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PS 16/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 2029 - fastsettelse av plan
Fylkesordførerens forslag til innstilling

«Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 – 2029 vedtas
med den endringer som er foreslått i saken.

Eldrerådets behandling:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag:
Det er viktig at eldre får tilrettelegging og har tilgang til fysisk aktivitet. Ikke bare øker dette
livskvaliteten til eldre, men gjør det mulig for eldre å bo lengere hjemme, dermed bespare
samfunnet for store kostnader.
Derfor mener Eldrerådet i Østfold at det er særs viktig å sette inn tiltak for fysisk aktivitet til
fylkets pensjonister.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.

«Østfold i bevegelse», Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 –
2029 vedtas med den endringer som er foreslått i saken.
Det er viktig at eldre får tilrettelegging og har tilgang til fysisk aktivitet. Ikke bare
øker dette livskvaliteten til eldre, men gjør det mulig for eldre å bo lengere
hjemme, dermed bespare samfunnet for store kostnader.

2.

Derfor mener Eldrerådet i Østfold at det er særs viktig å sette inn tiltak for fysisk
aktivitet til fylkets pensjonister.

PS 17/2018 Regional plan for kultur 2018-2029- fastsettelse av plan
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

Regionalplan kultur 2018-2029 vedtas med de foreslåtte endringene.

2.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide foreslåtte endringer i
plandokumentet.

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:

Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.

Regionalplan kultur 2018-2029 vedtas med de foreslåtte endringene.

2.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide foreslåtte endringer i
plandokumentet.

PS 18/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Ny retningslinje for utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Østfold vedtas slik det fremgår
av vedlegg nr. 1

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
Ny retningslinje for utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Østfold vedtas slik det fremgår
av vedlegg nr. 1.

PS 19/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.
4.

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som
fremkommer av saken.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til
fylkestingets vedtak.
Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i
saken.
Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken.

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.
2.
3.
4.

Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas med de endringer som
fremkommer av saken.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å bearbeide endelig plandokument i henhold til
fylkestingets vedtak.
Regional planbestemmelse for lokalisering av handel vedtas slik den er beskrevet i
saken.
Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
virksomheter vedtas slik den er beskrevet i saken.

PS 20/2018 Føringer for fylkeskommunenes budsjettarbeid før
sammenslåing til Viken fylkeskommune
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Fylkestinget i Østfold tar fellesnemdas anmodningsvedtak i sak 60/2018 til etterretning.

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
Fylkestinget i Østfold tar fellesnemdas anmodningsvedtak i sak 60/2018 til etterretning.

PS 21/2018 Økonomisk strategi - budsjettrammer 2019
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Frie inntekter og rammer, samt investeringsrammer, slik de fremgår av vedlegg 1 og 2 legges til
grunn for arbeidet med årsbudsjett 2019.

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
Fylkestinget i Østfold tar fellesnemdas anmodningsvedtak i sak 60/2018 til etterretning.

PS 22/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av
regnskapsmessig mindreforbruk
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2017 vedtas.
Østfold fylkeskommunes årsrapport for 2017 vedtas.
Ved en feiltakelse ble bruk av pensjonsfond 2017 ført mot Økonomiplanfond i stedet
for Pensjonsfond. Kr 33,8 mill korrigeres mellom disse fondene i 2018.

4.

Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse
for 2017 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for
2017.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 114 456 209
disponeres til følgende:
a. Kr 37 556 209,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond)
b. Kr 30 mill avsettes til arbeidet med Viken (disposisjonsfond)
c. Kr 7,3 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk (rammestyrking)
d. Kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle
organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av
Opplæringskomiteen.
e. Kr 13,6 mill avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond)
f. Kr 10 mill tilbakeføres opplæringsområdet (disposisjonsfond)
g. Kr 15 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond)

5.

Eldrerådets behandling:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt h: kr. 3 mill avsettes til støtteordning for tiltak rettet mot eldre, etter søknad.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2017 vedtas.
Østfold fylkeskommunes årsrapport for 2017 vedtas.
Ved en feiltakelse ble bruk av pensjonsfond 2017 ført mot Økonomiplanfond i stedet
for Pensjonsfond. Kr 33,8 mill korrigeres mellom disse fondene i 2018.

4.

Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse
for 2017 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for
2017.

5.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 114 456 209
disponeres til følgende:
h. Kr 37 556 209,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond)
i. Kr 30 mill avsettes til arbeidet med Viken (disposisjonsfond)
j. Kr 7,3 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk (rammestyrking)
k. Kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle
organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av
Opplæringskomiteen.
l. Kr 13,6 mill avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond)
m. Kr 10 mill tilbakeføres opplæringsområdet (disposisjonsfond)
n. Kr 15 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond)
o. kr. 3 mill avsettes til støtteordning for tiltak rettet mot eldre, etter søknad.

PS 23/2018 Regional transportplan for Østfold
Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 4: Eldres behov knyttet til bruk av kollektivtransport, blant annet Flexx, må tas
større hensyn til og tilpasses brukerne i større grad.
Votering:
Komitélederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
Høringsutgaven av Regional transportplan vedtas med de endringer som fremgår av saken med
følgende tillegg:
1.

Det bes om en utviklingsplan for FV 21 i samarbeid med Akershus og Hedmark. RTPinnspill fra berørte kommuner tas med i dette arbeidet.

2.

Muligheten for overføring av fylkesveier til kommunalt eierskap beskrives, herunder
aktuelle kompensasjonsordninger.

3.

Reetablering og avsetning til jordfond beskrives i planen.

4.

Eldres behov knyttet til bruk av kollektivtransport, blant annet Flexx, må tas større
hensyn til og tilpasses brukerne i større grad.

PS 24/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid
Komitélederens forslag til vedtak

Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering.

Eldrerådets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
Årsrapport for Aktiv på dagtid 2017 tas til orientering.

PS 25/2018 Folkehelseprofil 2018
Komitélederens forslag til vedtak

Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering.

Eldrerådets behandling:
Uttalelse fra eldrerådet: Eldrerådet tar også til orientering den helseprofilen som vises her.
Etter vårt skjønn er det for lite fokus på helsetilstanden blant eldre og deres levekår. Det er
grunn til å tro at levekårene blant mange eldre er av lavere standard i Østfold enn i mange
andre fylker. Det er grunn til å tro at eldre med svake levekår har større helseproblemer enn
mange andre. Dette bør kartlegges bedre, også som grunnlag for flere og mer målrettede tiltak
mot denne gruppa. Hvis det blir aktuelt med felles tiltak i Viken, må ulikhetene mellom ulike
deler av det nye fylket bli vist tydelig.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.

Folkehelseprofilen for Østfold 2018 tas til orientering.

2.

Eldrerådet tar også til orientering den helseprofilen som vises her. Etter vårt skjønn er
det for lite fokus på helsetilstanden blant eldre og deres levekår. Det er grunn til å tro
at levekårene blant mange eldre er av lavere standard i Østfold enn i mange andre
fylker. Det er grunn til å tro at eldre med svake levekår har større helseproblemer enn
mange andre. Dette bør kartlegges bedre, også som grunnlag for flere og mer
målrettede tiltak mot denne gruppa. Hvis det blir aktuelt med felles tiltak i Viken, må
ulikhetene mellom ulike deler av det nye fylket bli vist tydelig.

PS 26/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde
Komitélederens forslag til vedtak

1.

Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om
Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022:
Prosjekt:

Tildelingssum i
kroner

Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode
hjemstedet

2 550 000

Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby
skole

2 550 000

Moss kommune: Fellesskapet

2 550 000

Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse:

1 400 000

Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen:
Mestringskurs for ungdom

666 000

Til sammen:

9 666 000

Tilskuddsordning – ungdommens nærmiljøarena

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.

Prosjektmidler tildeles som følger for prosjektperioden, med forbehold om
Stortingets årlige bevilgninger fra 2018 til 2022:
Prosjekt:

Tildelingssum i
kroner

Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode
hjemstedet

2 550 000

Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby
skole

2 550 000

Moss kommune: Fellesskapet

2 550 000

Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse:

1 400 000

Tilskuddsordning – ungdommens nærmiljøarena

PS 27/2018 Vurdering av ordningen Prosjektmidler for frivillige
organisasjoner innen kultur og idrett
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Prosjektmidlene som paraplyorganisasjonene Østfold idrettskrets, Østfold musikkråd
og Østfold barne- og ungdomsråd kan søke på, innarbeides i det årlige drifts- og
aktivitetstilskuddet til disse organisasjonene fra og med budsjettåret 2019.

2.

Fordelingen følger paraplyorganisasjonenes respektive andel av drifts- og
aktivitetsmidlene, slik at Østfold idrettskrets tillegges 46 %, mens Østfold musikkråd og
Østfold barne- og ungdomsråd tillegges 27 % hver av den økonomiske rammen.

Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Komitélederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 01.06.2018:
1.

Prosjektmidlene som paraplyorganisasjonene Østfold idrettskrets, Østfold musikkråd
og Østfold barne- og ungdomsråd kan søke på, innarbeides i det årlige drifts- og
aktivitetstilskuddet til disse organisasjonene fra og med budsjettåret 2019.

2.

Fordelingen følger paraplyorganisasjonenes respektive andel av drifts- og
aktivitetsmidlene, slik at Østfold idrettskrets tillegges 46 %, mens Østfold musikkråd og
Østfold barne- og ungdomsråd tillegges 27 % hver av den økonomiske rammen.

PS 28/2018 Orienteringssaker for eldrerådet 1. juni 2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Eldrerådets behandling:
Følgende punkter ble behandlet:
 Dialogkonferanse 2018
- Tid/sted: Quality hotell Sarpsborg, 18. oktober 2018 kl. 10.00 – 15.00
- Temaer:
o Viken – Rune
o Folkehelse
o Kultur – Åsmund
o Transport – ØKT – Rune







o Five – Gerd
Eldre og ernæring
- Da interessen fra kommunene ikke er tilstrekkelig, avsluttes prosjektet i sin
planlagte form. Det vurderes enklere tiltak/aktiviteter knyttet til tematikken i senere
møter.
Aktuelle saker til behandling i fellesnemda for Viken
Diverse innkommen post til rådet
Eventuelt

Votering:
De fremlagte punktene ble enstemmig tatt til orientering.

Eldrerådets vedtak 01.06.2018:








Dialogkonferanse 2018
- Tid/sted: Quality hotell Sarpsborg, 18. oktober 2018 kl. 10.00 – 15.00
- Temaer:
o Viken – Rune
o Folkehelse
o Kultur – Åsmund
o Transport – ØKT – Rune
o Five – Gerd
Eldre og ernæring
- Da interessen fra kommunene ikke er tilstrekkelig, avsluttes prosjektet i sin
planlagte form. Det vurderes enklere tiltak/aktiviteter knyttet til tematikken i senere
møter.
Aktuelle saker til behandling i fellesnemda for Viken
Diverse innkommen post til rådet
Eventuelt

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Gerd Skovdahl
leder

May-Ann Fagerheim
medunderskriver

