og fellesfunksjoner
Videregående opplæringstjenester
Tannhelsetjenester
Regional utvikling
Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold

-0,9
27,7
204,5
1 938,2
119,3
155,9
662,3

44,3
32,1
218,2
1 907,5
115,2
161,4
677,8

42,4
32,8
199,4
1 881,9
114,1
157,6
663,2

13,5
26,6
166,5
1 894,3
113,2
145,2
639,4

-45,2
-4,5
-13,7
30,7
4,1
-5,5
-15,5

-2 %
86 %
94 %
102 %
104 %
97 %
98 %

Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig mindreforbruk

3 107,0

3 156,6

3 091,4

2 998,8

-49,6

98,4 %

83,9

114,5

4.1 RAMMEOMRÅDE TANNHELSETJENESTEN
Rammeområdet samlet
Beløp i mill kr

Utgifter
Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap
2018

Avvik
2018

158,4
5,7
164,1
-50,1
114,1

159,0
6,8
165,8
-50,6
115,2

180,8
6,8
187,7
-68,4
119,3

-21,8
0,0
-21,8
17,8
-4,1

Avvik i forhold til budsjett
Rammeområdet Tannhelse inkludert Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, har et regnskapsmessig
merforbruk på kr 4,1 mill. Det skyldes at det i 2018 ved en feil i avregningen av premiefondet, ikke ble gjort
en tilsvarende korreksjon i budsjettet for denne posten.
Tannhelsetjenesten utenom Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, som ansvarsområde har et
mindreforbruk på kr 1,2 mill.
Kjøp av tjenester i det private tannhelsemarkedet har et merforbruk på kr 0,8 mill i forhold til budsjettert.
Dette er allikevel kr 0,9 mill mindre enn vi brukte på kjøp av de samme tjenestene i 2017. Utgiftene har
sunket fra kr 11 mill i 2015 til kr 2,8 mill i 2018. Dette er et resultat av at Tannhelsetjenesten fra 2016 selv gir
tannhelsetilbud til innsatte i fengsel og pasienter i den kommunale rusomsorgen.
Fellesfunksjoner / Pasientbehandling
Det har i 2018 vært god tilgang på søkere til alle stillingskategoriene. Mange av søkerne er nyutdannede.
Det er relativt få søkere til tannlegestillinger med flere års erfaring, men vi har i de senere årene også fått
flere søkere fra privat praksis.
Tannhelsetjenesten er inne i en periode der medarbeidere med lang erfaring erstattes av yngre
medarbeidere. Det er lavere lønnsutgifter for nyansatte med kortere lønnsansiennitet. Ved sykdom får vi nå
refundert mer av lønnsutgiftene enn tidligere. Lønnen til våre ansatte er nærmere NAVs refusjoner enn de
har vært tidligere.
Vi sender nå de aller fleste pasienter som trenger spesialistbehandling til Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Øst. Disse tjenestene kjøpte vi tidligere i det private tannhelsespesialistmarkedet.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst driver i tillegg opplæring av vårt tannhelsepersonell slik at vi i
dag selv utfører prosedyrer vi tidligere henviste til spesialister. Resultatet er at vi i 2018 brukte
kr 1,8 mill på spesialisttannhelsetjenester mot kr 2,7 mill i 2016.
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Prosentandelen 5- og 12-åringer uten karieserfaring har i Østfold flatet ut, mens tilsvarende tall for landet
fortsetter å stige og har nå passert Østfold. For 18-åringer stiger fortsatt antallet uten karieserfaring i Østfold
og vi lå i 2017 litt over landsgjennomsnittet.
Vi ser at 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 10 eller flere tenner 7,5%, I 2017 var tallet 6,4% og i 2018 var dette tallet 5,7%. Disse
pasientene legger beslag på en stor del av behandlingskapasiteten. Utfordringen er å identifisere de som er
mest utsatt for å få karies og klare og nå denne gruppen med virksomme forebyggende tiltak.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år utgjør i underkant av 1100 personer i Østfold. Denne gruppen er
Tannhelsetjenestens mest krevende brukere. Ved behandlingskrevende tannsykdom er mange avhengige av
behandling i narkose. For disse pasientene er forebyggende behandling derfor særlig viktig. Her er vi
avhengig av de som har den daglige omsorgen for denne pasientgruppen.
Tannhelsetjenesten er avhengig av kommunene for å få formidlet tilbud om tannhelsetjenester til pasienter i
kommunale institusjoner og hjemmesykepleie. Tannhelsetjenesten har samarbeidsavtaler med kommunene
for pasienter i institusjon og hjemmesykepleie. Det er òg samarbeidsavtaler med kommunene for de psykisk
utviklingshemmede, helsestasjonene, rusomsorgen og barnevernet.
Tannbehandling i narkose foregår ved Sykehuset Østfold, avdeling Moss. Det er gjennomført behandling av
197 pasienter i 2018. For 60 pasienter var ventetiden under 3 måneder.
Lavterskel helsetilbud, inkludert tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige ble endret til FACT (Flexible
Assertive Community Treatment) høst/vinter 2017/18. Endringen medførte at det ikke lenger er en
«helsestasjon» for rusmiddelavhengige. FACT-teamet gir et oppsøkende tilbud til pasientgruppen i hjemmet.
Fra og med januar 2018 har tannhelsetjenesten hatt en representant tilstede på møte hvor den enkelte
pasients behov vurderes cirka en dag hver åttende uke.
Tannlegevakten drives av Østfold tannlegeforening (ØTF) med økonomisk og administrativ støtte fra Østfold
fylkeskommune. Samarbeidet er videreført i 2018 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/bystyre i 2010/2011.
Ved utgangen av 2018 hadde Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 38 ansatte i varierende
stillingsstørrelser. Til sammen utgjorde dette 26,74 årsverk. Østfold fylkeskommune er
administrasjonsfylkeskommune for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Det innebærer at de
ansatte formelt 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 unntatt endodonti.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har narkosefunksjon og tilbyr tannbehandling i narkose.
I 2018 ble det gjennomført 76 dager med tannbehandling i narkose. Tannhelsetjenestens kompetansesenter
Øst hadde i 2018 tilsammen 1285 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
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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 2018 behandlet 171 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. 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.
Vi har samarbeidsavtaler med barnevern i alle Østfolds kommuner.
Det ble i 2018 sendt 67 bekymringsmeldinger til barnevernet og 72 varsler om bekymringsmelding til
foresatte. En betydelig økning mot henholdsvis 50 og 28 i 2017.
Folkehelsearbeid
Tannhelsetjenesten er aktive utøvere i folkehelsearbeidet i Østfold. Lov om tannhelsetjenesten prioriterer
forebyggende arbeid foran behandling. Folkehelsearbeidet koordineres av en folkehelserådgiver.
Noen av folkehelseoppgavene i 2018
Kundetilfredsheten skal måles en gang i løpet av året, med tidsløp på 1 uke. Ledergruppen besluttet høsten
2018 at Tanntimen ikke lenger skal prioriteres og utføres på bakgrunn av evalueringen som ble gjennomført
sammen med forsker på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Tannhelsetjenesten skal utføre annet
utadrettet folkehelsearbeid etter beste kunnskapsbaserte praksis. Det er opprettet en arbeidsgruppe fra
Tannhelsetjenesten som samarbeider med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.
Alle Østfolds kommuner skal tilbys tannhelseundervisning minimum 1. gang årlig. 17 av 18 kommuner ble
tilbudt undervisning minimum en gang under året 2018. Det viser seg fortsatt vanskelig å få helse- og
omsorgstjenestene til å prioritere tid for sine ansatte til å motta denne undervisningen.
Forebyggende tobakksarbeid.
Alle fra 12 år skal bli spurt/informert/hjulpet i forhold til tobakksbruk.
Mål ikke oppnådd. Det er kun journalført utført på 233 pasienter.
Tannpleierne har årlige møter med alle helsestasjoner, i fylket, jf. samarbeidsavtale. Det er også gjennomført
samarbeidsmøter med kommunal rusomsorg, barneverntjenesten og tjenesten psykisk utviklingshemmede i
enkelte kommuner. Tannpleierne har i tillegg utført tannhelseundervisninger på flyktningmottak jf.
samarbeidsavtale. Tannhelseundervisninger til beboere og ansatte på Skjellfoss psykiatriske senter og
Origosenteret (institusjon for rusavvenning) er også utført.
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Det er i tillegg gjennomført oppdrag etter forespørsel fra andre aktører i 2018 som Den internasjonale
skolen i Fredrikstad (FRIS), enkelte videregående helsefaglinjer, flyktninghjelpen (i Rygge og Moss),
Barnehage i Halden kommune (Høvleriet barnehage), Kongsten barnehage (Fredrikstad kommune, for
foresatte), Stand for foresatte ved Hannestad skole i regi av åpen dag og Seniormesse Kongstenhallen,
Tannhelsetjenester til innsatte i fengsel
Tannhelsetjenesten tilbyr tannhelsetjenester til alle fengselsinnsatte i Østfold.
Driften skal fullfinansieres av staten gjennom øremerkede tilskudd. I 2018 hadde vi et mindreforbruk på kr
0,88 mill i forhold til bevilgningen fra Helsedirektoratet. Dette er satt av på bundne fond for bruk i 2019.
Totalt har kriminalomsorgen hatt 508 fengselsplasser i Østfold i 2018.
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 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.

- 23 -

Årsrapport 2018
4.2 RAMMEOMRÅDE SAMFERDSEL INKL. FYLKESVEGER
Rammeområdet samferdsel omfatter tjenesteproduksjon, planer og strategier innen kollektivtrafikk, drift og
vedlikehold av fylkesveier samt trafikksikkerhetsarbeid.
Rammeområdet samlet
Beløp i mill kr

Utgifter
Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap

Avvik

2018

2018

762,7
52,7
815,4
-152,2
663,2

769,0
58,7
827,7
-149,8
677,8

871,1
58,7
929,8
-267,5
662,3

-102,2
0,0
-102,2
117,7
15,5

Rammeområdet viser et samlet mindreforbruk på kr 15,5 mill.
Resultatet fremkommer gjennom at kollektivtrafikken har et mindreforbruk på cirka kr 6 mill, mens
fylkesveier har et mindreforbruk på cirka kr 9 mill. Det øvrige er et lite mindreforbruk på strategisk
samferdsel. 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.
Mindreforbruket fra kollektivtrafikken er begrunnet med prosjektet - Østfold tar bussen. Gjenstår betydelige
kostnader i prosjektet og beløpet er søkt overført til 2019. Resultatet for fylkesveiene er sammensatt.
Driftskostnadene, særlig for vinterdrift, er høyere enn budsjettert. På grunn av forsinket oppstart av
planlagte vedlikeholdsprosjekter viser likevel resultatet for fylkesveiene et samlet mindreforbruk.
For øvrig er det mindre avvik på de forskjellige fagområdene. Se kommentarer under hver enkelt funksjon.

Strategisk samferdsel
Nye tiltak og endringer for 2018
Retningslinjer for prosjektstyring på fylkesvei

Resultat 2018
Etablering av Viken vil gi ny struktur for
prosjektstyring. Arbeidet med nye retningslinjer er
ikke prioritert.

Samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk

Invitasjon sendt alle kommuner. Vedtatt tilskudd til
prosjekter i Askim, Moss, Rakkestad. I tillegg til
fellesprosjekt for strøm og GS vei til Hvaler.
Regional transportplan revidert og vedtatt i
Fylkestinget juni 2018.
Belønningsavtalen forlenget for 2018 og 2019. Midler
fra 2017 ble overført og inngår i belønningsavtalens
portefølje.
Forberedelser gjennomført for forhandlinger om
byvekstavtale. Forhandlinger med staten er forsinket.

Revidere Regional transportplan for Østfold mot 2050
Belønningsavtalen for økt kollektiv, sykkel og gange og
redusert bilbruk i Nedre Glomma, går ut i 2017 og skal
rapporteres på i 2018. Rapporteringen vil, sammen med
byutredningen og fylkesplanen, utgjøre grunnlaget for
forhandlinger om bymiljøavtale og byvekstavtale for
Nedre Glomma, som skal pågå i 2018.

Økonomi
Området strategisk samferdselsutvikling har i 2018 et lite mindreforbruk på kr 0,8 mill. Dette skyldes
redusert bruk av konsulenttjenester og at seksjonen har avgitt ressurs til arbeidet med Viken.

Året som er gått
Oppfølging av virksomhetene Statens vegvesen og Østfold kollektivtrafikk er prioriterte oppgaver. Herunder
politiske saker.
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
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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 er sendt til
Samferdselsdepartementet. Kommunedelplanene for nye kryssinger av Glomma har også hatt stor
oppmerksomhet. Vedtatt plan i Fredrikstad. I Sarpsborg jobbes det med planen. Samtidighet med Bane Nor
er en premiss.
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 løpende avbøtende tiltak på kort og lang sikt.
Nytt kollektivtilbud i Nedre Glomma startet opp i 2018. 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. Utredning av kollektivnettet for resten av Østfold har
vært arbeidet med i løpet av 2018.
Samarbeidsordningen med kommunene for økt sykkelbruk er implementert og alle kommunene i Østfold er
invitert til å søke om tilskudd til prosjekter. 5 kommuner har fått tilskudd til prosjekter for kr 2,3 mill. Det er
også vedtatt samarbeidsløsninger for gang- og sykkelprosjekter i Skiptvet og på Hvaler.
Det har vært jobbet for å starte opp 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 prioriteringer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikling av avtale om sykkelpark på Inspiria med egen elsykkel bane
Sommerferge på Glomma
Sekretariat for Jernbaneforum Øst
Etablering av sikre sykkelparkeringer
Innføring av mobilitetsstrategi ved fylkeshuset med sertifisering av Fylkeshuset som sykkelvennlig
arbeidsplass
Gjennomføring av nasjonal sykkelkonferanse
Prosjektgrupper i bypakke Nedre Glomma
Prosjektgrupper i samarbeidsavtalen Moss Rygge

Fylkesvei
Fylkesvegnettet 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 cirka. 208 km gang- og
sykkelveger

Økonomi
Totalrammen til drift og vedlikehold for 2018 utgjøres av budsjettbevilgning og prognostiserte inntekter. I
tillegg kommer overføring av ubrukte belønningsmidler i 2017 til rehabilitering av gang- og sykkelveger i
Nedre Glomma. Dette dreier seg om kr 0,64 mill inkl. mva.
Leveranseavtalen mellom Østfold fylkeskommune og Statens veivesen region øst angir at regnskapsførte
inntekter skal kunne disponeres av Statens veivesen region øst. Til sammen utgjorde inntektene kr 2,75 mill.
Dette dreier seg først og fremst om forsikringsoppgjør knyttet til skade påført veg eller vegutstyr av
motorvogn. Det kommer også inntekter fra rammeavtaler for etablerte fiberkabeltrasser innen vegområdet.
Utgiftene til fylkesveger er delt mellom drift og vedlikehold, og midler til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
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Tildelingen og regnskap for 2018 var som følger (i mill.kr):
Budsjett

Regnskap

Avvik

Drift og vedlikehold av fylkesveger

242,3

233,5

-8,8

FTU
Totalt

10,1
252,4

10,0
243,5

-0,1
-8,9

Regnskapsrutinene med hensyn på anordning av kostnader ved årsskiftet ble endret ved årsskiftet 2015/
2016. Det er derfor ikke samsvar mellom årsregnskapene i Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Den
nye ordningen medfører at kostnader som anordnes i fylkeskommunens regnskap etter at Statens vegvesens
fylkesvegregnskap er avsluttet i januar først kommer med på neste års regnskap hos Statens vegvesen.
Tallene i tabellen ovenfor er slik de fremkommer i fylkeskommunens regnskap.
Budsjettallet for drift og vedlikehold (disponibelt beløp) fremkommer slik (i 1000 kr):
Ordinær bevilgning
Tapt momskomp
Oppgradering. gs-veger Nedre Glomma med bel.midler
Sum

241 855,0
-69,0
514,0
242 300,0

Spesifisert etter de tiltaksområdene som er definert i handlingsprogrammet var forbruk og inntekter innen
drift og vedlikehold av fylkesvegene:
Tiltaksområde
Driftskontrakter*
Strømutgifter
Andre fagkontrakter, ekskl. forsikringsskader
Vedlikeholdskontrakter
Spesielle TS-tiltak

SVRØ's
regnskap
114 902

Anordnet
2017
-5 093

Anordnet
2018
6 525

Sum forbruk
2018
116 334

7 631

7 631

12 817

12 817

234

190

124

548

1 845

1 845

774

774

77 648

77 648

Vegmerking

7 443

7 443

Bruvedlikehold

7 861

7 861

Tilskudd sykkel- og kollektivtiltak
Dekkefornyelser

Tiltak belønningsmidler

500

Utlegg forsikringsskader

3 502

Sum Driftsregnskap veg

235 155

Inntekter forsikringsskader
Øvrige inntekter
Justert driftsregnskap veg
FTU
Sum fylkesveger

-683

-183
3 502

-4 903

5 966

-381

6

-6

-381

232 410

-4 897

5 960

233 473

-2 364

-2 364

9 996
242 406

236 218

9 996
-4 897

5 960

243 469

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

Året som er gått
Driftsområdet samlet viser et mindreforbruk på cirka kr 8,9 mill eksklusiv mva. Mindreforbruket kan i all
hovedsak tilskrives at det opprinnelig var lagt opp til et forbruk på vedlikeholdsprosjektet Fv124 Høyendal x
689 ved Askim grense med kr 16 mill. Grunnervervet ble imidlertid betydelig forsinket, noe som førte til at
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arbeidene ikke kom i gang som forutsatt. I tillegg var det noe mindreforbruk også på øvrige prosjekter, noe
som førte til et mindreforbruk på vedlikeholdsprosjekter kr 17,4 mill.
På driftskontrakter og andre fagkontrakter er det et overforbruk i overkant av kr 8 mill. Det er på grunn av
økte kostnader på cirka kr 3 mill i vinterdrift, drift av klaffebruene til Kråkerøy med cirka kr 1,3 mill og andre
fagkontrakter med cirka kr 1,8. I tillegg er andre tiltak innenfor driftskontraktene, elektro og strømkostnader
som inngår i merforbruket.
Vedlikeholdsmessige trafikksikkerhetstiltak har også i 2018 i hovedsak vært konsentrert om utskifting/
rehabilitering av rekkverk.
Tabellen under viser strekninger og lengde på fylkesvei som fikk nytt dekke i 2018.
Fylkesveger med nytt dekke i 2018
Fv.nr.
21
21
22
22
22
101
101
102
106
108
108
109
115
116
118
118
118
118
118
120
120
123
124
126
128
217
244
266
282
311
312
314
335
336
432
524
641
654

Strekning
ØYMARK - MOT ØRJE
BEKKENGA X R126 - SKJØNHAUG
KIRKEBØEN - GOLDEN
TOLVHAUGEN – RAHAUGEN
RAKKESTAD KIRKE - BERGENHUS X RV22
KORNSJØ NORD - SKJØT 2016
DOKTORSÆTRE - SØTHOLMEN X22
ENDE x 22 - BERBY GODS
HOLMEGIL - FJELLBRU x 21
KJØKØY BRU - VESTERØY
BRATTEBAKKE - SKJELSBOSUND
RUNDKJØRING BORG AMFI
SVINNDAL - SKJØNNERØDTOPPEN
MOSSIKHUSET - HUSEBY SAG
SVINESUND - LEIRET
HELLEKLEIVA - Løkkeberg
BORREGÅRD - SYKEHUSKRYSSET
BJØRNSTAD (Skjøt 2016) - KALNES
BREDSAND X119 - KREMMERHUSET X118 ARM
KURE SØR - GRENSE HOBØL KOM
KOBBØL Ø - KURE SØR
HOMSTVEDT XE18 VEST - HAVNÅS
RAKKESTAD SENT. - LUND X22
RIKSGRENSEN -BEKKENGA X Fv21
SEKKELSTEN - EIDSBERGVEIEN
RINGVOLL X120 - AKERSHUS/NUMMMESTAD
LUNDER SKJØT 2016 - FOSSEN X243
SKIPTVET KRK X264 - MOT HAUGSKRYSSET X115
SÆBYVANN - SVINNDAL X115
PEER GYNTSVEI - AKERSHUS/RØD GÅRD
GIMLE X313 - KROSSERN
CARLBERGUNDERGANGEN - EKHOLTVEIEN
PYTTEN X336 - RYGGE KRK
LILLERYGGE - MOT RYGGESTASJON
NABBETORP
MOUM X KOM VEI - X RV 111
GUNNELSBY - RUD V X641
KIRKENG x 22 - x KOM.VEI
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Lengde (km)
4,15
4,93
1,48
1,44
1,33
1,47
4,64
2,91
6,72
4,26
1,35
0,05
5,84
1,60
0,74
0,80
1,10
1,95
0,46
2,06
2,80
6,18
1,38
5,21
1,99
1,22
4,30
1,28
3,01
2,88
1,43
1,30
1,33
1,60
0,66
0,90
0,24
1,74
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Fylkesveger med nytt dekke i 2018
Fv.nr.
660
665
681
695
708
734
738
901

Strekning

Lengde (km)
1,69
1,38
1,68
2,75
0,82
0,77
2,91
0,75
101,48

TJÆRNES X124 - FOSSER
RINGSTAD X124 - KIRKELUND X22
VESTERBY X682 - HEIA
TORPER - RISER
BRENNEMOEN X708 - ØSTERENG BRU
SKJOLDEN - GURUD X 128
KORSEGÅRDEN X740 - BERGER SØR X115
ASAKÅSEN
Sum ordinært dekkeprogram

Mindre flatelappingsarbeider i full veibredde
Sum nylagt dekke

2,0
103,48

I tillegg er det utført stedvis flatelapping på cirka 7 km av fylkesvegnettet.
Gang- og sykkelveger og fortau med nytt dekke i 2018
Fv.nr.
109
119
335
335
432
553

Strekning
HØYENDAL – RÅBEKKEN
MELLØSPARKEN - CARSTEN ANKERSGATE
RØRVIKVN. - ENGHOLMVN.
GREFSRØDVN. – TOLLEFSRØDSKOGEN
NABBETORP - SORGENFRI
BORG BRYGGERIER – NORDKAPPGATE
Sum nylagt dekke

Lengde (km)
1,6
0,2
0,4
0,4
0,5
0,6
3,7

Tiltaksmål 2018
Funksjon 7220 Fylkesveger

Mål 2018

Status pr
31.12.18

Dekkelegging på fylkesveinettet

95 km

101 km

Dekkelegging på gang- sykkelvei
langs fylkesveinettet

8 km

7,4 km

Oppskriving av fylkesvei for
godkjenning av aksellast 10 tonn

10 km

8 km

Ferdig bygd ny gang- sykkelvei

1,8 km

2,3 km

Igangsatt prosjekter ny gang- og
sykkelvei

6,5 km

6,5 km

0 km

0

Bygging av nytt fortau
Utbedre holdeplasser for
kollektivtrafikk til universell
utforming

9 holdeplasser
(18 busstopp)

21 busstopp
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Merknad

Belønningsmidler i BPNG har
bidratt til resultatet

10 busslommer og 11 kantstopp

Årsrapport 2018
Funksjon 7220 Fylkesveger

Mål 2018

Gjennomføre støyisolering av
boliger i henhold til krav i
forurensningsforskriften

1 bolig

Status pr
31.12.18

Merknad

1 bolig

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

Noen kommuner har satt
arbeidet på vent på grunn av
kommunesammenslåing.

3 kommuner

3 Kommuner

3 kommuner

1 kommune

3 idrettsklubber

0 klubber

Idrettsklubber som skal starte
arbeidet med å bli trafikksikker
idrettsklubb
Idrettsklubber som skal være
godkjent som trafikksikker
idrettsklubb

Jeløya

Ingen klubber startet eller
godkjent. Arbeidet stoppet opp
på grunn av stillingsendringer i
fotballkretsen.

0 klubber

3 idrettsklubber

Rygge, Råde og Moss har
startet.
Fredrikstad ble godkjent mars
2018.

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
Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
Andre arbeidsoppdrag 2018

Status 31.12.2018

Øke andelen av barn som går/sykler på skoleveg ved å:
• Sikre barns skoleveg gjennom økt tilskudd til
bygging av gang- og sykkelveger/fortau og andre
trafikksikkerhetstiltak
• Påvirke og stimulere kommunene til å redusere
biltrafikk i skolenes nærområde ved å anlegge
hensiktsmessige droppsoner for elever som må
kjøres til skolen
• Videreføre «Aksjon skolestart» ved alle
barneskoler i Østfold
• Videreføre tilskudd til lokale
trafikksikkerhetstiltak til skolene i Østfold
• Videreutvikle kurstilbud i aktivitetsgården på
Inspiria som et ledd i konseptet Trafikksikker
kommune
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•

Tilskuddet ble økt med kr 0,1 mill i 2018

•

Droppsoner er prioritert ved tildeling av
skolevegsmidler

•

Aksjon skolestart er videreført ved alle barneskoler.

•

Tilskudd til lokale TS-tiltak er videreført med cirka kr
0,4 mill
Igangsatt prosjektet Barn, oppmerksomhet og sykling
(BOS-del 3) i samarbeid med Sintef og Trygg Trafikk.
FTU inngår i Inspirias sykkelnettverk.

•

Årsrapport 2018
Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
Andre arbeidsoppdrag 2018

Status 31.12.2018

Innsatsen på holdningsskapende tiltak skal i samarbeid
med Trygg Trafikk og andre aktører økes ved å:
• Tilby kurs om trafikksikkerhetstiltak og sikring av
barn i bil for helsestasjoner og barnehager
• Utvikle tilbud om kurs for sikkerhetsansvarlig for
skolepatruljer
• Videreføre gründercamps med trafikksikkerhet
som tema på skoler i Østfold
• Tilby HMS-trafikksikkerhetskurs for kommunene
i Østfold
• Videreføre tiltaket «Si ifra!» for vg2-elver ved
alle videregående skoler i Østfold, samt
samordne tiltaket «Er du sikker» slik at tiltakene
forsterker hverandre
• Gjennomføre russestyreseminar og temadager
for russen på skolene
• Påvirke kommunene til å arrangere Seniorkurs
65+
• Stimulere skolene til å få trafikkundervisning i
det nye valgfaget

•

Cirka 10 barnehager har blitt kurset

•

Ikke gjennomført. Skal inngå i konseptet Trafikksikker
kommune
Videreført gjennom UE-Østfold

•
•
•

Inngår som en del av i konseptet Trafikksikker
kommune
Gjennomført

•

Gjennomført

•

Inngår som en del av i konseptet Trafikksikker
kommune
Inngår som en del av i konseptet Trafikksikker
kommune, og gjøres i sammenheng med ny lærerplan

•

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

Mål

Mål

2018

2018

2019-2022

11 mill km

11 mill km

5,48 mill reiser

5,56 mill reiser

Opprettholde den totale ruteproduksjonen (km)
Øke antall ordinære reiser med min 5%

11 mill km
5,75 mill reiser

Nye tiltak og endringer for 2018

Status pr 31.12.18

Oppfølging og gjennomføring av nytt rutetilbud i
Nedre Glomma

Nytt rutetilbud startet 25. juni, med full produksjon fra 20.
august 2018. Det er jevnlig oppfølging, og fortløpende
justeringer.

Ekstern gjennomgang av eksisterende rutetilbud i
resten av Østfold

Rapporten på høring høsten 2018. Planlagt oppstart av nye
tilbud i Moss høsten 2019 og resten av Østfold sommeren
2020.
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Mulighetsstudie Hvalersambandet

Behandles i fylkestinget i mars 2019 med planlagt oppstart
av ny avtale 1. januar 2021.

Oppstart ny 2 årig kontrakt Hvalersambandet

Ny kontrakt hadde oppstart 1/1-2018. Prisstrukturen er lagt
om fra samme dato med mål om forenkling og økt
tilgjengelighet. Avtalen er forlenget 1 år til 31/12-2020.
Fra 1/1-18 ble ventelistene redusert til 0.

Styrke TT ordningen med 1,5 mill i henhold til
økonomiplan
Innføre mobilapplikasjon

Opprettholde ekstraavganger linje 465 Østfoldringen

Ny mobilapp ble lansert våren 2018. Den nye appen
inneholder blant annet enkeltbilletter og månedskort for
både buss og Hvalersambandet. Kontinuerlig økning av antall
solgte billetter gjennom hele 2018.
Opprettholdt.

Utvikle og tilrettelegge for sømløse kollektivreiser

I dialog med NSB. Blir fulgt opp videre i Viken.

Økonomi
Regnskapsmessig resultat pr. 31.12.18 viser at Østfold kollektivtrafikk totalt har hatt et mindreforbruk på
cirka kr 6,2 mill.
Prosjektet Østfold tar bussen har hatt et mindreforbruk på kr 6,6 mill i 2018. Prosjektet har i 2018
hovedsakelig hatt ekstern rutegjennomgang av rutetilbudet i Moss. Det gjenstår betydelige kostnader på
prosjektet i form av rutegjennomgang i Moss, Halden og Indre Østfold, samt markedsmidler og
sanntidsinformasjon ved oppstart av nytt rutetilbud i områdene. Beløpet er søkt overført til 2019.
Ordinær virksomhet utenom prosjektet «Østfold tar bussen» viser et lite merforbruk på cirka kr 0,4 mill i
2018.
Det er fremdeles en utfordring å holde forbruket på spesialskyss til budsjettert nivå. De siste årene er det
gjort en rekke tiltak for å få bedre kontroll og redusere kostnader, blant annet med nye og mer oversiktlige
kontrakter.
Dette har hatt en god effekt, både på kontroll og kostnadsnivå, men den positive effekten på kostnadene har
nå avtatt og området har et merforbruk på kr 5,9 mill i 2018.
Budsjettet for Transporttjenesten ble styrket i 2018 for å redusere ventelister til TT ordningen.
Det er vanskelig å forutsi aktiviteten på transporttjenesten, da denne blant annet styres av vær og
klimaforhold.
Østfold fikk i 2018 tildelt kr 18,5 mill som midler til en utvidet TT-ordning. Denne ordningen gir
blinde/svaksynte og rullestolbrukere et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene er brukt i sin
helhet, og det er søkt om en økning i midler for 2019.
Fergesambandet på Hvaler hadde et merforbruk på kr 0,9 mill i 2018. Operatøren for fergesambandet har
mulighet til å sette inn større ferge ved 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.

Året som har gått
Totalt antall passasjerer har hatt en negativ utvikling i 2018, med en nedgang på 2,6%. Dette inkluderer
skoleelever og ordinære reisende på lokalbusser i hele Østfold.
Den negative utviklingen kan ses i sammenheng med omleggingen av rutetilbudet i Nedre Glomma
sommeren 2018. Nedre Glomma hadde en passasjernedgang på 2,5% i 2018. Målet med nytt busstilbud er
en vekst i antall passasjerer, men med en såpass stor endring i tilbudet vil dette ta tid og det må påberegnes
en reduksjon i antall passasjerer i en periode etter oppstart. Dette ble varslet i 2 tertial.
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I Moss og Halden har antall passasjer holdt seg relativt stabilt i 2018, med en svak positiv vekst på 2,1% og
0,6%
Type

2017

2018

%

Ordinær

5 588 328

5 476 922

-2,0%

Skoleelever

2 167 294

2 080 850

-4,0%

Sum passasjerer

7 755 622

7 557 772

-2,6%

Bestillingstilbudet Flexx ble gratis fra 1. mai 2018. Ordningen er et prøveprosjekt som skal evalueres høsten
2019. De øvrige prisene på buss er ikke regulert i 2018.
Mobilletten, som er en elektronisk bussbillett som kjøpes via en applikasjon på telefonen har hatt svært
positiv vekst siden oppstart i 2015. I mars 2018 lanserte Østfold kollektivtrafikk en ny, oppgradert app hvor
man kan kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter. Antall solgte enkeltbilletter i 2018 ligger på samme
nivå som i 2017 med cirka 45000 solgte billetter pr måned. Antall periodekort solgt i appen er økende og lå
på cirka 1800 periodekort pr måned ved utgangen av 2018.
Ny avtale for Hvalersambandet startet 1. januar 2018. Avtalen er en toårig bruttoavtale i påvente av arbeidet
med en langsiktig avtale for ferjedrift. Avtalen er forlenget med ett år til 31. desember 2020. Ruteplanen er
uendret, mens prisstrukturen er lagt om fra oppstart. Hvalersambandet hadde en positiv vekst i antall
passasjerer i 2018, med en økning på 10,26%. Antall kjøretøy økte med 3,62%.
Det nye rutetilbudet i Nedre Glomma er lagt opp til en betydelig forenkling med færre ruter 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 Nettbuss og det er skrevet en
tilleggsavtale som gir en økning i kostnader på kr 11 mill pr år. I 2018 har kontrakten halvårseffekt og kr 5,5
mill er dekket inn i vedtatt budsjett for 2018.
2018 er preget av mye arbeid med mange store prosjekter. Oppstart av nytt rutetilbud i Nedre Glomma,
gjennomgang av rutetilbudet i resten av Østfold, sanntid i Nedre Glomma, ny mobilapplikasjon, og en del
andre mindre prosjekter. Mange av prosjektene er helt eller delvis finansiert av Bypakka Nedre Glomma.
Det er brukt betydelig ressurser på arbeidet mot Viken sammenslåingen i 2018. Flere av de ansatte i Østfold
kollektivtrafikk bidrar i arbeidsgrupper og samlinger for å få til gode løsninger for Viken Fylkeskommune.
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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 2016/2017

Vg1
Vg2
Vg3
Bestått 3-årig løp
Påbygg

Studieforb
90%
87%
86%
83%
65%

Yrkesforb
80%
85%

Mål 2017/2018
Studieforb.
90%
88%
86%
84%
70%

Yrkesforb.
80%
85%

68%

Status 2017/2018
Studieforb.
90%
87%
88%
84%
66%

Yrkesforb.
80 %
83 %

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

Tallene for fullført og bestått viser andelen som fullfører og består alle fag pr årstrinn. Måltall for 2017/2018
ble satt med utgangspunkt i resultater hentet fra det skoleadministrative systemet Vigo, og derfor er
resultatene også hentet derfra. Fremover vil disse målene bli satt med utgangspunkt i Oracle BI, som også de
videregående skolene benytter.
Status for skoleåret 2017/2018 er at resultatene er stabile på nesten alle trinn. Det er fortsatt utfordringer
med fullført og bestått på påbygg og fylkesrådmannen har fokus på dette.
Sluttere
Sluttere etter 1. oktober
Trinn
Vg1
Vg2
Vg3
Alle årstrinn

Status
2016/2017
2,1%
1,6%
1,6%
1,8%

Mål
2017/2018
2,1%
1,6%
1,6%
1,8%

Status
2017/2018
2,9%
2,3%
1,8%
2,4%

Tallene viser: Antall elever pr 1. oktober / antall elever som fullførte.
Også denne tabellen viser tall fra eget skoleadministrativt system, og resultatene avviker noe fra nasjonal status, da ikke 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 2017/2018 er at andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er stabilt lavt til tross for
en svak økning dette skoleåret. Dette vil fortsatt være et satsningsområde med høy intensitet.
Overganger og gjennomføring
Status nasjonalt vs Østfold
Status
Status
Ny GIV indikatorer
nasjonalt
Østfold
2017
2016
Overgang vg1/vg2
87%
87%
Overgang vg2->vg3/lære
84%
83%
Gjennomført vgo etter 5 år
74%
70%

Status
Østfold
2017
87%
85%
72%

Kilde: Skoleporten (feb 2018)
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2017

Mål Østfold
2018
2019

2020

86 %
82 %
72 %

88 %
86%
74%

90 %
87 %
75 %

89 %
87 %
75 %
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Overgang Vg1 til Vg2 beskriver en ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2, Vg3 eller læreplass (svært få har
overgang direkte til Vg3 eller lære, men det forekommer).
Gjennomført videregående opplæring etter fem år tar utgangspunkt i et gitt årskull (her de som startet
videregående skole i 2012) og viser hvor mange som har fullført og bestått etter fem år.
Tabellen viser status for overganger og gjennomført etter 5 år for Østfold sammenliknet med nasjonal
status, og fastslår at målene for 2017 stort sett ble nådd. Alle indikatorene viser en fremgang fra 2016 til
2017, og særlig overgangen fra Vg2 til Vg3 eller lære har økt fra 83 prosent til 85 prosent. Når det gjelder
indikatoren gjennomført etter fem år inneholder også elever som har oppnådd grunnkompetanse. Fortsatt
ligger jentene foran guttene når det gjelder gjennomføring, men det reflekter trolig først og fremst at de
også kommer inn i videregående med ulike resultater.

De ulike fagområdene
Videregående opplæring i skole og bedrift
Fagområde videregående opplæring i skole og bedrift er det største fagområdet innen rammeområdet. I
2018 har innføring 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 tok et nytt steg i 2018, med blant annet
gjennomføring av felles utviklingsdag i 3 regioner i november. Dette arbeidet vil fortsatt være 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 i
samarbeid med Høgskolen i Østfold utviklet et kompetansehevingstilbud for lærere med 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 alle rektorene har deltatt i et omfattende
lederutviklingsprogram for å stå best mulig rustet til forbedring av praksis. Dette har økt i omfang også i
2018.
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 2018 har lagt den viktigste rammen rundt
arbeidet, og 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 2018 var det en økning på 14 klasser fordelt på flere utdanningsprogram. Denne økningen var et
resultat at det blant annet måtte opprettes 4 nye klasser på Vg1 byggfag grunnet stor søking og en klasse
studiespesialiserende, science på Greåker uten at det var mulighet til å ta ned noen klasser.
Etablering av kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, i Sarpsborg, Moss,
Fredrikstad og Indre Østfold, er gjennomført. I Halden er det nå i gang en klasse for minoritetsspråklige som
har gjennomført videregående opplæring i hjemlandet. I samarbeid med NAV er også de tre klassene for
minoritetsspråklige elever etablert.
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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 34 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.
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 3,6 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, 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 38 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
190-200 elever i 2018. Skolen har et budsjett på cirka kr 46 mill.
Glemmen videregående skole har ansvar for undervisning på Capio anoreksissenter 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 2018 har tjenesten fått henvist 2.606 elever/lærlinger/lærekandidater. Dette tilsvarer i overkant av 19 % av
de 13.021 ungdommene som befant seg i offentlige og private videregående skoler pr. 1. oktober (9634
elever i offentlig videregående skole, 2.076 lærlinger og 359 opplæringskandidater på løpende kontrakter
med bedrifter og 957 elever i private skoler). Det er et stort trykk på tjenesten med mange lovpålagte
oppgaver og tidsfrister som skal overholdes.
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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. Halvparten av de ungdommene som er henvist PPT vidergående
opplæring har mottatt en sakkyndig vurdering.

Systemrettet arbeid
PPT videregående opplæring 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.

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 (eksempelvis sosialkontor og arbeidsmarkedsetat - NAV). Rett til oppfølging varer ut
skoleåret det året ungdommen fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten melder data og statistikk til direktoratet 3
ganger pr. kalenderår. I 2018 var oppfølgingstjenesten i Østfold pilot for å få implementert et nytt
registrerings- og statistikkverktøy for oppfølgingstjenesten i hele landet.
Andelen ungdommer med ungdomsrett som blir registrert i oppfølgingstjenesten er et uttrykk for hvor stor
andel av ungdomsgruppa opp til 21 år som hverken har fullført eller er i gang med videregående opplæring.
Målgruppen til oppfølgingstjenesten i 2018 har bestått av 1.228 ungdommer med rett. Dette 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 jobb.
Oppfølgingstjenesten 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.
Oppfølgingstjenesten 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 er det 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, oppfølgingstjenesten, 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 fagskoleområdet og Skjeberg folkehøyskole.
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. For å
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tydeliggjøre at fagskoleutdanning ligger på et høyere nivå enn videregående opplæring har loven fått
navnet: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Den er gjeldende fra juli 2018. Begrepet høyere yrkesfaglig
utdanning må følgelig tas i bruk der vi fram til nå har brukt begrepet fagskole.

Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold har cirka 500 studenter innenfor tekniske fag og helse – og oppvekstfag. I tillegg har vi 67 private tilbydere av fagskoleutdanning i Østfold. Etterspørselen etter fagskoleutdanninger i helse- og
sosialfag er fortsatt økende. Høsten 2018 var antallet Østfoldstudenter innen dette fagområdet hele 289,
fordelt på Fagskolen i Østfold og private tilbydere. Fagskolen i Østfold ble i oktober 2018 tildelt akkreditering
for fagområdet helse fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Med dette er Fagskolen i
Østfold den første fylkeskommunale fagskolen med denne akkrediteringen, og kan nå tilby arbeidslivet nye
utdanninger langt raskere enn tidligere. Det er også sendt inn søknad om fagområdegodkjenning for de
tekniske studieretningene.
Det ble i 2018 innført en ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning, der regjeringen gjennom en samlet
statlig tilskuddsordning vil legge til rette for gode vilkår for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet
fordeler tilskuddet til fylkeskommunene, som får ansvaret for å fordele det videre til private og offentlige
fagskoler.
Arbeidet med etablering av en felles fylkeskommunal fagskole i Viken fylkeskommune er i gang.
Fellesnemnda behandlet saken om etablering av en felles fylkeskommunal fagskole i Viken september 2018,
og det ble vedtatt at den skal etableres med oppstartsdato august 2020. Fagområdene som fagskolene i
Akershus, Buskerud og Østfold dekker, er etter en analyse funnet som komplimenterende og vil samlet gi et
større og mer dynamisk tilbud.

Skjeberg Folkehøyskole
Skjeberg folkehøyskole, som reguleres av folkehøyskoleloven, kan ta inn rundt 100 elever.
Skjeberg folkehøyskole hadde i 2018 seks linjer: Foto, Filmproduksjon, Grafisk design, Radio, Podcast og
Mobil reporter, Musikkproduksjon og Sportsjournalistikk og idrett. Våren 2018 avsluttet 92 elever, og høsten
2018 startet 93 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 2018 et regnskap i balanse.
Skolen opplever høy grad av elevtilfredshet og gode søkertall.
Økonomi
Rammeområdet samlet:
Beløp i mill kr

Utgifter
Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018
1946,8
91,5
2038,3
-156,4
1881,9

Regulert
budsjett
2018
2007,2
94,5
2101,7
-194,2
1907,5

Regnskap
2018
2168,8
94,5
2263,3
-325,2
1938,2

Avvik
2018
-161,6
0,0
-161,6
130,9
-30,7

Som tabellen over viser, gikk rammeområdet totalt med et merforbruk på kr 30,7 mill tilsvarende 1,6
prosent, i 2018.
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.
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Hovedårsaken til det negative resultatet er utbetaling av tilskudd til lærebedrifter. Det har i 2018 blitt
formidlet 200 flere lærlinger og lærekandidater i tillegg til at satsen på basis 1 og basis 2 har økt med mer
enn rammene for denne posten har økt de siste årene. I tillegg som varslet i tertialrapportene er sviktende
inntekter fra gårdsbruket, grunnet den tørre og varme sommeren, utgifter knyttet til spesialundervisningen
ved de videregående skolene som skyldes et stadig økende antall elever med til dels store
tilretteleggingsbehov og merforbruk på energipostene, årsaker til det negative resultatet i 2018.
De videregående skolene melder også om besparelser knyttet til organisering av undervisningen, blant annet
gjennom variasjon i gruppestørrelser, vakante stillinger innen ledelse/ administrasjon ved sykdom og annet
fravær, og en generelt restriktiv holdning til kjøp av varer og tjenester.
Fylkesrådmannen arbeider med en intern omfordeling av midlene innen rammeområdet for å få bedre
samsvar mellom budsjett og regnskap fremover.
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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
Rammeområdet samlet
Beløp i mill kr

Utgifter
Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018
313,8
3,3
317,2
-159,6
157,6

Regulert
budsjett
2018
324,9
3,3
328,2
-166,8
161,4

Regnskap

Avvik

2018
611,0
3,3
614,4
-458,4
155,9

2018
-286,2
0,0
-286,2
291,6
5,5

Regnskapet for 2018 viser at rammeområdet Regional har gått med et mindreforbruk på kr 5,5 mill.
Besparelsen er fordelt over de ulike fagområdene.
Det er naturlige svingninger i etterspørselen etter bevilgninger fra rammeområdets poster. Behov for kjøp av
tjenester vil svinge fra år til år. Vi benytter i størst mulig grad midler fra eksterne prosjekter og andre
eksterne finansieringskilder før vi benytter fylkeskommunens egne ressurser.
Tabellen ovenfor viser som tidligere år store avvik på brutto driftsutgifter og -inntekter. Dette skyldes i
hovedsak:
•
•

Eksterne prosjektmidler med tilhørende utgifter er ikke budsjettert da det er vanskelig å forutsi det
årlige aktivitetsnivået. Dette gir heller ingen effekt på netto driftsresultat.
De største eksterne finansieringskildene blir inntektsført, avsatt på fond og så inntektsført igjen ved
bruk, og gir dermed dobbelt utslag på brutto regnskapstall.

Mindreforbruket forklares også med en kombinasjon av sykdomsfravær, permisjoner, oppsigelser og
perioder med vakante stillinger.
Året som har gått
Sett i forhold til tilgjengelige ressurser har Østfold Fylkeskommune spilt en aktiv rolle i regionalt
utviklingsarbeid dette året. De økonomiske virkemidler som har vært tilgjengelige har i tillegg til ordinære
driftsmidler vært midler avsatt til regionalt utviklingsfond, interreg-midler og statlige regionalmidler,
klimasatsmidler, bygningsvernmidler, statlige 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.
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Måloppnåelse
Nye tiltak og endringer for 2018

Resultat 2018

Tilby rådgivning og coaching som styrker
kvaliteten på søknader fra Østfold til FoUvirkemidler.

Antall FoU-relaterte søknader til Forskningsrådet og Skattefunn er
lett økende, innvilgnings-prosenten uendret. Søknader fra Østfold til
Oslofjordfondet hadde en tilsagnsprosent på 50% (10 av 20
innsendte søknader).

Styrke samarbeidet med Visit Østfold om
støtte til arrangementer som profilerer
Østfold.

Samarbeidet har gitt mer synlighet av arrangementene som er i
ordningen, og gitt god trafikk til nettsidene til VisitØstfold AS. I 2018
gjaldt samarbeidet Tour of Norway, Fredrikstad cup, Ladies Tour of
Norway, Allsang på grensen, EM kvalifisering i Volleyball og World
Cup i orientering (prøve VM).

Utvikle og gjennomføre kurs for ledere av
nettverk og klynger.

Gjennomført to kurs om «Mobilisering som nettverkstjeneste» og
god prosjektmetodikk for FoU-søknader. Tett oppfølging av
eksisterende klynger, bl.a. i forbindelse med Arena-søknad, og nye
klyngeinitiativ til Nettverksordningen

Evaluere pilotordningen «Gründerdrevne
innovasjonsmiljøer».

Støtte ble gitt til 7 gründermiljøer i Østfold hvorav 3 av prosjektene
har gitt resultater og vokser videre, mens de 4 resterende ikke har
lykkes på samme måte.

Planlegge flere tiltak for å støtte overgang
til digitalisering og robotisering.

Støtte gitt til oppstart av digitaliseringsstrategi i bedrifter, som
oppdrag til Innovasjon Norge. Fram digitalisering startet med 8
bedrifter.
Digitalisering er tema i pågående interregprosjekter og i
Kompetanseforum

Fremme forslag til
entreprenørskapsprosjekt som fyrtårn i
Næringsriket.
Følgeforskning av Kompetanseforum.

Ikke gjennomført grunnet kapasitetsmangel.

Følge opp anbefalingene fra OECDs
rapport om Megaregion Western
Scandinavia.
Gjennomføre tre Interregprosjekter for
økt verdiskaping ved bruk av trebaserte
løsninger og utnyttelse av marine
ressurser.

Rapporten ligger som innspill til planstrategi for Viken

Søknad om støtte til følgeforskning ble avslått, og tiltaket derfor lagt
på is.

Framtiden er blå 2 ble avsluttet i 2018, og videreføres i nytt prosjekt
Marint Grenseforum Skagerrak fra 2019 til 2021. Grønn Tillvekst
Tre/Rethinking Wood pågår ut 2019 og The Bioeconomy Region går
til mai 2020. Prosjektene kan følges på bloggene Marked for tre og
Produktivt Skagerrak

Økonomi
Innenfor fagområdet næringsutvikling ble det et mindreforbruk på cirka kr 2,2 mill. I hovedsak skyldes dette
mindre etterspørsel etter finansiering av næringsprosjekter over driftsbudsjettet, både over posten
generelle tilskudd og spesielt posten for medfinansiering av EU/Interreg-prosjekter.
Året som er gått
2018 har vært preget av forberedelser til Viken fylkeskommune, og mye av arbeidskapasiteten var fristilt for
å arbeide med prosjekter knyttet til dette. Til tross for det har aktiviteten i stor grad vært opprettholdt, men
det har ikke vært rom for nye utviklingstiltak. Tiltak for å effektivisere arbeidet og samtidig beholde kvalitet
og service overfor målgruppene våre ble prioritert.
Blant disse tiltakene var etablering av støtteordning for næringsutvikling basert på de statlige regionale
utviklingsmidlene. Det ble gjennomført to utlysninger og tildelt kr 3,5 mill til 14 prosjekter i Østfold i 2018. Et
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annet tiltak var å engasjere to kompetansemeglere for å forsterke innsatsen for mobilisering av bedrifter til
forskning i prosjektet Innovative Østfold. Østfold tester ut en ny og innovativ prosjektmodell som har krevet
mer innkjøringstid enn forventet. Innovative Østfold finansieres av Forskningsrådet og fylkeskommunen,
med fylkeskommunen som prosjektansvarlig og Østfoldforskning som prosjektleder.
Fylkeskommunen er partner i Partnerskap for Næringsutvikling (tidl. Næringsriket) og har avgitt ressurser
tilsvarende 50% stilling til prosjektledelse. Partnerskapet har nå 8 prosjekter i sin portefølje, hvorav 4 under
planlegging. Siden oppstarten i 2016 har fylkeskommunen finansiert prosjektene med kr 19,7 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. Inspiria Science senter og
Østfoldmusene 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 og 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 satte i gang flere tiltak innenfor alle innsatsområder og strategier. Det er nå
etablert systematiske møteplasser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å for å koble de som
etterspør kompetanse med tilbudssiden, og å bygge kunnskapsgrunnlag. Kommunikasjonstiltakene har
bidratt til informasjons- og kunnskapsspredning så at innbyggere og relevante aktører blir mer bevisst
arbeidslivets behov for kompetanse nå og i fremtiden. Vi har bidratt inn i nasjonal kompetansepolitikk,
inspirert andre fylker og støttet til etablering av Kompetanseforumer 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 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 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 for å bidra til å nå fylkeskommunens, samarbeidspartnernes og
europeiske/EU mål gjennom deltagelse i internasjonale organisasjoner og internasjonale prosjekter. 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.

- 41 -

Årsrapport 2018
Nye tiltak og endringer for 2018

Resultat 2018

Arendalsuka 2018 – program og
gjennomføring for Fylkesutvalget.
Arrangere årsmøte i Nordsjøkommisjonen/
Nordsjøkonferanse i Østfold.
Medlemskap i STRING nettverket fra 2018

Arrangementet ble gjennomført som planlagt

Koordinator i 2018/2019 i Interreg VA
Sverige/Norge programmet.
Oppfølging og gjennomføring av Interreg VA
Øresund/Kattegat/Skagerrak (ØKS)
programmer. Fungere som norsk
forvaltende organisasjon (NFO) og ivareta
norske interesser i programmets
gjennomføring.

Rollen ivaretatt og fulgt opp som planlagt

Arrangementet ble gjennomført som planlagt
Østfold fylkeskommune er nå fullt medlem i String, og varaordfører
Siv Henriette Jacobsen er valgt inn i styret. Arbeidet blir fortløpende
fulgt opp fra internasjonalt og samferdsel

Norske aktører deltar på lik linje som tidligere, men med reduserte
rammer. Ingen endringer i funksjonen for norsk forvaltende
organisasjon

Økonomi
Innenfor fagområdet Interregionalt samarbeid ble det et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Dette skyldes bl.a.
vakanse i forbindelse med 2 ansatte som sluttet og 1 som fikk innvilget utvidet permisjon, og noe ubrukte
prosjektmidler og midler til eksterne tjenester. I tillegg ble Göteborg/Oslo-samarbeidet vedtatt avviklet og
kontingent for 2018 ble tilbakebetalt.

Året som har gått
Internasjonalt
Fylkesutvalget arrangerte studietur til Arendalsuka 2018 fra mandag 13. august til onsdag 15.august for å
delta på ulike seminarer og få et inntrykk av hva Arendalsuka er og hvordan man kan bruke denne uken til å
sette spørsmål på dagsorden. Fylkeskommunen arrangerte et seminar om grensekryssende jernbane tirsdag
14. september med tittelen: «Øyeåpner og mulighetskunst – når jernbanen krysser grenser». Innledere fra
STRING-nettverket og Fehmern Belt AS bidro til å synliggjøre andre tilsvarende grensekryssende
forbindelser. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Østlandssamarbeidet og Samarbeidsalliansen
Osloregionen.
Østfold fylkeskommune var vertskap for Nordsjøkonferansen 2018 som ble arrangert i Fredrikstad 13. – 14.
juni. Andreas Lervik (Ap) deltok på årsmøtet og konferansen, Siv H Jacobsen ønsket velkommen til
konferansen på vegne av Østfold fylkeskommune. Konferansen besto av Nordsjøkommisjonens årsmøte og
møter for de tematiske arbeidsgruppene den 13. juni og av en konferanse organisert av sekretariatet for
Interreg Nordsjøprogrammet i samarbeid med Nordsjøkommisjonen og fylkeskommunen den 14. juni.
Temaet for konferansen var å sette kurs for fremtiden i regionen.
Interreg
I 2018 har det vært to søkerrunder for både Sverige/Norge-programmet og Øresund/Kattegat/Skagerrak programmet. For Sverige/Norge økte antall søkere fra 8 til 9, hvorav 6 ble innvilget. For
Øresund/Kattegat/Skagerrak -programmet har antall søkere økt fra 1 til 7, hvorav 5 ble innvilget.
Prosjekter som startet tidlig i programperioden er nå avsluttet og mange resultater er derfor publisert. Dette
fortsetter i stort tempo inn i 2019. 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 prosjektene som
skal implementeres fremover.
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I Statsbudsjett for 2019, som ble lagt frem desember 2018, ble det foreslått å fortsette bevilgningene i
Sverige/Norge, bevilgningene har en økning fra kr 7,6 mill til kr 9 mill i Øresund/Kattegat/Skagerrak 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,
Energiforum Østfold og Biogass Oslofjord.
Internt brukes 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 nedbørsfelt fra Trøndelag og 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 2018

Resultat 2018

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

Guldkorn har bl.a. bistått ved satsingen på distribusjonsselskapet
Lokalmatsenteret, deltatt med lokalmat i prøve-VM i orientering, hatt
oppdrag for Visit- selskap ift. mat og reiseliv samt drevet prosjektet
«Humle fra Østfold til hele Norge».

Jobbe mot blant andre Enova, for å få
etablert en Hydrogenfyllestasjon langs E6.

Hadde dialogmøte om infrastruktur for el, hydrogen og biogass i Indre
Østfold. Enova meldte i november 2018 at de hadde innvilget støtte til
en hydrogenfyllestasjon i Fredrikstad.

Bidra inn med miljøkompetanse i den smarte
fylkeskommunen, og i store investeringer og
prosjekter.
Ta et ansvar for prosessen med å få til en
helhetlig forvaltning av Oslofjorden.

Løpende arbeid.

Arbeid med en regional klimaplan skal starte i
2018. Dette samordnes i en felles prosess
med flere av kommunenes klimaplaner.

Arbeidet med klimaplanen er kommet godt i gang, og er en del av
Horisont 2020-prosjektet “Pentahelix”. Oversikt over arbeidet finnes i
Årsrapport for Klima Østfold.

Sammen med økonomi utarbeide et system
for klimaregnskap og klimabudsjett for egen
virksomhet og for østfoldsamfunnet.
Samarbeide og utveksle erfaringer med
Vennskapsregionene Västra Götaland og
Nordjylland.

Samarbeidet med Västra Götaland og Nordjylland har blant annet
resultert i seminar om grønn kommuneøkonomi i Fredrikstad, og
klimarapportering til CDP. Arbeidet med klimaregnskap og -budsjett
for egen virksomhet er løftet inn som et eget prosjekt i Viken.
Klimaregnskap og -budsjett for Østfold-samfunnet er en del av
klimaplanarbeidet.

Har avholdt dialogmøter om Oslofjorden. Deltatt på ulike møter om
helhetlig plan for Oslofjorden.
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Nye tiltak og endringer for 2018

Resultat 2018

Arbeidet med Biogass gjennom Biogass
Oslofjord og Biogass2020. Arrangere en
nordisk konferanse som avslutning på
Biogass2020.
Klima Østfold skal blant annet jobbe med
bedre klimadata og klimaplaner, innkjøp av
klimaløsninger, fossilfri transport og
maskiner.
Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)skal
revideres, i samarbeid med Fylkesmannen.

Den nordiske biogasskonferansen ble arrangert i Fredrikstad våren
2018, og hadde 350 deltakere. Samarbeidet i Biogass Oslofjord er
vedtatt videreført i alle de deltakende fylkeskommunene.

Arbeide for å få finansiert og gjennomført
åpning av deler av Kalnesbekken som er lagt i
rør i dag.

Dialog og søknad om midler til gjennomføring med Staten vegvesen,
NVE og Miljødirektoratet. Søkt og fått dispensasjon fra Sarpsborg
kommunes bestemmelser til arealplanen. Sendt byggesøknad til
kommunen. Innhentet tilbud på grunnundersøkelser.

Utarbeide planprogram for rullering av
regionale vannforvaltningsplaner.
Delta i Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe
Energi og Klima.

Utkast til planprogram og hovedutfordringer er utarbeidet.

Drifte eksisterende og utvikle nye prosjekter
for å gjennomføre klimatiltak og
utviklingsprosjekter med ekstern finansiering.

Klima Østfold har jobbet med felles kunnskapsutvikling for
klimaplaner og for styringsverktøy. Arbeidet fortsetter i 2019. Se egen
årsrapport om Klima Østfold.
RBU er revidert, og innspillene fra Østfold fylkeskommune var
samskrevet med Akershus og Buskerud fylkeskommuner. I tillegg til
videreføring av dagens planer, ble nye muligheter ved etablering av
Viken vektlagt.

Holdt innlegg om Østfolds satsing på fossilfri transport (Fossilfri 2030)
på Nordsjøkommisjonens møte i Fredrikstad i juni 2018. Har ikke
prioritert å reise på møter andre steder i Nordsjø-regionen.
•
•
•
•

•
•
•

Biogas2020 ble sluttført i juni 2018, og hadde
avslutningskonferanse i Fredrikstad
«Hela Gröna Vägen» (fossilfri transport, Interreg NorgeSverige) ble sluttført i 2018.
Ren Kystlinje ble avsluttet i 2018, med sluttkonferanse på
Hankø
Coben (lokal energiproduksjon, Interreg Nordsjø) arrangerte
midtmøte i Halden. Søsterprosjektet Klimasmart landbruk
(Klimasats) har hatt et stort aktivitetsnivå med mange
samlinger og utredninger
PentaHelix (klimaplanlegging, Horisont2020) startet opp, og
arrangerte internasjonalt klimakommunikasjonsverksted i
Moss
Klimarådgiving i innkjøp startet opp
Merkostnader til prosjektering av massivtrebygg (Klimasats,
med 3 kommuner). 3 av 7 bygg realisert/realiseres i
massivtre. 2 avgjøres i 2019.

Søkte om, og fikk innvilget:
•
•
•
•

Nytt treårig prosjekt som en videreføring av satsingen på
fossilfri transport (Fossilfri grenseregion 2030).
Utvidelse av prosjektet «test av fossilfrie arbeidsmaskiner»
(Klimasats)
Samarbeid om fossilfrie drosjer (Klimasats)
To biogassprosjekter i regi av Biogass Oslofjord (Klimasats)

Fikk ikke innvilget
•

Deltakelse i forskningsprosjekter knyttet til klimaberegninger.
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Økonomi
Klimaseksjonen samlet går med et mindreforbruk på en drøy million kroner.
Dette skyldes i hovedsak inntekter fra prosjekter hvor seksjonen har bidratt med arbeidsinnsats, ikke
inndekkede fødselspermisjoner, og manglende kapasitet til ytterligere innsats og utredninger i
vannområdene.

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 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 2018, mens de store
aktivitetene i de internasjonale prosjektene kommer i tillegg. Som eksempler på det som er gjennomført kan
nevnes; rundt 40 arrangementer, med totalt over 3000 deltakere, flere hundre utlån av elsykler på
bibliotekene rundt i fylket, en rekke utredninger som danner kunnskapsgrunnlag for arbeidet videre med
klimamål og klimaplaner, interaktivt kart som viser gode klimatiltak i Østfold, og en lang rekke artikler og
nyhetsoppslag i nasjonale, regionale og lokale medier, og stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Miljøfyrtårn
Arbeidet med innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell har fortsatt i 2018. Tannklinikkene ble sertifisert
våren 2018, med unntak av Moss tannklinikk som ble utsatt på grunn av sammenslåingsprosess. Våre tre
PPT/OT kontorer og Østfold kulturutvikling ble sertifisert høsten 2018. Prosessen med sertifisering av
skolene har tatt noe lenger tid som følge av arbeidet med forskrift om miljørettet helsevern. Det jobbes for
at samtlige skoler er i mål med enkel miljøkartlegging eller sertifisering våren 2019.
I 2018 har det vært arrangert samlinger for tannklinikkene og skolene samt arbeidsmøter med den enkelte
virksomhet.

Energiforum Østfold
Det er utarbeidet ny strategi som ble vedtatt på årsmøtet 13. juni 2018. Et hovedgrep i videreforedlingen av
strategien er å etablere Klimapartnere Østfold og inkludere tidligere Energiforum Østfolds styrker i
Klimapartnere framover. Vedtak ventes på årsmøte 2019. Klimapartnere 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. Klimapartnere finnes flere steder i
Norge og er under etablering i flere regioner.

Vannforvaltning
Det ble avklart at fylkeskommunene fortsatt skal ha ansvar for å utarbeide regionale vannforvaltningsplaner.
Arbeidet med rullering av gjeldende planer startet og forslag til planprogram og hovedutfordringer ble
utarbeidet. Det ble gjennomført en rekke arbeidsmøter med sektormyndigheter og vannområder. Arbeidet
ble gjennomført i nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune, som er vannregionmyndighet for
vannregion Vest-Viken.
Interregprosjektet Ren kystlinje hadde mange aktiviteter i 2018. Prosjektets tredje store konferanse ble
arrangert på Hankø. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2018.
Østfold fylkeskommune er partner i flere prosjekter og aktiviteter i Oslofjorden, blant annet om kysttorsk,
stillehavsøsters og strandrydding.
Det var avsatt 500 000 til strandrydding blant annet i samarbeid med NAV. Samarbeid med NAV-kontorene
ble rigget i løpet av høsten, men det har tatt litt tid å få definert aktiviteter og utgifter. Dette er nå klart og
pengene er overført for bruk i 2019.
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Kultur og idrett
Kultur og idrett omfatter tjenester og støtterordninger innen områdene kunstformidling, kunstproduksjon,
bibliotekutvikling/fylkesbibliotek, idrett, frivillighet, andre kulturaktiviteter og regionale kulturbygg.

Kunstformidling, -produksjon og bibliotekutvikling
Funksjonene Kunstformidling og –produksjon og bibliotekutvikling omfatter oppgaver og tjenester som
utføres av Østfold Kulturutvikling. I tillegg inngår driftstilskudd til fylkets kulturinstitusjoner som Punkt Ø.,
Det Norske Blåseensemble, E6-Østfold Medieverksted, Studium Actoris, Dansekunst Østfold, Viken
Filmsenter AS og Østfold Kunstsenter. Videre omfattes driftsstøtte til frivillige og ideelle organisasjoner samt
utlyste støtteordninger til ulike kulturproduksjoner, prosjekter og tiltak.
Østfold kulturutvikling (ØKU), er lokalisert i Fredrikstad og består av virksomhetsområdene/avdelingene
Kulturformidling (den kulturelle skolesekken), Ung kultur, Scenekunst Østfold og Bibliotekutvikling. Opera
Østfold er lokalisert i Halden og driftes i samarbeid med Halden kommune.
I 2018 er det igangsatt arbeid med å skille ut scenekunstvirksomheten i Østfold kulturutvikling som
selvstendig rettssubjekt, og det er innledet forhandlinger med Fredrikstad kommune om
vertskommuneansvaret. Det er satt i gang arbeid med å vurdere tilsvarende organisering av Opera Østfold.
Måloppnåelse
Nye tiltak og endringer for 2018

Resultat 2018

Regionalplan kultur, fra høring til vedtak

Regional plan kultur ble vedtatt i juni 2018.

Østfold kulturutvikling – følge opp nye mål og
forventede endringer i forutsetninger.

Pågår som en del av utskillelse av scenekunstavdelingen og
ny struktur i Viken. Se eget avsnitt for oppnådd resultat.

Konseptutredning for Regionteater, utredning vil
foreligge ved årsskiftet 2017/18.

Konspetutredning ferdig, ytterligere utredninger av juridisk
og formelle avklaringer pågår. Avklaring av vertskommune
og innstilling for endelig vedtak forventes presentert i
Fylkestinget juni 2019.

Opera Østfold – Bygge opp til storproduksjonen Il
Trovatore i 2019, utvikle samarbeid og
samarbeidsproduksjoner, herunder følge opp
utredning av et tettere samarbeid med Det Norske
Blåseensemble.

Er i rute, ny samarbeidsavtale med Det Norske
Blåseensemble inngått som kvalifiserer for
regionoperastatus. Følges opp i influensarbeid mot politiske
og sentrale myndigheter for økt bevilgning. Utredning om
framtidig organisering vedtatt i Fylkesutvalget

Støtte til kulturproduksjoner og festivalstøtte,
herunder støtte til innkjøp-/bokproduksjoner.

Forvaltning og retningslinjer er oppdatert og gjennomført
som vedtatt.

Oppfølging av de kompetente
kulturinstitusjonene/organisasjoner med fast
driftsstøtte.

Rutiner rundt dialogmøter og tildelingsbrev med forankring
i ny regionalplan kultur er gjennomført.

Litteraturhuset i Fredrikstad, fast fylkeskommunal
driftsstøtte.

Finansiering stat/ kommune /fylke gjennomført.

Punkt Ø – økning i tilskudd utover deflator for å
utvikle forprosjekt for utvikling av bygningsmasse
og større utstillingslokaler for Galleri F15.

Utviklingsplaner og forprosjekt for videreutvikling av
bygningsmasse og større utstillingslokaler for Punkt Ø er
fulgt opp. Lokalisering på Alby, Galleri F15.

Nettverk

Nettverksarbeid har hatt lavere aktivitet enn ønskelig på
grunn av arbeid med Viken prosessen.

En egen samarbeidsavtale med
fylkeskommunen/fylkesbiblioteket og Litteraturhuset er
ikke konkludert.

- 46 -

Årsrapport 2018
Året som er gått
Kulturseksjonen forvalter søknadsbaserte ordninger med støtte til kulturproduksjoner og festivaler. I tillegg
ble seksjonen tilført kr 1 mill. i skjønnsmidler. Midlene ble lyst ut, og fordelt til kulturprosjekter som ikke
dekkes av tilskuddsordninger i dag. Flere av disse prosjektene krever oppfølging. Kulturseksjonen har bidratt
i gjennomføringen av Det europeiske kulturarvåret som ble en suksess i Østfold.
2018 har vært preget av arbeid med institusjonene, der det pågår et arbeid med å skille ut
scenekunstavdelingen i Østfold kulturutvikling i et selvstendig rettssubjekt med arbeidstittel Østfoldteatret.
Det har vært ført forhandlinger med Fredrikstad kommune om vertskommunerollen, og det ventes politisk
avklaring våren 2019. I november vedtok Fylkestinget at det også skal utredes en framtidig organisering av
Opera Østfold som selvstendig institusjon. Det har vært jobbet med omorganisering av Østfold kunstsenter,
og administrasjonen er involvert i arbeid med utviklingsplaner for Det Norske Blåseensemble, Punkt Ø og
Viken filmsenter. Det ble i desember 2018 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.
Influensarbeid er svært viktig for kulturinstitusjonene, og har vært prioritert høsten 2018. Dette resulterte i
komitemerknader som må følges opp mot statsbudsjettet i 2019.
På grunn av forberedende arbeid med Viken har ikke kulturseksjonen hatt kapasitet til å følge opp
nettverksarbeid på ønsket nivå, og kulturkonferansen ble utsatt pga. manglende kapasitet.

Østfold kulturutvikling i 2018
Østfold kulturutvikling er et kraftsenter for kultur for hele Østfold. Virksomheten består av Fylkesbiblioteket,
Den kulturelle skolesekken, Ung kultur og Scenekunst; det regionale teateret. Organisasjonsformen ble valgt
av Østfold fylkesting for 7 år siden, og er unik for Østfold.
Oppdrag er mangeartet og omfattende. “Når vi nå går inn i vårt åttende og siste år, kan vi med den ene
hånden på hjertet og den andre hamrende gorillastolt på brystet, slå fast at vi har levert på alle
målsettinger”, sier kommunikasjonsansvarlig Agnes Sirlang.
Fylkesbiblioteket er en sentral tjenesteleverandør til fremtidens viktigste kulturelle møteplasser – nemlig
folkebibliotekene. Nye tiltak som turneer i bibliotekene for barnehagebarn eller turneer for et voksent
publikum, har blitt tatt imot med stor glede og iver ute i kommunene. Videre satsning på kurs i digitalisering
og teknologi for seniorer, avis-appen Pressreader som gir befolkningen digital tilgang til tusenvis av aviser og
magasiner fra inn og utland, og utlån av e-bøker viser et fremoverlent og fremtidsrettet fylkesbibliotek.
Den kulturelle skolesekken har gjennom langsiktig og tålmodig arbeid, samt årvåken endringsvilje,
bearbeidet skolenes og utdanningsinstitusjonenes holdning til satsing på kunst og kultur i skolehverdagen.
Ordningen har nå befestet sin posisjon.
Ung Kultur har videreutviklet Ung Kultur Møtes til å bli en helårs-aktivitet. De har utviklet ordningen med
Østfoldtalentet, og de har bygget opp landets flotteste flerkulturelle familiefestival Barnas Verdensdager. I
tillegg har de gjennom den storslåtte ungdomsfestivalen Ufest fått satt et svært viktig fokus på ungdom og
kulturarbeid.
Det regionale teateret har de to siste årene fått sin store forløsning, og i løpet av året vil teatret
forhåpentligvis få status som regionteater. Nå forhandler vi med de største teatrene i Norge som vil ha
besøk av våre produksjoner. Teateret er blitt en viktig stemme i vårt lands kulturliv.
Med effektive fellesfunksjoner har Østfold kulturutvikling gjennomført det administrative arbeid i henhold til
alle rutiner, praksis og vedtak. Bevisst kommunikasjonsarbeid gjennom proaktiv markedsføring, utvikling av
digitale relevante verktøy og nyskapende publikumsanalysearbeid har løftet synligheten av Østfold
kulturutvikling som en leverandør av kunst og kultur på høyt nivå.
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Nøkkeltall:
• 29 årsverk ansatt
• Totalt 190.000 publikumsmøter på tvers av alle avdelinger
• 87 turnevisninger solgt til arrangører i Østfold
• 15 – antall prosjekter støttet av EU eller annen ekstern finansiering
• 76.500 bøker lest i Østfold i løpet av Sommerles
• 10.300 unike brukere av Pressreader i Østfold

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. Et
hovedoppdrag i 2017 har vært rullering av Regional plan for fysisk aktivitet.
Måloppnåelse
Nye tiltak og endringer for 2018
Regional plan fysisk aktivitet fra høring til vedtak
Østfold barne- og ungdomsråd (ØBUR)/frivillighet,
kulturseksjonen har i dag sekretariatsfunksjon som en
daglig leder ellers ville hatt.
Utvikle arrangementssatsingen i samarbeid med Visit
Østfold, synliggjøre verdien i forhold til
Mulighetsriket/omdømmesatsingen og Næringsriket,
også når det gjelder kultur i et bredere perspektiv og
kulturnæringer.

Resultat 2018
Planen ble vedtatt i juni 2018.
Er i prosess, ser arbeidet oppimot Viken-reformen.

Realisere Regionalt toppidrettssenter i Fredrikstad i
samarbeid med Olympiatoppen, Østfold Idrettsråd,
Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold m.fl.
Orienterings-VM 2019 er tildelt Østfold
Orienteringskrets med samarbeidende klubber. Bistå
arrangørene med kompetanse og eventuelle
samarbeidsprosjekter
Kompetanseheving og mobilisering mot
tilskuddsordning til anlegg for idrett og fysisk aktivitet,
herunder opplæring i nytt digitalt søknadssystem.
Markedsføre fylkeskommunens stimuleringsmidler og
mobilisere til etablering av interkommunale
idrettsanlegg.

Det gode samarbeidet med Visit Østfold er videreført i
2018. Det er gjennomført en rekke store
arrangementer med god profileringseffekt, og det er
utløst nye arrangementer som følge av
tilskuddsordningen og samarbeidskonseptet som
denne baseres på.
Olympiatoppen Øst er realisert og har hatt stor
aktivitet allerede første driftsåret. Paraidretten er tatt
inn som prioritert satsingsområde.
Har god og jevnlig dialog med arrangørene, som
melder at de er i rute.

Det er gjennomført en rekke kurs for kommunale
saksbehandlere og for idrettslag og andre relevante
søkere. På samme nivå som 2017.
Det er flere interkommunale prosjekter under
oppseiling. Det vil komme søknader om midler fra
ordningen i 2019.

Året som er gått
Fylkeskommunen har satt av kr 30 mill. som stimuleringsmidler til interkommunale anlegg. Gjennom
spillemidlene bidrar administrasjonen til at det i 2018 ble gitt tilsagn om kr 64 mill i støtte til ulike
idrettsanlegg, i samarbeid mellom kommuner og idrettslag i fylket. Dette er det høyeste nivået noen gang.
Dette er en positiv utvikling for Østfold som ligger lavt når det gjelder anleggsdekning. Søknadsvolumet er
likevel markant lavere enn for Buskerud og Akershus.
For å styrke arrangementsaktiviteten og profilering 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. Det har vært stor pågang på ordningen, og effekten både
på interessen for arrangement og effekten av samarbeidet med reiselivsnæringen for økt synlighet, er
tydelig.
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Økonomi
Samlet hadde fagområde kultur og idrett et merforbruk på cirka kr 0,4 mill. Kulturseksjonen hadde et
mindreforbruk på kr 0,2 mill som blant annet skyldes at den årlige kulturkonferansen ikke ble avholdt.
Østfold Kulturutvikling hadde et merforbruk på kr 0,6 mill som i hovedsak kan forklares i økt vikarbruk.
Opera Østfold fikk overført ubrukte midler fra stat og kommune til 2019 og gikk i balanse.

Overordnet planarbeid og friluftsliv
Plan- og miljøseksjonen har tre hovedansvarsområder: Regionalt planarbeid, oppfølging av
kommunenes planarbeid og friluftsliv, jakt- og fiskeforvaltning. I tillegg er seksjonen vertskap for
Bypakke Nedre Glomma.
Måloppnåelse
Nye tiltak og endringer for 2018
Belønningsavtalen for økt kollektiv, sykkel og
gange og redusert bilbruk i Nedre Glomma, går
ut i 2017 og skal rapporteres på i 2018.
Rapporteringen vil, sammen med byutredningen
og fylkesplanen, utgjøre grunnlaget for
forhandlinger om bymiljøavtale og byvekstavtale
for Nedre Glomma, som skal pågå i 2018.

Resultat 2018
Juni 2018 ble det inngått ny belønningsavtale for 2018-2019
på til sammen 116 mill. I tillegg er kr 48 mill. overført fra
forrige avtaleperiode. Byutredning for Nedre-Glomma er
gjennomført. Forhandlingene om byvekstavtale er utsatt på
ubestemt tid.

Arbeidet med rulleringen av tre regionale planer
settes i gang i 2018: Regional kulturminneplan,
Regional kompetanseplan, Regional plan klima
og energi. I tillegg skal det jobbes med
rulleringen av Regional folkehelseplan.

Planprogram er vedtatt og det er gjennomført et omfattende
medvirkningsarbeid knyttet til Regional plan Klima og energi.
Planen forventes å bli sendt på offentlig ettersyn i juni 2019.
På bakgrunn av Viken-arbeidet ble det vedtatt en revidert
planstrategi i september 2018 der rulleringen av de regionale
planene for kompetanse, kulturminne og folkehelse utgikk. I
stedet skal det våren 2019 gjennomføres et rulleringsarbeid
for handlingsprogrammene til Regional plan for folkehelse og
Regional plan for kulturminner.

Ferdigstille fylkesplanen, sikre god kobling
mellom handlingsprogrammer og Økonomiplan i
den nye malen.

Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget i juni 2018 og av
fylkesutvalget i september-møtet. Handlingsprogrammene
ble vurdert i forbindelse med økonomiplanarbeidet, og det
arbeides med å sikre gode koblinger mellom regionale planer
og økonomiplan i Viken.

Koordinere og bidra i klimatilpasningsnettverket i
regi av SINTEF byggforsk.

Klimatilpasningsnettverket hadde to samlinger høsten 2017
og to våren 2018. Rapporten fra SINTEF-byggforsk forventes
ferdig våren 2019.

Fordele ny tilskuddspost til friluftslivet i Østfold.

Tilskuddsmidler til friluftslivet er fordelt.

Økonomi
Plan- og miljøseksjonen gikk nærmest i balanse i 2018.

Året som er gått
Regional planlegging
Fylkesplanen, Regional transportplan (RTP), Regional plan for fysisk aktivitet og Regionalplan for kultur ble
lagt ut til høring våren 2018 og vedtatt i juni 2018. Det har vært jobbet tverrfaglig og tverrsektorielt, med
vekt på samordning mellom planene. Regional planstrategi for Viken, der arbeidet med kunnskapsgrunnlaget
allerede er startet opp, vil avklare Vikens framtidige planbehov. Rullering av handlingsprogrammer
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gjennomføres med fokus på oppdatert oversikt over hvilke tiltak det er viktig å videreføre inn i oppstarten av
Viken, inntil nye felles planer er på plass.
Klimatilpasningsnettverket for kommunene, var en oppfølging av fellesprosjekt om samfunnssikkerhet og
klimatilpasning med Fylkesmannen. Nettverket skulle bidra til kompetanseheving og kompetansedeling om
beste praksis i klimatilpasningen. Prosjektet har fått veldig positive tilbakemeldinger fra
deltagerkommunene, og har blitt presentert ved flere nasjonale konferanser.
Fylkesplansjefen leder faggruppen for areal, transport og klima i Osloregionen. Faggruppen har i 2018 jobbet
med handlingsprogrammet og oppfølgingen av Areal- og transportstrategien for Osloregionen.
Forberedelser av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 og NTP-arbeidet var viktig i 2018.

Bypakke Nedre Glomma
Plan- og miljøseksjonen bruker mye ressurser til oppfølgingen av Bypakke Nedre Glomma, både til
koordinering av Østfold fylkeskommunes innspill, og til deltakelse i arbeidsgrupper for planarbeidene.
Bypakke Nedre Glomma fase en, Simo-Ørebekk, har utsatt ferdigstillelse, hvilket innebærer forsinket
bompengeinnkreving. Det ble for øvrig 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. Det
ble også fremmet sak om fornyet behandling av bomkonsept.
I juni 2018 ble det inngått ny belønningsavtale for 2018-2019. Belønningsmidler har blitt brukt til
bilrestriktive tiltak, driftstilskudd og framkommelighet for kollektivtrafikken, og tilrettelegging for sykkel.
Byutredning for Nedre-Glomma har blitt gjennomført, men forhandlingene om byvekstavtale har blitt utsatt
på ubestemt tid.
I desember 2018 vedtok styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma at vertskapsansvaret for
prosjektorganisasjonen skal overføres til Sarpsborg kommune i 2019. Det blir i den forbindelse ansatt en
daglig leder, slik at administrasjonen får en tydeligere adskilt organisering fra verten.

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 2018 behandlet 28 dispensasjoner, 183 reguleringsplaner, 9
områdereguleringer, og til sammen 17 saker om kommuneplaner eller kommunedelplaner. Til disse har det
kun blitt avgitt innsigelse til 13 reguleringsplaner og 3 kommuneplaner, og vi har deltatt i 2 meklinger, 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 mars
med tema Fylkesplanen, FylkesROS, Regional transportplan og planarbeid i Viken og i desember med tema
FNs bærekraftmål i en lokal/regional kontekst. Begge 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, og deltar i en rekke fora og prosjekter knyttet til friluftsliv, jakt og 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 opptatt mye kapasitet og fokus i 2018. Arbeidet med nytt plan- og
styringssystem og helhetlig virkemiddelbruk for Viken, samt forarbeid til ny Regional planstrategi er svært
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relevant for planseksjonenes virksomhet, og kan gi gevinster i framtida i form av bedre forankring og
gjennomføring av planer, og en mer tverrfaglig tilnærming.

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 2018
Det igangsettes en tidsbegrenset
tilskuddsordning for å bygge opp kompetanse
blant unge østfoldinger for å sette dem i stand
til å drive frivillige kulturtilbud med høyere
kvalitet, under forutsetning av at det lykkes å
frigjøre statlig støtte til arbeidet.
Det skal bygges kompetanse på folkehelse
blant kommunale toppledere.

Ordningen med regionale folkehelsemidler til
kommunene utvides og inkluderer satsningen
på parsellhager.
Igangsette arbeidet med en ny
befolkningsundersøkelse.
I Folkehelsearbeid med rus og psykisk helse
reduseres egenandelen fra foregående år.
Det samarbeides med Västra
Götalandsregionen om et seminar innenfor
rammen av Regions for Health Network i
Gøteborg.
Arbeid med frivillighet på videregående skoler
prioriteres ytterligere i forhold til fjorårets
budsjett innenfor seksjonens rammer.

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

Resultat 2018
Folkehelseseksjonen har i stedet fulgt opp arbeidet gjennom
arbeid med skoler som nærmiljøarenaer.
Det ble derimot bevilget en million kroner til en støtteordning som
skulle stimulere til utvikling på områder som ikke dekkes innenfor
kultursektoren, som i noe grad imøtekommer intensjonene i
tiltaket. Dette forvaltes av kulturseksjonen.
Det er gjennomført et todagers seminar om samfunnsfloker for
toppledere i offentlig sektor. 50 personer deltok. Høgskolen i
Østfold gjennomførte arrangementet som en del av
partnerskapsavtalen om Østfoldhelsa. Det er også gjennomført en
rekke andre kompetanseoppbyggende arrangementer.
Tre millioner kroner ble fordelt og nye midler for 2019 ble lyst ut.

Arbeidet er igangsatt og undersøkelsen gjennomføres første halvår
2019.
Det er benyttet betydelig mindre fylkeskommunale midler på
satsingen i 2018 enn året før.
Arrangementet ble gjennomført med Østfold fylkeskommune som
medarrangør.

Det ble lyst ut midler til å inkludere en ny videregående skole i
ordningen, innenfor rammen av prosjektet «Mestring og mening».
Mysen videregående skole ble valgt.
Ordningen med frivillighetskoordinator prøves ut på Hanco-kafeen
og på Halden videregående skole.
Styret for Østfoldhelsa har i tre omganger tildelt omlag kr 16,6 mill
til ulike prosjekter på over 80 forskjellige skoler. Røreambassadører har vist seg å være viktig for å sikre en varig
implementering av helsefremmende arbeid på skoler og
prioriteres i fortsettelsen.
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Økonomi
Folkehelseseksjonen har hatt et mindreforbruk på nær kr 0,8 mill.
Det skyldes blant annet at arbeid med Viken har redusert utviklingskapasiteten. I tillegg har
folkehelseseksjonen mottatt store eksterne tilskudd som bidrar til mindre bruk av fylkeskommunale midler.
Folkehelseseksjonen har i tre år ledet prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn. Helsedirektoratet har gitt
midler og deltagende kommuner og fylkeskommunen forplikter seg å stille med tilsvarende. Hele Østfold
fylkeskommunes egenandel inn i prosjektet i 2018, ble dessverre ikke ført i regnskapet. Kr 478 884 vil derfor
bli foreslått avsatt som disponering av fylkeskommunens mindreforbruk i 2018 i regnskapssaken. Midlene vil
bli benyttet i avslutningen av prosjektet i 2019.

Året som er gått
Det har vært stort fokus på satsinger som RØRE-prosjektet og Mestring og mening. Her har fylkeskommunen
mottatt store tilskudd, men det krever også mye oppfølging.
For å styrke pilotarbeidet med skoler som nærmiljøarena på Glemmen har folkehelseseksjonen gitt ekstra
støtte til dette.
Partnerskapet Østfoldhelsa ble evaluert av Høgskolen i Østfold for perioden 2011-2018 med svært gode
resultater. Det har også sammenheng med mye godt utviklingsarbeid i kommunene, ikke minst som følge av
støtte fra de regionale folkehelsemidlene.
Arbeidet med en stor befolkningsundersøkelse ble igangsatt, og den gjennomføres første halvår 2019.
Tematikken «skoler som nærmiljøareaer» har vært særlig prioritert i 2018. Her samarbeides det blant annet
godt med videregående skoler, men også en rekke grunnskoler er opptatt av lignende arbeid.

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
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.
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Måloppnåelse
Nye tiltak og endringer for 2018

Resultat 2018

Oppfølging av EU-prosjektet Cultural Heritage
Year 2018

Kulturarvåret 2018 ble gjennomført etter planen, med en
rekke arrangementer. Meget gode tilbakemeldinger, også fra
nasjonalt hold.

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

Bidratt inn i samarbeidsgrupper for planlegging av arbeidet.
Særlig KF 2020 i regi av Riksantikvaren.

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

Pilegrimsleden gjennom Halden er merket og skiltet med
informasjonstavler, hele leden gjennom fylket er dermed
ferdigstilt. Informasjonstavler til fylkets middelalderkirker er
satt opp. Helleristningsutstillingen på Solbergtårnet er
videreført i 2018 med nødvendig vedlikehold og
oppgraderinger.

Oppfølging av Østfoldmuseene

Tilskudd overført i henhold til vedtak.

Oppstart av revideringsarbeid - regional plan
for kulturminner - handlingsplan

Ikke gjennomført i 2018. Arbeidet med handlingsplanen blir
gjennomført i 2019.

Ekstratilskudd til bygningsvern - kr 1 mill

Tiltaket gjennomført i tråd med vedtak. Politisk
orienteringssak i mars 2019.

Tilskudd til bevaring av fartøyer med kr 1 mill

Fylkeskonservatoren har ikke kompetanse mht fartøyvern.
Midlene er overført til 2019. Vil også inngå i Riksantikvarens
SAVOS-ordning, som innebærer at Riksantikvaren forplikter
seg til å tangere fylkeskommunens bidrag.

Økonomi
Området går samlet med et mindreforbruk på kr 1,7 mill i 2018. Dette skyldes først og fremst at prosjekter
knyttet til avsatte midler til privatarkiver og fartøyvernsenter ikke lot seg gjennomføre. Det er også kommet
betydelige inntekter i syke- og fødselsrefusjon hvor stillingene ikke er dekt fullt ut.
Funksjon 7504 Arkeologiske registeringer gikk med et merforbruk på kr 143 646 i 2018. Dette skyldes innkjøp
av nødvendig innmålingsutstyr.
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.
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. Det vil bli fulgt
opp med prosjektansatte i 2019.
Det er gjort flere ekstraordinære arkeologiske funn som 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.
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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 at antall møter og saker stort sett holder seg
på omtrent samme nivå som tidligere.
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 ni
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 16. og 17. januar 2018 med
hovedtemaet «Mulighetsriket – Attraktivitet og digitalisering».
Vennskapsbesøket med region Nord-Jylland og Västra Götalandsregion ble arrangert fra 9. – 11. august i
Gøteborg. I fylkestingets desembersamling ble fylkeskommunens hederspris, Østfoldprisen, tildelt Trond
Henriksen.
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Økonomi
Rammeområdet samlet
Beløp i mill kr
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018
46,8
-13,9
32,8

Regulert
budsjett
2018
48,1
-15,9
32,1

Regnskap

Avvik

2018
46,6
-18,9
27,7

2018
1,5
2,9
4,5

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 2018 er avlagt med en besparelse i forhold til budsjettet på cirka kr 1,4 mill.
Beløpet er avsatt til bundet driftsfond. Styret for fylkesrevisjonen skal avgjøre den endelige disponeringen av
besparelsen (jfr. Note 9 til Årsregnskapet 2018). 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.
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Styrets myndighet
Fylkestinget har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i styret, og styret har på sin side samme
myndighet overfor lederen av sekretariatet. Styret kan ved egne vedtak videre delegere myndighet til
lederen av sekretariatet.
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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.
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Økonomi
Rammeområdet samlet
Beløp i mill kr
Utgifter
Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2018
190,4
13,7
204,1
-4,7
199,4

Regulert
budsjett
2018
216,5
13,3
229,8
-11,6
218,2

Regnskap

Avvik

2018
227,6
13,3
240,9
-36,4
204,5

2018
-11,1
0,0
-11,1
24,8
13,7

Rammeområdet viser et samlet mindreforbruk på kr 13,7 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, m.v. 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 253 årsverk fordelt på 270 ansatte. Av disse er 29 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.
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.

- 58 -

Årsrapport 2018
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 19) 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 2018).
470 Premieavvik

Vedtatt
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap

Avvik

2018

2018

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
25,4
-25,4

0,0
-25,4
25,4

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

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.
471 Amortisering av tidligere års
premieavvik

Vedtatt
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap

Avvik

2018

2018

42,4
0,0
42,4

44,3
0,0
44,3

44,3
0,0
44,3

0,0
0,0
0,0

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

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.
Regulert
budsjett
2018

Regnskap

Avvik

472 Pensjon

Vedtatt
budsjett
2018

2018

2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,4
0,0
0,4

-0,4
0,0
-0,4

Vedtatt
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap

Avvik

2018

2018

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
20,2
-20,2

0,0
-20,2
20,2

Premiefond
473 Premiefond
premieavvik
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter
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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 2018. Motposten til
funksjon 473 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 er eier av en stor bygningsmasse. Den utgjør i underkant cirka 280.000 m 2, 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.
Fylkeskommunens bygningsmasse har et betydelig vedlikeholdsetterslep og rehabiliteringsbehov, særlig
knyttet til lovverket for brannsikring og elektriske anlegg. Mange bygg er ikke i forskriftsmessig stand da det
ikke har vært tilstrekkelig budsjettressurser tilgjengelig til å følge driftsplaner og lukke rapporterte avvik.
Tiltak og rehabiliteringer må også utføres i bygg som skal rives eller fraflyttes så lenge det pågår
undervisning/drift i lokalene.
Det har vært utført tidligfasearbeid på en lange rekke byggeprosjekter i 2018. Frederik II og St. Olav
videregående skole er vedtatt bygd som helt nye skoler. I tillegg har både Askim, Glemmen, Halden, Kalnes
og Mysen store arealer på saneringslisten og det er vedtatt ombygginger/nybygg på de fleste av disse.
Økonomi
I 2018 ble det gjennomført planlagt og ekstraordinært vedlikehold for cirka kr 11,3 mill, et vil si cirka kr 40 pr
eid m2 (inkludert fylkeshuset). Dette er en økning sammenlignet med 2017 hvor tilsvarende tall var kr 36 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 21 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 2018 ble
fylkeskommunes driftsbudsjett belastet med kr 67 mill i avdrag, mens avskrivninger av varige driftsmidler ble
bokført med til sammen kr 177 mill. I beløpet inngår avskrivning av bygningsmassen med nesten kr 133 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 m.v.) 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
investeringsregnskapet.

INVESTERINGSREGNSKAP 2018
Regnskapsskjema 2A

Regnskap
2018

Regulert
Budsjett 2018

Vedtatt
Budsjett 2018

Regnskap
2017

Investeringer:
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

342 396 596
4 307 229
227 000
346 930 825

497 784 181
4 661 261
502 445 442

412 300 000
3 820 000
416 120 000

391 962 946
5 479 726
1 280 000
398 722 672

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

108 176 460
20 541 354
1 492 000
59 569 444
16 861 840
64 500

230 071 806
20 541 354
1 192 000
92 986 616
16 861 840
64 500

218 100 000
20 000 000
66 900 000
-

154 699 254
3 614 000
12 071 616
55 018 818
48 176 836
549 478

Sum ekstern finansiering

206 705 598

361 718 116

305 000 000

274 130 002

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger

103 580 767
36 644 460

103 597 767
37 129 559

107 300 000
3 820 000

85 727 712
38 864 958

Sum finansiering

346 930 825

502 445 442

416 120 000

398 722 672
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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 2018.

INVESTERINGSREGNSKAP 2018
Investeringer i anleggsmidler
Regnskapsskjema 2B

Vedtatt

Regulert

Budsjett 2018 Budsjett 2018

Regnskap
2018

Administrasjon, fellestjenester og reserve
Egenkapitalinnskudd KLP
Strategisk plan for IT - felles

3 820 000

4 266 257

4 266 257

13 000 000

15 482 746

5 676 730

Eiendomserverv

-

300 000

Finans felles

-

2 289 837

Elev PC'er

-

425 842

795 445

100 000

88 447

HMS - Tiltak og off. pålegg

25 000 000

-

Opplæringstjenester
Utstyr vgs

10 000 000

535 000

-

Strategisk plan for IT - felles

-

2 300 000

2 225 464

Halden vgs: Tosterødberget

-

78 475

78 475

Finans felles

-

69 525

45 903

Nytt skoleadministrativt system

-

3 819 145

St.Olav vgs - ny skole (Skolebruksplan)

25 000 000

Skolebruksplan - Greåker
Fredrik II vgs - ny skole (Skolebruksplan)

13 000 000

Halden vgs - Tosterødberget, nytt internat

-
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2 000 000

7 184 009
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12 594 549

3 922 559

2 911 453
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Investeringer i anleggsmidler
Regnskapsskjema 2B

Vedtatt

Regulert

Budsjett 2018 Budsjett 2018

Elev PC'er

Regnskap
2018

22 300 000

22 311 800

21 568 544

ØFS - erstatningsbygg Nabbetorp

9 000 000

9 919 587

214 672

Bedre oppfylling klasserom vgs

7 500 000

8 950 993

3 050 671

Askim: Investeringsmidler nye klasser/nye tilbud 2017

-

162 349

147 876

Frederik II VGS: Spes.ped. påbygg brakkeskole

-

192 007

192 007

Malakoff: Investeringsmidler nye klasser/nye tilbud 2017

-

844 442

888 630

Kalnes: Investeringsmidler nye klasser/nye tilbud 2017

-

420 791

230 125

Frederik: Investeringsmidler nye klasser/nye tilbud 2017

-

189 984

189 984

HMS - Tiltak og off. pålegg

-

32 253 008

28 893 071

15 000 000

16 859 992

2 190 355

Halden vgs - samling i sentrum (Skolebruksplan)

6 000 000

7 361 634

4 236 159

Mysen vgs - nybygg for BA, SS mm (Skolebruksplan)

3 000 000

4 500 000

110 697

Askim vgs - nybygg for TP, EL mm (Skolebruksplan)

Glemmen vgs - tilbygg/ombygging (Skolebruksplan)

-

2 000 000

447 723

Glemmen: Folkehelsemidler

-

2 413

2 413

Greåker: Ombygging elevtjenesten

-

25 690

25 690

Halden: Investeringer 2017

-

61 275

61 275

Idrettshall Sarpsborg

3 000 000

3 000 000

104 168

Idrettshall Fredrikstad

12 000 000

12 000 000

109 629

Kalnes: Parkour

-

500 000

Glemmen: Parkor

-

1 281 663

1 281 663

Greåker: RØRE - aktiv skolegård

-

204 741

204 741

Borg: Ny buss

-

905 948

936 900

Solenergi

-

118 828

118 828

Fagskolen: Treningsdukke

-

278 422

278 422

Fagskolen: Skolelaboratorium

-

227 000

227 000

Borg: Traktor/gressklipper

-

216 250

216 250

Halden: Inventar internat Tosterødberget

-

335 000

333 727

Glemmen: Ny bil Hanco

-

356 090

356 090

Greåker: Flygel

-

516 000

516 000

Mysen: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

1 000 000

541 969

Askim: Investeringsmidler nye klasser/nye tilbud 2018

-

650 000

650 506

Kalnes: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

1 100 000

1 150 396

Borg: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

763 100

732 148

Kirkeparken: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

851 091

851 091

Malakoff: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

1 000 000

955 812

St. Olav: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

250 000

161 397

Frederik II: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

330 000

199 690

Halden. Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

300 000

299 702

Greåker: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

566 288

566 288

Glemmen: Investeringsmidler nye klasser/tilbud 2018

-

1 739 212

1 739 212

Malakoff: Førstehjelpsdukke

-

236 435

236 435

Glemmen: NAV klasse TIP

-

612 035

612 035

Halden: Fresemaskin fengselet

-

409 375

409 375
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Investeringer i anleggsmidler
Regnskapsskjema 2B

Vedtatt

Regulert

Budsjett 2018 Budsjett 2018

Regnskap
2018

Tannhelsetjenester
Tannhelse utstyr

2 000 000

3 642 308

2 444 652

TKØ

-

898 000

318 626

HMS - SD anlegg (alle bygg)

-

340 019

340 019

Ny klinikk struktur - Moss tannklinikk

-

700 000

11 999 276

Tannhelse: Utstyr ny klinikk Mysen

-

100 000

67 750

Tannhelse: Utstyr ny klinikk Askim

-

100 000

48 720

Elev PC'er

-

11 800

-

Tannhelse: Utstyr ny klinikk Moss

-

17 000 000

7 447 799

Ny klinikkstruktur - Sarpsborg tannklinikk

-

2 023 172

85 894

Ny klinikkstruktur - Fredrikstad tannklinikk

-

2 023 173

-

-

395 004

39 225

250 173 834

216 189 293

454 947

454 947

Regional utvikling
Finans felles
Samferdsel inkl. fylkesveger
Fylkesveier - nyanlegg - trafikksikkerhet

246 500 000

Sarpsborg bussterminal

-

Justeringsavtaler 2016

-

87 005

83 847

ØKT SIS Nedre Glomma

-

2 484 800

2 484 800

ØKT SIS Moss

-

216 434

216 434

ØKT Mobilapp

-

797 469

797 469

Justeringsavtaler 2017

-

241 432

235 116

ØKT Nye holdeplasstavler

-

369 891

369 891

502 445 442

346 930 825

Sum investeringer i anleggsmidler

416 120 000

6.5.1 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner
Det ble i løpet av høsten gått til innkjøp på it-området av nødvendig diskutvidelser av det virtuelle miljøet,
hvilket igjen medførte at systemer fra gamle miljøer kunne flyttes og gammelt utstyr saneres. Totalt sett
medførte mer stabil drift, mindre hardware i drift samt redusert lisens- og vedlikeholdskostnader. Videre ble
kjølingen på serverrommet oppgradert med kjølemaskin med isvannskjøler og oppsett ryddet. Arbeidet med
implementering av nytt trådløst nettverk ble fullført for alle videregående skoler og majoriteten av øvrige
lokasjoner.

6.5.2 Videregående opplæringstjenester
HMS-tiltak og offentlige pålegg
Det er i 2018 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. Tiltak for å øke nivået av verdisikring er ikke prioritert. 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.
For liste over pågående og avsluttede prosjekter vises det til eget rapportskjema for investeringsprosjekt.
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I tillegg er det anskaffet system for registrering av håndverkere (leverandører) på våre skoler, såkalt
mannskapsregistrering. Byggherreforskriften setter krav til elektroniske mannskaps-lister, noe dette
systemet gir oss, samt at vi nå har mulighet til å følge bedre med på leverandørenes fakturerbare tid.
Halden videregående skole – Tosterødberget – nytt internat
Prosjektet omfatter bygging av nytt internat som erstatter to gamle og nedslitte bygg som nå skal rives.
Eksisterende internatbygg (Nystua) og nybygg skal etter planen kunne gi rom for inntil 15 elever. De to
byggene kan ses over ett med samme bruksformål.
Bygget ble overlevert og tatt i bruk våren 2018. Rivning av internatet (Toppen) er ferdigstilt våren/sommer
2018. Det gjenstår noe utomhusarbeider etter rivning av internatet (Toppen) planlagt ferdig vår 2019.
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.
Rammene for prosjekt godkjent i fylkestinget des. 2018. Oppstart brukergrupper mars 2019. PUASprosjektet omtrent 3 måneder før Porsnes-prosjektet. Utleier avventer signering av avtale før prosjektering
starter. Fremdrift ellers etter plan.
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. Prosjektet er fortsatt en tidligfase og endelig løsning og byggebudsjett er
ikke vedtatt per tiden. Fram til nå har det vært arbeidet med rom- og funksjonsprogram, prosjekt- og
bygganvisninger og konkurransegrunnlag. Dette arbeidet pågår fortsatt. I forbindelse med oppfølgingen av
arbeidet med Smarte læringsbygg arbeides det med hvordan en best kan tilrettelegge for innovative
løsninger og anskaffelser, og å sikre bygg med stor grad av tilpasningsdyktighet; det vil si at byggene kan
tilpasses variasjon og fremtidige endringer i tilbudsstruktur, pedagogikk, organisering, teknologi og
elevsammensetting m.v. Dette skal gjøres ved å sikre fleksibilitet, generalitet og elastisitet i byggløsningene.
Plan- og designkonkurranse vil bli gjennomført i 2018, med juryering i 2019.
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. Prosjektet inkluderer også
ombygginger og nybygg på Glemmen videregående skole for å avvikle filialer og leieforhold og for å legge til
rette for strukturendringene vedtatt i Skolebruksplanen Prosjektene er i en tidligfase og endelig løsning og
byggebudsjett er ikke vedtatt pt.
Programmering av skolen etter nye vedtak om skole- og tilbudsstrukturen i Økonomiplan 2018 er startet opp
og tar opp i seg føringer fra «Smart læringsbygg». Plan- og designkonkurranse vil bli gjennomført i 2019. Det
pågår en kontinuerlig informasjonsutveksling med flere parter, bl.a. BaneNor, Værste A/S, Fredrikstad
kommune og prosjekt Arena Fredrikstad. Tomt til prosjektet ble kjøpt i 2018.
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 vgs 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 arbeides med avklaring av videre prosess i dialog med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.
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.
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Noe underforbruk i 2018 grunnet redusert fremdrift i henhold til opprinnelig fremdriftsplan. Forventet større
forbruk i 2019 ved oppstart av skisseprosjekt for første byggetrinn. Endelig budsjett fastsettes når
forprosjekt foreligger.
Det er utført en arealkartlegging av eksisterende bygg og en første versjon av en mulighetsstudie for
utvikling av hele skoleanlegget. Planleggingsarbeidet ble lagt på is høsten 2018 grunnet oppstart av utvikling
av ny pedagogisk modell for skolen.
I 2019 vil arbeidet med skisseprosjekt for første byggetrinn starte opp.

6.5.3 Tannhelse
Moss tannklinikk
Prosjektet avsluttet og overtatt av Østfold fylkeskommune som leietaker/brukere fra januar 2019.

6.5.4 Samferdsel inkl. fylkesveger
Fylkesveginvesteringer 2018
Disponible midler
Totalt disponibelt beløp til fylkesveginvesteringer fremgår av følgende tabell:
Investeringsramme 2018
Disponibelt Merknad
Beløp i 1000 kr

Tildeling 2018 pr januar
Disponible lånemidler til brufornying
Fondsmidler til Bpl. Rolvsøysund-Alvim
Overført fra 2017 (SVRØ)
Justert for: Belønningsmidler 2018
Anordninger 2017
Bompenger 2018
Salgsinntekter
Sum før Tverrforbindelser

141 500
30 000
7 000
21 446
1 130
-4 436
13 815
64
210 519

Regnskap
Tabellen nedenfor viser forbruket sammenlignet med disponibelt beløp slik det er fordelt på de ulike
programområdene. I det fylkeskommunale regnskapet er det foretatt anordninger ved årsskiftet som ikke
fremkommer i Statens vegvesens (SVV) regnskap. Dette er vist i tabellen.
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Det regnskapsmessige mindreforbruket av fylkeskommunale midler utgjør kr 34 mill, eller cirka 13,6 % av
totalt disponible midler.
Når det gjelder sidevegstiltakene innenfor E18-prosjektet er disse 100% bompengefinansiert og avviket angir
saldoen med hensyn på rekvirering av bompenger.

Strekningsvise investeringer
Dette omfatter Byggeplanlegging og strategisk grunnerverv på bypakkeprosjektet Fv.109, og i tillegg noen
sidevegstiltak innenfor E18-prosjektet. Samlet ble det for programområdet et merforbruk på drøyt kr 3 mill,
da byggeplankostnadene på Fv.109 ble litt høyere enn forventet, mens E18-prosjektet i tillegg fikk en
utbetaling til Tomter kommune som ikke var hensyntatt ved siste rekvirering av bompenger i 2018.
I løpet av 2018 ble det ervervet fire eiendommer langs Fv109 i Sarpsborg. Totalt sett er det ved utgangen av
2018 innløst 18 eiendommer, hvorav 13 i Fredrikstad og 5 i Sarpsborg.

Forskuttering byggeplanarbeider
Forskuttering til byggeplanarbeidene i fm Fv109 har pågått siden 2014, og foreløpig er det medgått drøyt kr
31 mill netto til dette arbeidet. Utgiftene fordeler seg som følger:

Mindre utbedringer
I dette inngår veiutbedringer, forsterkninger, forarbeider for dekkelegging og bruprogrammet.
Mindreforbruket på til sammen kr 13,7 mill kan i første rekke tilskrives bruprosjektene.
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Utbedringsarbeidene ved Sarpefossen bru ble noe mindre omfattende enn tidligere antatt, og endte med en
sluttkost på drøyt kr 4 mill mindre enn budsjett. Ved Kroksund bru måtte noen av arbeidene som var
planlagt i 2018 skyves over i nytt år pga. for lave temperaturer i høst. Dette førte til et mindreforbruk på
nær kr 6 mill. Vedr Rødsund bru måtte de planlagte utbedringsarbeidene utsettes pga. den store
militærøvelsen Joint Venture. Fv120 måtte disponeres som alternativ- /reservetrasé for militærkolonnene,
og det ble ikke gitt tillatelse til gjennomføring av de planlagte arbeidene. Dette førte til et mindreforbruk på
kr 7,5 mill.
I forbindelse med arbeidene med Grislingås bru, ble det på tampen av året inngått forlik i tvisten mellom
byggherre og entreprenør når det gjaldt sluttoppgjøret for anlegget. Dette førte til at sluttkostnaden endte
opp cirka kr 2 mill under det som allerede var regnskapsført i fylkesvegregnskapet, og disse pengene vises
dermed som et mindreforbruk i 2018, ettersom det ikke var budsjettert med inntekter/kostnader her.
Som følge av mindreforbruk på andre prosjekter, ble forarbeid for dekkelegging / andre utbedringer forsert
og belastet regnskapet med cirka kr 5 mill mer enn opprinnelig ramme. For de øvrige prosjektene var kun
mindre avvik i forhold til det vedtatte byggeprogrammet.

Gang- og sykkelveger
Programområdet viser et mindreforbruk på kr 5,6 mill. Imidlertid skyldes dette avviket i første rekke
anordninger utført i Østfold fylkeskommunes regnskap på til sammen kr 3,8 mill. Det største pågående G/Sveg prosjektet er Fv.599 Tveterveien – Sandbakken, som utføres sammen med riksvegprosjektet Skjeberg –
Sandbakken (finansiert over riksvegbudsjettet). Mindreforbruket i 2018 utgjør her cirka kr 1,2 mill, og
skyldes noe lavere framdrift enn forutsatt. For øvrig er det bare mindre avvik innen G/S-veg området.

Trafikksikkerhetstiltak
Området endte med et mindreforbruk på cirka kr 6,5 mill, noe som fullt og helt relateres til full stopp i det
planlagte kryssombyggingsprosjektet på Fv.110 ved Borge skole. Naboer av krysset påklagde det godkjente
reguleringsvedtaket, noe som førte til at man ikke fikk gjennomført de planlagte arbeidene i 2018. Nå er det
ventet at arbeidene først vil bli utført sammen med de øvrige tiltakene på Fv.110 Begby-Borge skole.

Miljøtiltak
Det var i 2018 avsatt midler for støyisolering av én bolig. Arbeidene ble utført som planlagt, men kostnadene
ble vesentlig lavere enn antatt, og mindreforbruket ble på kr 0,7 mill

Kollektivtiltak
Etter anordninger av kostnader på kr 0,8 mill viser området et samlet mindreforbruk på kr 2,8 mill. Dette
skyldes dels utsettelser av arbeidene med Snuplass ved Fv.124 på Dingtorp (pga. uenighet om grunnerverv
som hindrer tiltrede), og dessuten utsettelser / frafall av kollektivprosjekter i forbindelse med bypakka.
Blant annet vil en holdeplass ved Langøyveien, utført av Fredrikstad kommune, ikke bli viderefakturert, og
dessuten er én av to holdeplasser på Fv.117 ved Ørebekk tatt ut av planene. Den andre er skjøvet over til
2019. Kostnadene som i Østfold fylkeskommunes regnskap er anordnet til 2018, gjelder kollektivandel av
GS-veg prosjektet Møklegården-Øyenkilen.

Planlegging
For planleggingsområdet er det samlede mindreforbruket på cirka kr 10 mill i 2018. I forbindelse med
arbeidene med kommunedelplan for ny Glommabru i hhv. Fredrikstad og Sarpsborg, er fylkeskommunens
bidrag knyttet opp mot avtalene som er gjort direkte med de to kommunene. Her var det et avvik mellom
budsjett og medgått som tilsvarer et mindreforbruk på drøyt kr 6 mill.
Planbudsjettet for 2018 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.
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Til sammen har disse prosjektene et mindreforbruk på drøyt kr 8 mill. Ved Fv594 Grimsøy bru, dukket det
imidlertid et behov for regulering i løpet av året, og her endte man med et forbruk på cirka kr 2 mill mot
budsjettert 0. Ved Fv.109 Råbekken-Alvim fikk man et merforbruk på cirka kr 3 mill.

Grunnerverv
Dette prosjektet omfatter grunnerverv knyttet til tiltak som ikke har egen bevilgning over
investeringsbudsjettet, inklusiv diverse erverv for vedlikeholdsmessige formål. Det er forventet en økt
omfang av denne type erverv fremover. I 2018 endte forbruket cirka kr 0,9 mill under budsjett.

Sidevegstiltak til E18
Alle tiltak innen dette området blir finansiert med bompenger, og avviket angir differansen / saldoen med
hensyn på rekvirering av bompengemidler.
I 2018 ble det fattet endelig vedtak om finansieringen av kostnadsøkningen på daværende kr 45 mill på
prosjektet Fv.115 Vamma-Ringnesdalen. Det endte med at 1/3 av merkostnadene skulle finansieres med
statlige midler, mens de øvrige 2/3 skulle finansieres med bompengemidler. Dette bidro i sin tur til at den
totale rammen for bompengemidler til sidevegstiltak økte med cirka kr 32 mill (2018-kroner). Siden
kostnadsøkningen allerede var belastet bompengemidlene, førte dette til at bompengeselskapet fikk
tilbakeført det beløpet som tilsvarende den statlige andelen, og ble betalt over riksvegbudsjettet.
I løpet av 2018 er det også gjort en opprydding av tidligere feilføringer ved at flere av de prosjektene som
finansieringsmessig har ligget under Østfold fylkeskommune, er blitt overført andre finansieringskilder.
Dette gjaldt prosjekter på kommunale veger, og på riksveger. (Disse prosjektene er pr. definisjon en del av
sidevegsporteføljen, men dersom vegene skulle behandles på samme måte som fylkesveger, ville
fylkeskommunen måtte aktivere og føre vegprosjekter sin balanse, uten at de sto som eiere av vegene.)
2019 vil dessuten være det siste året med mulighet for å hente ut bompengebidrag til sidevegstiltakene fra
Østfold Bompengeselskap. For det første skyldes dette tidsrammer som gjelder for hvor lenge
bompengeselskapet skal kunne bidra med midler etter at hovedveganlegget er ferdigstilt, men også det
faktum at veganleggene som er finansiert av bompengeselskapet snart er nedbetalt og at innkrevingen ved
E6 og E18 skal opphøre.

Tverrforbindelsene
Tabellen nedenfor viser regnskapsmessig forbruk i 2018 og samlet status pr 2018.
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Tverrforbindelsesfondet ble i 2017 presisert i økonomiplanen å være et bruttobeløp på kr 120 mill.
Opprinnelig plan for utbedringer tok utgangspunkt i at rammen var netto og det er justert på strekninger
som kan utbedres innen rammen. SVV forventer at tverrforbindelsesfondet vil være oppbrukt i løpet av
2019.
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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 2018 med noter for mer detaljerte balanseopplysninger
Balansetall pr 31.12.2018
Tall i mill
Anleggsmidler
Herav

Pensjonsmidler
Utlån, aksjer og andeler

2017

2018

6 653,5

6 691,2

6 976,7

7 234,1

2 749,6

2 598,1

2 688,3

2 812,8

82,3

63,6

56,6

60,6

1 572,7

1 695,4

1 756,7

2 007,0

222,7

204,1

250,1

384,7

Premieavvik

257,4

257,8

228,4

211,6

8 226,2

8 386,6

8 733,4

9 241,1
-2 777,0

Sum bokførte eiendeler

-2 584,3

-2 520,7

-2 640,3

Disposisjonsfond

-476,0

-495,9

-540,6

-524,0

Bundne driftsfond

-249,3

-324,7

-337,2

-362,3

Egenkapital
Herav

2016

Kortsiktige fordringer

Omløpsmidler
Herav

2015

-63,1

-49,8

-35,8

-31,8

Bundne investeringsfond

-7,7

-11,1

-8,9

-8,8

Endring i regnskapsprinsipper

55,5

55,5

55,5

55,5

Regnskapsmessig mindreforbruk

-114,2

-131,1

-114,5

-83,9

Udisponert i investeringsregnskap

-

-

-

Ubundne investeringsfond

Kortsiktig gjeld
Herav

Premieavvik

Herav

Lånegjeld
Pensjonsforpliktelse

Langsiktig gjeld

Sum bokført egenkapital og gjeld

-

-641,4

-665,7

-698,6

-928,9

-3,4

-2,8

-2,2

-4,3

-5 000,5

-5 200,2

-5 394,5

-5 535,2

-1 867,7

-1 932,7

-2 028,4

-2 115,5

-3 132,8

-3 267,6

-3 366,1

-3 419,7

-8 226,2

-8 386,6

-8 733,4

-9 241,1

8 Garantiansvar
Østfold fylkeskommune har pr 31.12.2018 et samlet garantiansvar på kr 2 001 mill. Vedtatt garantiramme
utgjør kr 5 184 mill. De største garantiene er gitt i tilknytning til samferdsel med et garantiramme på kr 2740
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
15.03.2019).

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)
Brutto driftsresultat
I % av brutto driftsinntekter

eksl. Oslo
2015

2016

2017

2018

147,5

185,3

59,6

18,3

4,0

4,8

1,5

0,5

2018
1,9

Fylkeskommunen oppnådde også i 2018 et positivt brutto driftsresultat på kr 18,3 mill, og en brutto
resultatgrad på 0,5 prosent. Siden 2012 og en brutto resultatgrad på 0,1 prosent, har det hvert år frem til og
med 2016 vært en forbedring. I 2017 og 2018 har imidlertid brutto resultatgrad sunket til henholdsvis 1,5 og
0,5 prosent og ligger de to siste årene under landsgjennomsnittet. Selv om brutto resultatgrad er blitt lavere
viser det positive driftsresultatet fortsatt at fylkeskommunen ikke bruker mer penger på de ulike
rammeområdene enn det som dekkes gjennom overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd.
Brutto driftsresultat finansierte verken i 2017 eller 2018 årets netto finanstransaksjoner.

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
2015

2016

2017

2018

Brutto driftsresultat

147,5

185,3

59,6

18,3

Netto renter og avdrag

-84,0

-100,9

-78,9

-80,9

Motpost avskrivninger

149,6

157,8

166,9

176,7

Netto driftsresultat

213,1

242,2

147,6

114,1

5,8

6,3

3,8

2,8

I % av brutto driftsinntekter

2018

3,8

Regnskapet for 2018 viser en netto resultatgrad på 2,8 prosent mot et landsgjennomsnitt ekskl Oslo på 3,8
prosent. For at fylkeskommunen skal ha midler til dekning av uforutsette utgifter, og for å kunne overføre
midler til fremtidige investeringer, bør netto resultatgrad normalt utgjøre minimum cirka 4 prosent (jfr.
Tekniske beregningsutvalgs anbefalinger).
Det er i 2018 mottatt utbytte fra Østfold Energi AS på kr 28 mill. Med unntak av for 2016 har
fylkeskommunen mottatt årlig utbytte fra Østfold Energi siden 2001. Følgende beløp er inntektsført de siste
4 årene:
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Utbytte Østfold Energi
(beløp i millioner kroner)
2015

2016

2017

30,0

-

15,0

28,0

14 %

0%

10 %

25 %

Utbytte fra Østfold Energi
Utbytte i % av netto driftsresultat

2018

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
eksl. Oslo
2018

(beløp i millioner kroner)
Langsiktig lånegjeld pr. 31.12
I % av brutto driftsinntekter

2015
1 868
50,9

2016
1 933
50,5

2017
2 028
52,0

2018
2 116
52,6

81,7

Langsiktig lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter var både i 2017 og 2018 på cirka 52 prosent, noe som
er rett i overkant av anbefalt nivå for en sunn økonomi på 50 prosent. Tabellen viser videre at gjeldsgraden i
perioden 2015-2018 holder seg forholdsvis stabil og ligger godt under landsgjennomsnittet.

9.4 Arbeidskapitalgrad
Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for
kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller.
Utviklingen av arbeidskapitalen har i perioden vært positiv og ligger over landsgjennomsnittet eksl Oslo.
Arbeidskapital i % av brutto
driftsinntekter

Landsgjsnitt

(beløp i millioner kroner)

eksl. Oslo
2015

2016

2017

2018

Omløpsmidler

1 315,3

1 437,6

1 528,3

1 795,3

- Kortsiktig gjeld

638,0

662,9

696,5

924,6

Arbeidskapital

677,4

774,7

831,8

870,7

18,5 %

20,2 %

21,3 %

21,7 %

I % av driftsinntekter

2018

17,5 %

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
2015

2016

2017

2018

2018

9 965

10 258

10 303

10 425

13 033

Frie inntekter per innbygger økte med 1,2 prosent fra 2017 til 2018, mot et landsgjennomsnitt uten Oslo på
1,32%. I perioden 2014 til 2018 har Østfold sine frie inntekter økt med 9,3 prosent mot landsgjennomsnittet
uten Oslos økning på 12,3 prosent.
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9.6 Oppsummering økonomiske nøkkeltall
Gjeldsgraden er fortsatt høy ved utgangen av 2018, men økningen utgjør kun 0,6% fra 2017. Med en
gjeldsgrad på 52,6 prosent ligger Østfold fylkeskommune fortsatt godt under snittet for landet ekskl. Oslo,
som har en gjeldsgrad på 81,7 prosent. Gjeldsgraden ligger imidlertid fortsatt over den anbefalte
gjeldsgraden på 50 prosent.
I 2018 ble det betalt cirka kr 67 mill i avdrag, mens lånopptaket utgjorde kr 154,1 mill. Årets investeringer ble
finansiert med kr 108,1 mill fra lånemidler, kr 59,6 mill i merverdiavgiftskompensasjon og kr 103,6 mill ble
overført fra driftsregnskapet.
Etter en årlig nedgang i netto driftsresultat i perioden 2010 til 2012 (fra 285,5 til 121,7) viser regnskapsårene
2013 til og med 2016 en oppgang. Deretter faller netto driftsresultat igjen for 2017 (147,6) og 2018 (114,1).
Også utviklingen i brutto driftsresultat er negativ etter 2016.
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