Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Simen Nord (H)
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) orienterte om en feil i innstillingens punkt 4 a. Rett tall skal
være Kr 34 841 851.
Representanten Monica Gåsvatn (H) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag:
Punkt 4.a) - endring:
Kr 34 841 851,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond), inklusive midler til arbeidet
med Viken.
Punkt 4.j) - tillegg:
5,0 mill settes av til styrking av skolehelsetjenesten.
Votering:
Monica Gåsvatns forslag fikk 13 stemmer og falt (H, FrP, V).
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2019:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommunes regnskap for 2018 vedtas.
Østfold fylkeskommunes årsrapport for 2018 vedtas.
Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse
for 2018 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for
2018.

4.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 83 925 451 disponeres
til følgende:
a) Kr 34 841 851,- avsettes til økonomiplanfondet (disposisjonsfond), inklusive
midler til arbeidet med Viken.
b) Kr 5 mill tilbakeføres til Østfold kollektivtrafikk (rammestyrking)
c) Kr 1 mill avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av
ideelle organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av
Opplæringskomiteen.
d) Kr 25,4 mill avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond)
e) Kr 2 mill tilbakeføres opplæringsområdet (disposisjonsfond), utviklingsteam
Glemmen videregående skole
f) Kr 10 mill avsettes til regionalfondet (disposisjonsfond)
g) Kr 478 884 avsettes til prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn.
h) Kr 200 000 avsettes til Kulturdråpen (disposisjonsfond)
i) Kr 4 716 avsettes som utbytte fra Innovasjon Norge (disposisjonsfond)
Midler fra følgende urørte disposisjonsfond i 2018 overflyttes til økonomiplanfondet
(disposisjonsfond) med angitte beløp:
- Sentralt disposisjonsfond kr 9 517 125, hele beløpet
- Omstillingsmidler kr 2 000 000, hele beløpet

5.

6.

Ubenyttede midler på depositumskonto løyver, avsettes med kr 2 697 300,- til
økonomiplanfondet (disposisjonsfond).
Følgende hadde ordet i saken: Simen Nord, Andreas Lervik, Roar Lund, Monica Gåsvatn,
Michael Torp, Siv Henriette Jacobsen, Johan Edvard Grimstad og fylkesrådmann Anne Skau.

