Fylkestingets behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende korrigeringsforslag:
 Avsnittet Samferdsel:
o Tredje prikkpunkt utgår.
o Sjette prikkpunkt: Tilføyes og kampanjetilbud.
 Avsnittet Kulturminner tas ut. Tallbudsjettet endres i hht. dette og beløpet på kr 500.000
tilføyes Regionalfondet.
Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av
Høyre og Fremskrittspartiet:
Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til
og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for
fellesskapet. Vi ser det som viktig at man kan ta flere beslutninger lokalt, fremfor å bli
overprøvd, styrt og kontrollert av staten.
Vi vil legge grunnlaget for det nye Østfold, hvor vi er i front på kunnskap, infrastruktur,
innovasjon og næringsutvikling. Vi vil skape det nye Østfold. Et bærekraftig samfunn er et
samfunn som tar vare på grunnleggende samfunnsverdier, trygger velferden og tar vare på
miljøet. Vi vil sikre bærekraften i samfunnet vårt gjennom større mangfold, fornyelse og en
forpliktende miljø- og klimapolitikk. Gode og stabile rammevilkår for næringslivet, økt satsing
på samferdsel, og en skole der kunnskap settes først, er de viktigste forutsetningene for økt
innovasjon og nye arbeidsplasser.
Elevene må stå i fokus for fylkets skolepolitikk. Det må tilstrebes å tilby elevene i hele fylket
gode utdanningsmuligheter. Det er avgjørende for den yrkesfaglige utdanningen at
samarbeidet mellom skole og bedrift er godt. Alle som ønsker det bør få en læreplass.
Vi mener idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge er meget viktige. Det arbeidet frivillige
organisasjoner gjør bidrar til at barn og unge utvikler gode sosiale ferdigheter, samt at det har
en forebyggende effekt mot rusproblematikk og psykososiale problemer.
Et hovedmål er at vi fortsatt skal ha et samfunn som gir muligheter for alle. Verdiene
næringslivet skaper er grunnlaget for hele samfunnets velferd. Familienes økonomi,
framtidige pensjoner, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige tjenester avhenger av
næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. Derfor må det offentlige gi
næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser, gode samferdselsårer og god tilgang på
kompetanse, arbeidskraft og energi.

Verbalforslag
1. Forkjørsrett for næringslivet/Næringsliv for fremtiden

Det er behov for flere innbyggere og flere arbeidsplasser i Østfold. Regionale
utviklingsmidler bør prioriteres til næringsutvikling.
Østfold har sterke tradisjoner knyttet til industri, handel og logistikk. Dette ønsker Høyre
og Fremskrittspartiet å ivareta med en målrettet satsing på moderne videreføring med
stor vekt på miljø- og klimarettede tiltak. Målet må være at det raskt skapes flere

arbeidsplasser med helårsvirkning.
Dette oppnås gjennom kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap,
klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Midler til bedriftsrettede tiltak skal stå
sentralt. Byråkrati og ikke næringsrettede tilskudd må gjennomgås og reduseres for å
kanaliseres til næringsrettet innovasjon.
2. Miljøutfordringene, klima- og miljøtiltak
Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet for å møte miljøutfordringene i Østfold. Spesielt vil
vi fremheve viktigheten av at fylkeskommunen er pådriver i arbeidet med å bedre
vannkvaliteten i Morsa-, Glomma og Haldenvassdragene.
Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere klimagassutslipp.
Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller 0utslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
Høyre og Fremskrittspartiet vil legge til grunn ved nybygg og vedlikehold av bygg de
retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder
vurdere passivhusstandard og nullenergistandard.
Vi vil støtte opp under bysykkelordninger i de byer der det er befolkningsgrunnlag for
dette.
3. Planleggingsmidler samferdsel
Etter regjeringens intensjon om raskere gjennomføring av IC prosjektene helt frem til
riksgrensen og økte planleggings-, vedlikeholds- og investeringsmidler til
samferdselssektoren, er det behov for ekstra midler fra fylkeskommunens budsjett.
Høyre og Fremskrittspartiet vil ha en tett oppfølging av utviklingen på Østre linje.
4. Sterkere satsing på bruk av veimidler
I tillegg til regjerningens sterke satsing på vei, vil Høyre og Fremskrittspartiet satse
ytterligere med opplåning for å forsere arbeidet med å gjøre veier bedre i Østfold. Dette
gjelder økt akseltrykk, utbedring av bære lag, gang og sykkelveier og oppgradering av
broer.
5. Rygge flystasjon
Fylkeskommunen må være en aktiv støttespiller i arbeidet med å skape bedre
rammevilkår og ny aktivitet på Rygge flystasjon.
6. Gang-/sykkelveier
Vi ønsker en satsing på ulike former for gang- og sykkelveier, gang- og sykkelstier og
bredere veiskuldre. Det må være en vesentlig prioritering for fylkeskommunen.
7. Fylkeskommunalt og kommunalt samarbeid
Fylkeskommunen må arbeide for et tettere samarbeid med Akershus. Fylkeskommunen vil

bidra til å vurdere helheten i regionen og støtte kommuner som vurderer å slå seg
sammen.
8. Fornying og forenkling
Hele organisasjonen skal være med i prosjektet hvor kommunaldepartementet jobber for
en mer effektiv offentlig sektor. Tidstyver skal identifiseres og administrasjonen
avbyråkratiseres.
9. Barn og unge
Fylkeskommunens ansvar overfor barn og unge kommer til uttrykk gjennom arbeidet med
de videregående skoler, kultur og folkehelsen. En god skole gir elevene kunnskap og er det
viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Styrking av skolehelsetjenesten sammen
med kommunene vil kunne redusere frafallet i skolen som igjen vil virke positivt på
folkehelsen. Vi legger opp til at kulturmidler kan kanaliseres mot tilbud for barn og unge.
10. Styrke friheten til den enkelte skole, lærer og elev
Det legges opp til økt selvstyre innenfor videregående opplæring. Eksempler på områder
som bør avgjøres på den enkelte skole: drift av kantiner, vareutvalget i kantiner,
undervisningsformer, valgfag, demokratiopplæring, skolereglement, den kulturelle
skolesekken m.m.
11. Fritt skolevalg
Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2015/2016,
slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om
linje.
Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget og det skal også legges til rette
for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene. Det utredes en
stykkprismodell for elevplassene etter eksempel fra andre fylkeskommuner.
12. Valgfri sidemålsundervisning
Fylkestinget søker departementet om å få godkjent en forsøksordning som innebærer at
elevene i fylkets videregående skoler blir fritatt for obligatorisk sidemålsundervisning.
13. Alternative opplæringsløp
Prøve ut alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og
vurdere muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom
opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet.
14. Lærlingesatsing
Vi vil prioritere ungdommen, med bl.a. å sette et helt annet fokus på formidling av
lærlinger. Lærlingtilskuddet til bedriftene må økes og også de som er skoletrøtte og har
hull i CV’n bør få mulighet til å komme ut i arbeid med sikte på fagbrev.
15. Private skoler
Høyre og Fremskrittspartiet er positive til private skoler som et supplement til de
offentlige skolene.

16. Østfold Fagskole
Østfold fagskole skal kunne tilfredsstille de behov som markedet signaliserer, utvikle nye
tilbud og søke om godkjenning hos NOKUT, samtidig som de ivaretar sine kjerneoppgaver
med opplæring av studentene.
Østfold fagskole besitter kompetanse innenfor mange områder og har kjennskap til
næringslivets behov. Kompetansen kan aktivt brukes i videreutdanning/etterutdanning av
lærere.
Det sendes innspill til fagskolerådet om å vurdere behovet for en anleggslinje på
fagskolenivå i Østfold. Østfold vil i overskuelig fremtid ha mange store bygg og
anleggsprosjekter som vil ha behov for godt utdannede fagfolk.
17. Kompetanseheving
Det forutsettes at vi i samarbeid med de videregående skolene sørger for å søke på de
kompetansehevingsmidler for lærere som stilles til disposisjon fra sentrale myndigheter.
18. Skolehelsetjenesten
Det settes av ressurser til skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene for å få økt
tilgjengelighet på helsepersonell for elevene på de videregående skolene.
19. Tjenestegjennomgang av skoleadministrasjonen
Det foretas en tjenestegjennomgang av den felles skoleadministrasjonen. Arbeidet
forventes avsluttet innen 1. juni.
20. Skolebruksplan 2015 – 2026
Behovet for gode videregående skoler er stort. Gjennom Skolebruksplanen er det lagt opp
til en ambisiøs utvikling av skolene med flere nysatsinger. Høyre og Fremskrittspartiet vil
satse på at vi har et bredt tilbud av linjer og skoler i fylket som ivaretar elevenes,
næringslivets og andre samfunnsnyttige interessers behov, jf. våre føringer i
skolebruksplanen.
Behovet for fornying og vedlikehold er godt beskrevet i skolebruksplanen. Vi vil følge opp
med nødvendige bevilgninger gjennom årsbudsjett og økonomiplaner. Andre former for
eierskap og drift av skolebygninger bør utredes.
21. Fylkeskommunalt eiendomsselskap
Det etableres et fylkeskommunalt eiendomsselskap. Eiendomsselskapet skal være et
redskap for å kunne avhende, kjøpe og vedlikeholde eiendom. Fylkestinget ber seg
forelagt en sak om mulighetene og konsekvensene av å innføre ”sell-and-lease-back”
prinsippet for deler av våre eiendommer/bygg der dette er hensiktsmessig. Det settes
spesielt fokus på leiekontraktene.

22. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse
Satsingen på vedlikeholdet av bygninger må forsterkes for å redusere forfallet. Dette kan
delvis lånefinansieres.
23. Overordnet plan for idrettsanlegg
Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling i Østfold. Flere idretter må gjøres
berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg.
24. Stykkprisfinansiering av tannhelsetjenesten
Fylkestinget får seg forelagt en sak om et prøveprosjekt med stykkpris innenfor
tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i 2016.
25. Kulturarena i Fredrikstad
Høyre og Fremskrittspartiet vil støtte en eventuell utredning om en felles arena for idrett
og kultur i Fredrikstad hvor avsatte statlige kulturmidler kan inngå.

Tallbudsjett
Inntekter

Mill kr

Omdisponering fylkesscene.

35,8

Rådmannens overskudd.

5

50 % reduksjon i komiteenes/utvalgets disp.konto.

1,5

Regionale midler til disp.

1,4

Reduksjon politisk virksomhet.

1

Ytterligere effektivisering, som f.eks. regional utvikling eller
konkurranseutsetting.

15

SUM

Utgifter
Skolehelsetjenesten.

59,7

Mill kr
2,5

Lærlingetilskudd.

5

Legge til rette for næringsutvikling - forkjørsrett for næringslivet.

5

Oppgradere tverrforbindelser (120, 114/115), 10 t akseltrykk, forbedring
banelegemer, gang- og sykkelvei, ta inn på etterslepet på vedlikehold,
oppgradering av bruer. Kun delvis finansiering. Kostnad renter og avdrag for
låneopptak 100 mill kr løpetid 15 år.

12

Tannhelsetjenesten.

0,5

Igangsetting konkurransesetting.

2

Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte.

1,2

Arena Fredrikstad, utredning av kulturformål – I tillegg kommer midler til
regionale kulturbygg på 20 mill.

5

Rimeligere billettpriser på buss.

5

Kompetansehevingsmidler.

10

Vedlikehold av bygg.

8

SUM

56,2

Total:

3,5

Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) framsatte følgende endrings- og
tilleggsforslag:
Østfold Venstre legger med dette fram Venstres forslag til fylkesbudsjett for 2015. Det er et
forslag som er miljøvennlig, fremtidsrettet og tilpasset de utfordringene Østfold står overfor.
Den første utfordringen Østfold står overfor er å legge til rette for vekst og utvikling i fylket
som er tilpasset de klima- og miljøutfordringene vi ser i verden, og i Østfold i dag. Østfold
Venstre mener fornuftig arealplanlegging der det fortettes rundt kollektivknutepunkter, et
godt kollektivtilbud som er attraktivt for innbyggerne å bruke og ivaretakelse av Østfolds
natur er en forutsetning for å tilpasse Østfold for fremtiden.
Den andre utfordringen vi har er å etablere arbeidsplasser, og skape flere verdier i fylket vårt.
Det er viktig å styrke kompetansen i Østfold, og øke østfoldingenes mulighet til å arbeide i
eget fylke. Sentralt i en slik satsing ligger et godt skoletilbud.
Den tredje utfordringen er å bedre levekårene til de som faller utenfor i Østfoldsamfunnet.
For Venstre ligger nøkkelen å skape et skoletilbud der vi fanger opp de som kan falle fra tidlig,
og sørge for at alle får muligheten til utdanning og arbeid.
Venstres satsinger
SKOLE: 12,5 mill. kroner
Lærlingetilskudd: 5,0 mill. kroner (i tillegg til økningen som det ble enighet om i
budsjettavtalen på stortinget)
Skolehelsetjenesten: 2,5 mill. kroner.
Etablering av skolebibliotekene som læringssentre: 3,0 mill. kroner
Skolelederutdanning: 1,0 mill. kroner
Kompetanseheving av lærere: 0,5 mill. kroner
Tiltak for å få flere til å bestå: 0,25 mill. kroner.
Karriereveiledning: 0,25 mill. kroner
KOLLEKTIVTRAFIKK: 12,5 mill. kroner
Helgetilbudet på linje 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim videreføres: 2,0 mill.
kroner
Billettprisene reduseres ved å innføre færre soner fra høst 2015: 4,0 mill. kroner
(sone 1: Moss/Rygge/Råde, sone 2: Fredrikstad/Sarpsborg/Hvaler, sone 3: Halden/Aremark,
sone 4: Rakkestad/Eidsberg/Trøgstad/Marker, sone 5: Askim/Skiptvet/Spydeberg/Hobøl).

Styrking av tilbudet til Kalnes: 2,0 mill. kroner
Styrking av tilbudet i Fredrikstad/Sarpsborg, inkludert nattbuss: 4,5 mill. kroner
ANDRE TILTAK: 4,6 mill. kroner
Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte: 2,6 mill. kroner
Utviklingsfond for Østfoldmuseene: 1,0 mill. kroner
Mulighet for større fylkeskommunal andel til DNBE og Punkt Ø: 1,0 mill. kroner
1,4 mill. kroner fra regionalfondet disponeres til fond for grønn næringsutvikling.
Funksjon
Endring
Begrunnelse
400.0 Politisk styring
-4,4
Reduserte godtgjørelser,
redusere antall møter i
fylkestinget (ikke ha
todagersmøter, samle
orienteringssaker),
reduserte rammer til fri
disposisjon
790.2 Flerkulturelt
-0,6
Flerkulturelt arbeid bør
kontaktutvalg
inkluderes i all drift, og ikke
være i ett utvalg
420.0 Administrativ ledelse
-3,0
Færre i
og støttefunksjoner til
kommunikasjonsavdeling,
politiske organer
mindre arbeid når det blir
færre møter.
480.3 Omstillingskostnader
-2,0
Reduserer økningen til 400
%
481.0 Udisponert
-5,0
515.0 Skoleforvaltning
-3,5
Avvikle frokost, frukt og
grønt
515.0 Skoleforvaltning
-0,5
Effektivisering
520.0 Pedagogisk ledelse
-2,0
Effektivisering
590.0 Andre
-2,1
Effektivisering, Skjeberg
undervisningsformål
folkehøgskole og
karrieresentret for voksne.
480.1 Folkehelse
-3,5
Reduksjon i folkehelse
700.0 Tilrettelegging og
-1,0
Effektivisering
støttefunksjoner for
næringslivet
771.0 Kunstformidling
-1,0
Effektivisering
772.0 Kunstproduksjon
-1,0
Effektivisering
715.0 Interregionalt
-1,0
Effektivisering/ avvikling av
samarbeid
prosjekter
29,6 mill.
Fylkesrådmann Atle Haga orienterte om følgende korrigering av tallbudsjettet i sitt forslag
til innstilling:
Rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,4 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,9 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget.

Votering:
Per Magnus Finnanger Sandsmarks forslag fikk 1 stemme og falt (V).
Gretha Kants forslag fikk 14 stemmer og falt (H, FrP, V).
Fylkesutvalgets innstilling med Siv Jacobsens korrigeringsforslag ble vedtatt med 20 stemmer
(Ap, KrF, Sp, SV)

Fylkestingets vedtak 03.12.2014:
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,4 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,9 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 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 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 132,2 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,9 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1
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”.
Merknader og endringer:

Flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele
Østfold:

Rammer:
Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt strammer seg til.
Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år bare pga. omlegging av
inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer investeringsbehov som vil øke renter
og avdrag med 100 millioner i året.
Rådmannens budsjett følger opp vedtatt økonomiplan og politiske signaler på en god måte,
blant annet er lærlinger blant budsjettvinnere i rådmannens forslag og midlene til gang og
sykkelsti er mer enn firedoblet fra rådmannens budsjettforslag for 2014. Midlene til
tverrforbindelse videreføres også
Flertallet vil:
 Prioritere satsinger med synlige resultater allerede våren 2015.
 Prioritere satsinger som ikke øker driftsnivået.
 Forsterke en profil med en satsing på flere lærlinger, flere arbeidsplasser og gode
samferdselstilbud over hele fylket.

Skole: Arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå fortsetter!







Arbeidet med krafttak for læring og det å få flere læreplasser prioriteres videre i 2015.
Oppfølging av fag med høy strykprosent intensiveres. Det iverksettes blant annet
intensivundervisning forut for ny eksamen. Det avsettes midler og følges opp i egen
sak i forhold til gjennomføring. (250 000)
Det legges vekt på å få flere til å ta fagbrev gjennom VOFO avtalen (jfr. § 3.5 i
opplæringsloven.)
Det utarbeides en konkret plan for å iverksette samfunnskontrakten og kontakten
med arbeidslivet styrkes.
Det settes av et beløp til kompetanseheving av lærere i temaer som klasseledelse,
didaktikk, vurderings og veiledningskompetanse, IKT brukt i undervisningen (engangssatsing 2015 – ellers følge opp i ordinær drift.) (500 000)

Medvirkning: Østfold er Europas beste region for barn og unge


Dette følges løpende opp med tiltak for økt medvirkning. Blant annet vil Østfold
fylkeskommune videreutvikle arena som ungdommens fylkesråd.

Kultur: Støtte til lokal kultur og festivaler





Det settes av kr 150 000 til en ny festival i festivalstøtteordningen. Utdeles etter
søknad.
Tilskuddsposten støtte til kulturproduksjoner økes fra 2 118 000 til 2 500 000
(382 000)
Øke driftsstøtte til hagen i Spydeberg Prestegård på linje med Spydeberg kommune.
(25 000)
Det etableres en dialog med blindeforbundet for å kunne kompensere for bortfallet av
lydavis eventuelt med andre tjenester eller målgruppevennlig teknologi (f.eks. Podcast
på telefon.)* Følges evt. opp med udisponerte midler.

Samferdsel: Satsing på bru, kollektiv og gang og sykkelsti












Østfold fylkeskommune vil ha fortgang i rehabilitering av Kjøkøysund bru (Tiltaket
iverksettes for et langsiktig perspektiv med gang og sykkel-løsning.)
Østfold fylkeskommune tar opp lån for å få fortgang i rehabilitering av bruene som
følge av revidert bruprogram
Driftsmidler disponert til bruene omdisponeres for å dekke renter og avdrag. (35 mill.)
Det iverksettes tiltak for å få raskere fremdrift fra vedtak til realisering av gang og
sykkelsti. Prosjekter som kan realiseres raskt prioriteres. Det etableres en oversikt
over hvilke planer som kan realiseres i løpet av 2015.
Øke markedsføringstiltak og kampanjetilbud for kollektiv i Østfold (500 000).
Verbalforslag samferdsel
Kommunene må involveres ifm. en vurdering av hvilke lokale adkomstveger på
fylkesvegnettet som er egnet for nedklassifisering.
Det utarbeides en oppdatert oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger med
en plan for hvordan dette kan løses over en periode på 10-15 år.

Næring: Følge opp næringsoffensiv, bidra til økt verdiskapning og flere
arbeidsplasser i Østfold





Bidra til å bygge klynger og forsterke satsinger på områder der Østfold har gode
forutsetninger for å lykkes (næringsmiddel, mat, bygg og anlegg og tre.)
Etablere et fond for næringsutvikling etter modell fra Akershus fylkeskommune med
fokus på grønn teknologi, innovasjon og bioøkonomi (3 mill.) Andre aktører inviteres
også til å delta. Innretningen på fondet vurderes i egen sak.
Mobilisere Østfoldaktører til å søke om midler til innovasjon og forskning fra Horizon
2020. (500 000)

Miljø: Biogass, enøk og flomsikring





Det etableres et prosjekt for å kunne bruke biogass som drivstoff til drosjer.
Alle nye bygg vurderes å bygges i tre (St. Olav) jfr. Tidligere vedtak.
Bruke klimafondet aktivt til enøktiltak (f.eks. energiovervåkning i egne bygg)
Østfold fylkeskommune skal spille en aktiv rolle for å få alle aktører til å bidra med
nødvendige tiltak for å oppnå god eller svært god tilstand i alle vannforekomster i
fylket, jfr. Både gjeldende forvaltningsplan og ny Forvaltningsplan som nå er ute på
høring. Flom- og errosjonssikring har særlig fokus, herunder økt påtrykk på NVE for
bedre flomberedskap, evt. Også med sikte på å få etablert flomtunell i Vannsjø.

Seriøst arbeidsliv
Oppfølging av anbudsreglementet inkludert tiltak for å sikre et seriøst arbeidsliv. Innføre
tilsvarende restriktive tiltak som andre fylker og kommuner mot sosial dumping og for et
seriøst arbeidsliv (innføre den såkalte Skiensmodellen.) Egen sak om dette bestilles til våren
2015.
Tallbudsjett:
Satsinger

Kostnad

Inndekning

Tiltak får å få flere til å bestå
/intensivundervisning
Kompetanseheving lærere
Ny festival i festivalstøtteordningen
Økt nivå støtte til lokal kultur
Spydeberg Prestegård hageanlegg
Markedsføringstiltak kollektiv
Fond for grønn næringsutvikling
Mobilisering Horizon 2020
Udisponerte midler Rådmannens budsjett
Udisponerte midler Regionalfond
Sum:

250 000,500 000,150 000,382 000,25 000,500 000,3000 000,500 000,-

5307 000,-

4407 000,900 000,5307 000,-

Rest. Udisponert rådmann kr 593 000.*
Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Simen Nord, Tor Prøitz, Gretha Thuen,
Gretha Kant, Inger-Christin Torp, Olav Moe, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Ole Hagen,
Terje Beck, May Hansen, Håvard Jensen, Elin Tvete, Ove Virik Jørgensen, Erlend Wiborg,
Gunnel Edfeldt, Frederikke Stensrød, Odd Riise, Cecilie Agnalt, Monica Gåsvatn, Shakeel
Rehman, Torill Bergene og fylkesrådmann Atle Haga.

