Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Representanten Ole-Johan Lakselv (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 5,b: Reduseres til 20 mill.
Nytt punkt 5 h:
10 mill avsettes til å stryke helsetilbudet ved de videregående skolene.
Representanten Monica Gåsvatn (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Punkt 5:

-

7 mill avsettes til veivedlikehold (disposisjonsfondet).
5 d endres til: Kr 1,5 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av
ideelle organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av Opplæringskomiteen.

Representanten Johan Edvard Grimstad (Sp) framsatte følgende endringsforslag:
 5 a: Kr 20 056 209,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond)
 5 g: Kr 28,5 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond). Kr 4 mill disponeres slik: ….så
fortsetter det slik innstillingen fra FU tilsier…..
Votering:
Ole-Johan Lakselvs forslag fikk 13 stemmer og falt (H, FrP, V).
Monica Gåsvatns forslag fikk 12 stemmer og falt (H, FrP).
Johan Edvard Grimstads forslag fikk 10 stemmer og falt (H, Sp).
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2018:
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.
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)

5.

g. Kr 11 mill avsettes til Regionalfond (disposisjonsfond). Kr 4 mill disponeres slik:
Kultur
Skole
Fylkesutvalget
Totalt

Orkestergrav
Tankekraft-psykisk helse
Ved behov: Styrking,
komiteenes disp.post

MNOK 2
MNOK 1
MNOK 1
MNOK 4

Følgende hadde ordet i saken: Ole-Johan Lakselv, Niklas Eriksen, Monica Gåsvatn og Johan
Edvard Grimstad.

