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PS 21/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,5 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,92 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2016 på kr 148,2 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2016 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2016 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 137,0 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 14,2 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 12,9 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 8,0 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 464,9
mill eks. avskrivninger


benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

7. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.

Eldrerådets behandling:
Jostein Gjeldnes fra økonomiavdelingen møtte og orienterte om saken.
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:

Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 13.11.2015:
Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 tas til orientering.

PS 22/2015 Resultater fra markedsanalyse og avklaring av nytt busstilbud
mellom Østfold og region Värmland
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Fylkesutvalget tar markedsanalysen om nytt busstilbud mellom Østfold og region
Värmland til orientering.
Det legges ikke opp til etablering av nye lokale busstilbud mellom Värmland og
Østfold.
Fylkesrådmannen bes ta initiativ til en felles henvendelse fra Østfold fylkeskommune,
Region Värmland og de aktuelle kommunene for å vurdere muligheten for noen flere
stopp med ekspressbussene på strekningen Stockholm-Karlstad-Oslo.

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

Eldrerådets uttalelse 13.11.2015:
1.
2.
3.

Fylkesutvalget tar markedsanalysen om nytt busstilbud mellom Østfold og region
Värmland til orientering.
Det legges ikke opp til etablering av nye lokale busstilbud mellom Värmland og
Østfold.
Fylkesrådmannen bes ta initiativ til en felles henvendelse fra Østfold fylkeskommune,
Region Värmland og de aktuelle kommunene for å vurdere muligheten for noen flere
stopp med ekspressbussene på strekningen Stockholm-Karlstad-Oslo.

PS 23/2015 Utvidelse av tilbud med skysskort i videregående opplæring og
noen andre billettjusteringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Skysskort for elever med skyssrett i videregående opplæring utvides til å gjelde alle
skoledager uten tidsbegrensning. Tilbudet gjelder lokale busstilbud som kjøres på
oppdrag for Østfold fylkeskommune, og begrensninger som gjelder ekspressbusser
samt antall reiser, skoledager og øvrige betingelser knyttet til skysskortet videreføres.
2. Dagens soneinndelingen videreføres med 16 prissoner i Østfold.
3. Det bør være en målsetting å etablere flere salgssteder for forhåndskjøp av billetter og
kort for å redusere salg på bussen, enten gjennom kommisjonærer eller i automater.
Fylkesrådmannen bes komme tilbake med en sak om status før sommeren 2016 hvor
det også vurderes å innføre et pristillegg ved kjøp av billetter om bord i bussene.
4. Det innføres en østfoldbillett for 24- og 72 timer for voksen til kr 100,- og 150,- og for
barn, ungdom og honnør til kr 50,- og 75,-. Tilbudet innføres fra 1. januar 2016.

Eldrerådets behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt:
Eldrerådet ønsker at pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal måtte
betale dyrere billett ved kjøp om bord i buss.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med det framlagte tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 13.11.2015:
1. Skysskort for elever med skyssrett i videregående opplæring utvides til å gjelde alle
skoledager uten tidsbegrensning. Tilbudet gjelder lokale busstilbud som kjøres på
oppdrag for Østfold fylkeskommune, og begrensninger som gjelder ekspressbusser
samt antall reiser, skoledager og øvrige betingelser knyttet til skysskortet videreføres.
2. Dagens soneinndelingen videreføres med 16 prissoner i Østfold.
3. Det bør være en målsetting å etablere flere salgssteder for forhåndskjøp av billetter og
kort for å redusere salg på bussen, enten gjennom kommisjonærer eller i automater.
Fylkesrådmannen bes komme tilbake med en sak om status før sommeren 2016 hvor
det også vurderes å innføre et pristillegg ved kjøp av billetter om bord i bussene.
4. Det innføres en østfoldbillett for 24- og 72 timer for voksen til kr 100,- og 150,- og for
barn, ungdom og honnør til kr 50,- og 75,-. Tilbudet innføres fra 1. januar 2016.
5. Eldrerådet ønsker at pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal
måtte betale dyrere billett ved kjøp om bord i buss.

PS 24/2015 Videreutvikling av Ungdommens fylkesråd
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

2.
3.

Møter for Ungdommens fylkesråds styre følger den politiske møterekken, og
organiseres på samme måte som de øvrige fylkeskommunale brukerrådene.
Møtedatoer for styret blir 2. februar, 5. april, 24. mai, 6. september, 11. oktober og 15.
november.
Medlemmene av styret for Ungdommens fylkesråd gis møtegodtgjørelsen på 0,05% av
fylkesordførerens årsgodtgjøring per møte.
Den nye organiseringen trer i kraft 01.01.2016, og evalueres etter ett år.

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

Eldrerådets uttalelse 13.11.2015:
1.

2.
3.

Møter for Ungdommens fylkesråds styre følger den politiske møterekken, og
organiseres på samme måte som de øvrige fylkeskommunale brukerrådene.
Møtedatoer for styret blir 2. februar, 5. april, 24. mai, 6. september, 11. oktober og 15.
november.
Medlemmene av styret for Ungdommens fylkesråd gis møtegodtgjørelsen på 0,05% av
fylkesordførerens årsgodtgjøring per møte.
Den nye organiseringen trer i kraft 01.01.2016, og evalueres etter ett år.

PS 25/2015 Gjennomgang av Transporttjenesten for funksjonshemmede i
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

2.

Det settes i gang et arbeid for å gjennomgå og forbedre Transporttjeneste for
funksjonshemmede i Østfold, hvor tilbudet også sees i sammenheng med bestillingstilbudet
Flexx. Gjennomgangen bør blant annet omfatte tilskuddsnivå og fordeling av midler samt
organisering og oppfølging av tilbudet.
Det nedsettes en arbeidsgruppe med 3 representanter fra Samferdsel, miljø- og
klimakomiteen, 1 representant fra Eldrerådet og 1 fra Fylkesrådet for funksjonshemmede.
Samferdselsseksjonen vil ivareta sekretærfunksjonen i arbeidsgruppen.
Som representanter i gruppen oppnevnes:
Fra SMK komiteen:

3.

____________________
____________________
____________________
Fra Eldrerådet:
____________________
Fra Fylkesrådet for funksjonshemmede:____________________
Utvalgte kommuner, organisasjoner og transportører inviteres til å delta i en referansegruppe.

4.

Arbeidsgruppen legger frem en sak i løpet av våren 2016 med forslag til endringer som
vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen for perioden 2017-20.

Eldrerådets behandling:
Følgende forslag ble framsatt:
Som representant i gruppen fra eldrerådet foreslås lederen av eldrerådet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 13.11.2015:
1.

2.

Det settes i gang et arbeid for å gjennomgå og forbedre Transporttjeneste for
funksjonshemmede i Østfold, hvor tilbudet også sees i sammenheng med bestillingstilbudet
Flexx. Gjennomgangen bør blant annet omfatte tilskuddsnivå og fordeling av midler samt
organisering og oppfølging av tilbudet.
Det nedsettes en arbeidsgruppe med 3 representanter fra Samferdsel, miljø- og
klimakomiteen, 1 representant fra Eldrerådet og 1 fra Fylkesrådet for funksjonshemmede.
Samferdselsseksjonen vil ivareta sekretærfunksjonen i arbeidsgruppen.
Som representanter i gruppen oppnevnes:
Fra SMK komiteen:

3.
4.

____________________
____________________
____________________
Fra Eldrerådet:
Leder
Fra Fylkesrådet for funksjonshemmede:____________________
Utvalgte kommuner, organisasjoner og transportører inviteres til å delta i en referansegruppe.
Arbeidsgruppen legger frem en sak i løpet av våren 2016 med forslag til endringer som
vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen for perioden 2017-20.

PS 26/2015 Orienteringssaker for eldrerådet 13. november 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Eldrerådets behandling:
1. Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.
Olav Nyhus fra juridisk seksjon møtte og orienterte om saken. Kommentarer og innspill tas
med i det videre arbeidet.
2. Diverse innkommen post til rådet
3. Eventuelt

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets vedtak 13.11.2015:
Informasjonen tas til orientering.

