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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Statusrapporten for RØRE-prosjektet tas til orientering.
Sarpsborg, 26. februar 2019
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Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa gjennomfører i perioden 2017 – 2020 prosjekt «RØRE
6-19, om bevegelsesglede, matglede og trivsel».
Ved utgangen av 2018 er prosjektet halvveis, og statusrapporten beskriver arbeid og
erfaringer så langt.
Sparebankstiftelsen DNB har frist for statusrapport fra RØRE-prosjektet 4. mars 2019.
Vedlagte rapport er sendt gavegiver Sparebankstiftelsen DNB innen fristen med forbehold om
politisk behandling.

Fakta
Regnskap for 2017 og 2018 viser at det er benyttet 13.762.893 kr i RØRE-prosjektet så langt.
Prosjektet ligger under periodisert budsjett for hovedpostene lønn, prosjekttiltak, møter,
reise og drift, men litt over for egne kurs.
Gjennom tilskuddsordningen er det fordelt totalt 16.597.000 kr i tre tildelinger. Ved utgangen
av 2018 er det utbetalt 11.015.493 kr. Avviket skyldes prosjektets utbetalingsprosedyrer, der
halvparten av støtten utbetales som forskudd, og inntil resten utbetales når sluttrapport og
regnskap er godkjent.
Første tildelingsrunde er nå avsluttet. Det viste et mindreforbruk på 586.484 kr. Dette beløpet
legges til tilskuddsordningen i fjerde utlysning. Før tildeling i fjerde utlysning vil også andre
tildelingsrunde være avsluttet. Et eventuelt mindreforbruk her vil også bli benyttet i fjerde
tildeling.
Fra tidligere er 1.660.000 kr omdisponert fra andre poster i prosjektet og fra Østfold
fylkeskommune til bruk i videregående skoler, slik at totalt 5.649.484 kr nå er tilgjengelig for
fjerde tildelingsrunde.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen er godt fornøyd med økonomistyringen i prosjektet. Det vil bli tatt grep i
løpet av 2019 for å justere forbruket, slik at hele tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB blir
benyttet i prosjektet.
Videre ser fylkesrådmannen at selve tilskuddsordningen er et godt grep for å skape
engasjement og deltakelse fra grunnskoler og videregående skoler for å delta i prosjektet. Det
at skolene får et tildels beskjedent beløp for å gjennomføre tiltak som skolen selv ønsker å få
gjennomført har bidratt til stort engasjement på skolene. Fylkesrådmannen erfarer også at
det er lettere for skolene å fullføre de mindre prosjektene. Større, mer omfattende prosjekter
som har fått større beløp er vanskeligere for skolene å fullføre som forutsatt. Dette er
erfaringer som rådmannen tar med inn i vurderingen av søknader i den siste tildelingsrunden.
Til nå er 81 skoler med i RØRE-prosjektet. I fjerde og siste utlysning blir det gjort tiltak for å
øke oppmerksomheten om RØRE-muligheten på skoler som ennå ikke har benyttet seg av
denne.
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