Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag til saksbehandling med
henvisning til fylkesutvalgets vedtakspunkt i saken, punkt nr 15:
Oversikten over mindreforbruk på samferdsel/veiprosjekter samt klargjorte prosjekter som
raskt kan realiseres ved bruk av disse midlene, behandles under sak nr 37/19.
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende endringsforslag:
Midlene som er avsatt til g&s bro over kanalen i Moss, brukes til bedring av
framkommeligheten for buss på kort sikt.
Representanten May Hansen (SV) framsatte følgende endringsforslag:
Kr 4,5 mill av udisponerte midler på kr 5,0 mill avsatt til styrking av skolehelsetjenesten
omdisponeres til å sikre drift av Studium Actoris i tre år. Studium Actoris er internasjonalt
anerkjent, og er en av de få frie gruppene som er på statsbudsjettet. Østfold får lite statlige
midler til scenekunst. Det er svært viktig at Studium Actoris sikres videre drift inn i Viken.
Representanten Monica Gåsvatn (H) framsatte følgende forslag:
Nytt punkt, nr 16:
Østfold fylkeskommune informerer på nytt kommunene at det er avsatt 5,0 mill til styrking av
skolehelsetjenesten og inviterer disse til å søke om midler. Fylkeskommunen oppfordrer
kommunene til å se krav til kompetanse i bredere perspektiv og etterlyse f.eks. psykolog,
ergoterapeut og andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller
tverrkulturell kompetanse.
Dersom midlene ikke er brukt opp innen 1.okt , da brukes disse til å styrke Østfold
fylkeskommunes egen Elevtjeneste.
Votering:
Fylkestinget sluttet seg til Siv Henriette Jacobsens forslag til saksbehandling.
Greta Kants forslag fikk 13 stemmer og falt (H, FrP, V).
Ved alternativ votering ble May Hansens forslag vedtatt med 22 mot 13 stemmer avgitt for
Monica Gåsvatns forslag (H, FrP, V).
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2019:
1.
2.
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Posten for budsjettert avdrag økes med kr 6,0 mill, inndekning skjer ved at
skatteinntektene økes med samme beløp.
Budsjettert utbytte fra Østfold Energi økes til kr 65,0 mill. Kr 58 mill forslås avsatt til
økonomiplanfondet.
Budsjettert amortisering av tidligere års premieavvik økes til kr 47,2 mill, inndekning
skjer ved bruk av kr 2,9 mill fra pensjonsfondet.
For å styrke budsjettet for lærlingetilskudd tas kr 5,0 mill. fra økonomiplanfondet.
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Kulturdråpen har for 2019 fått tildelt midler både fra Helsedirektoratet og fra
Kriminalomsorgsdirektoratet over statsbudsjettet. Det medfører at kr 0,5 mill av
rammen til Regionalavdelingen foreslås tilbakeført økonomiplanfondet.
Restmidler på kr 0,45 mill etter gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet av VG2
elever for smittsom hjernehinnebetennelse foreslås tilbakeført økonomiplanfondet.
Vedlagte sluttrapport på Regionalt partnerskapsfond viser restmidler på kr
2.370.442,-Av dette foreslås kr 355.000,- overført til Partnerskap for Næringsutvikling
i Østfold og resten, kr 2.015.442,-, til økonomiplanfondet.
Vedlagt følger sluttrapport på Kompetanseoffensiven. I hht vedtak i fylkestinget i sak
PS 27/2016 pkt 6 overføres kr 2,8 mill til Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.
Restmidler på kr 3.449.000,- foreslås overført til økonomiplanfondet.
Restfinansiering av arbeidet med tverrforbindelsene fv 114/115 og fv 120 på kr 6,0
mill dekkes ved overføring av midler fra økonomiplanfondet til fond for
tverrforbindelsene.
Inndekning av utgifter til arbeidet med å etablere Viken og Sams IKT, samlet kr 44
mill, dekkes ved å disponere kr 40 mill av økonomiplanfondet og redusere årets itinvesteringer med kr 5 mill og driftsfinansieringen av disse med kr 4 mill.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige omdisponeringer ihht
fellesnemndas vedtak og utbetale midlene.
Budsjettet for sentralstyrt vedlikehold styrkes for 2019 med kr 1,8 mill, inndekning
skjer ved bruk av midler fra økonomiplanfondet.
Det avsettes inntil kr 2 mill til tilrettelegging av fleksible arbeidsplasser og møterom
på fylkeshuset i Sarpsborg. Inndekning skjer ved bruk av økonomiplanfondet.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige disponeringen.
Årets investeringsbudsjett nedjusteres med kr 150 mill og årets låneopptak
nedjusteres med kr 120 mill. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å justere de enkelte
prosjektrammene innenfor de kr 150 mill som investeringsbudsjettet nedjusteres
med.
Tertialrapporten pr 30. april tas til orientering.
4,5 mill av udisponerte midler på 5,0 mill avsatt til styrking av skolehelsetjenesten
omdisponeres til å sikre drift av Studium Actoris i tre år. Studium Actoris er
internasjonalt anerkjent, og er en av de få frie gruppene som er på statsbudsjettet.
Østfold får lite statlige midler til scenekunst. Det er svært viktig at Studium
Actoris sikres videre drift inn i Viken.

Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Gretha Kant, May Hansen, Monica
Gåsvatn, Olav Moe, Elin Tvete, Michael Torp, Andreas Lervik og Erik Skauen.

