Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Representanten Simen Nord (H) frasatte følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre følger opp vårt økonomiplanforslag med en del
konkrete endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg. De langsiktige grepene i
økonomiplanen ligger fast, men vi har også en del mer kortsiktige grep som blir viktige i 2016.
Vi fremmer vårt alternative budsjettforslag for å vise at vi med noen omprioriteringer kan
gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere, selv om vi er enig med
fylkesrådmannen på flere områder.
Organisasjon
Oppgavereform: Fylkeskommunen må arbeide for et tettere samarbeid med Akershus. Vi bør
også styrke samarbeidet med andre regioner i nærheten. Fylkeskommunen vil bidra til å
vurdere helheten i regionen og støtte kommuner som vurderer å slå seg sammen.
Næringsutvikling
Retning for næringsutvikling: Det er behov for flere arbeidsplasser i Østfold. Regionale
utviklingsmidler bør prioriteres til næringsutvikling.
Østfold har sterke tradisjoner knyttet til industri, handel og logistikk. Dette må
fylkeskommunen 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 at størst mulig andel skal gå til
næringsrettet innovasjon.
Vi har også sterke tradisjoner innen primærnæringene. Jordbruk og fiske er viktig for Østfold,
og vi produserer mange av landets fremste produkter innen mat og drikke. De siste årene har
det blitt utviklet mange nye produkter som har gitt Østfold økt oppmerksomhet som
matfylke. Dette er en utvikling vi fortsatt vil fremheve og styrke.
Rygge flystasjon: Fylkeskommunen må være en aktiv støttespiller i arbeidet med å skape
bedre rammevilkår og ny aktivitet på Rygge flystasjon.
Gang og sykkel
Gang- og sykkelveier: Regjeringen har åpnet for forenklede løsninger innen gang/sykkel. Vi
ønsker flere meter g/s-vei for pengene som bevilges. I tillegg til allerede vedtatte prosjekter i
fylket, bør vi påbegynne flere prosjekter i 2016: Hvaler, Råde, Våler, Skiptvet og Hobøl er
blant kommunene som har spilt inn forslag om prosjekter som kan delta i forsøket med å
bygge g/s-veier forenklet.
Flere byer som for eksempel Moss følger opp egne vedtak om sykkelby og bruker mange
millioner til investeringer i gang/sykkel. Mye av disse investeringene skal brukes der hvor det
er fylkesveier. Derfor bør fylket stille opp med midler for å dekke sin andel på disse veiene.
Miljø og klima

Klimagassutslipp: Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere
klimagassutslipp. Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller
0-utslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
Bysykkel: Vi vil støtte opp under bysykkelordninger i de byer der det er befolkningsgrunnlag
for dette.
Nybygg: Ved nybygg og vedlikehold av bygg skal fylkeskommunen legge til grunn de
retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder vurdere
passivhusstandard og nullenergistandard.
Skole
Fritt skolevalg: Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret
2016/2017, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man
søker om linje. Egen sak om gjennomføringen legges frem for Fylkestinget og det skal
samtidig legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over
fylkesgrensene.
Styrket skolehelsetjeneste: Østfold fylkeskommune bør oppfylle normene for en forsvarlig
skolehelsetjeneste. Det gjør vi ikke i dag. Derfor mener H, Frp og V at fylkeskommunen bør
inngå et samarbeid med kommunene om en styrking av denne viktige tjenesten hvor vi også
bruker egne midler. I dette arbeidet skal man sikre en tverrfaglig skolehelsetjeneste som
sikrer elevene et best og bredest mulig tilbud.
Avtaler om inntak av lærlinger: Fylkeskommunen bør inngå forpliktende avtaler med
kommunene om inntak av lærlinger som sikrer alle elever lærlingeplass. Vi må vurdere å ta i
bruk økonomiske virkemidler for å få med kommunene på dette.
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.
Friskoler: Fylkeskommunen skal være positiv til private skoler som et supplement til de
offentlige skolene.
Samferdsel
Fylkesveiene: Det er viktig å videreføre opprustningen av tverrforbindelsene, med start på FV
120, der trafikken er størst. Vegvesenet får fullmakt til å få til raske og gode løsninger med å
gå i dialog med kommunene og grunneierne. Vi ønsker bedre muligheten for vogntog å
komme seg frem, gi større muligheter til sykling langs veien i tillegg til større trygghet for
bilistene.
Jernbane: Fylkeskommunen må bidra til fortsatt fremdrift for Intercity frem til riksgrensen og
påkobling Østre linje. Det skal være en prioritert oppgave å påvirke sentrale myndigheter for
å sikre dette.
Havner: Fylkeskommunen anbefaler havnene å følge de statlige føringene om å få til et
formalisert samarbeide/sammenslåing av havnene i Østfold.
Selv om regjeringen vurderer å overføre fiskerihavner til kommunene, er det helt vesentlig å
bidra til at vi sørger for at deres behov og ønsker medgår i fylkeskommunens

høringsuttalelser til statlige myndigheters planarbeid. Fiske og sjømat er en viktig næring i
fylket vårt.
Kollektiv: Bidra til et bedre kollektivtilbud i indre Østfold med styrket tilbud langs E18 og
mellom ytre og indre Østfold. Vi må gå videre med en avtale med NSB hvor våre billetter også
kan brukes på togene internt i Østfold. Vi vil også se på muligheten for å benytte
kollektivnettet til Ruter og muligheten til å la Ruter drifte kollektivtrafikken i Østfold.
Kultur
Kultur: Vi bruker av midlene som har vært satt av til fylkeskulturscene til å styrke
kulturtilbudet i hele fylket. I tillegg kommer de bundne midlene til regionale kulturhus.
Planene om Arena Fredrikstad bør kunne støttes.
Kulturbudsjettet økes med 1,4 millioner som blant annet skal gå til økt produksjonsstøtte og
som driftsstøtte til Litteraturhuset i Fredrikstad og House of Foundation i Moss.
Helse
Tannhelse: Det bevilges midler til å oppfylle målet om 2 % til kompetanseheving for de
ansatte i tannhelsetjenesten.
Stykkpris: Fylkestinget får seg forelagt en sak om et prøveprosjekt med stykkpris innenfor
tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i 2016.
Folkehelse: Fylkeskommunen begrenser sitt arbeid med internasjonal folkehelse og
konsentrerer heller innsatsen lokalt.

Inntekter
Kutt i disposisjonspost FU og komiteer
Omdisponering fylkesscene
Ytterligere 0,2 % effektivisering
Reduksjon politisk styring
Konkurranseutsetting
Redusert administrasjon og fellesfunksjoner
Generell reduksjon regional utvikling
SUM

Mill kr

Utgifter
Styrking av skolehelsetjenesten
Næringssatsing
Satsing på kultur i hele fylket
Etter- og videreutdanning opplæring
Ungt entreprenørskap
Kostnad konkurranseutsetting
Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte

Mill kr

1,5
29,3
5,5
1,5
10
3
2,5
53,3

5
4
20
4
0,5
1,5
1,2

Økt satsing på g/s
Kompetanseheving tannhelse
Trafikksikkerhetstiltak
Tilbakeføring veivedlikehold
Kollektivtiltak mellom ytre og indre
Opprettholdt busstilbud metrobuss
SUM

5
0,3
1
7
2
1,5
53

Totalt

0,3

Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag:
Ordningen med 20 prosent stillingsressurs til lederen av flerkulturelt råd videreføres.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling og Siv Henriette Jacobsens forslag
vedtatt med 21 mot 12 stemmer (H, FrP).

Fylkestingets vedtak 02.12.2015:
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,5 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,92 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 2016 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2016 på kr 148,2 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2016 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2016 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 137,0 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 14,2 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 12,9 mill eks. avskrivninger

4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 8,0 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 464,9
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:

Sammen for Østfold:
Felles politisk plattform for samarbeidspartiene: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne,
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Østfold fylkeskommune
Plattformens grunnpilar: Vi vil jobbe for et bærekraftig, fremtidsrettet og godt
sammensveiset fylke. Klima, miljø og inkludering er gjennomgående verdier.
Plattformen bygger på Stortingets klimaforlik.
Vi vil sikre:
Full lærlingedekning, økt sysselsetting, økt kollektivandel og gode forbindelser innad i fylket
Fylkeskommunen skal gjennom innkjøp og utviklingsmidler bidra til et grønt skifte og en
fremtidsrettet teknologiutvikling. Gode planprosesser skal prioritere matjord og
matproduksjon. Vi vil utvikle god folkehelse og flere kulturtilbud over hele fylket.
Partiene vil jobbe for å nå følgende mål i løpet av de kommende fire år:
Skole: Flere skal fullføre og bestå videregående skole gjennom:
1. Full lærlingedekning gjennom blant annet å følge opp handlingsplan for full
lærlingedekning. Etablere en tverrpolitisk innsatsgruppe for kontinuerlig oppfølging.
2. Innføre ordningen med helsefremmende skoler på alle videregående skoler og sikre
god psykisk og fysisk helse og et godt læremiljø i Østfoldskolen.
3. Følge opp Regional Kompetanseplan og derved også sikre grunnleggende ferdigheter i
skolen, inkludert å ta inn praktiske undervisningsformer som et verktøy for læring i
flere fag.
Klima og naturressurser: Bidra til at Østfold blir karbonnøytralt innen 2030
1. Vern av matjord skal prioriteres.
2. Utarbeide klimaregnskap for Østfold fylkeskommunes virksomheter.
3. Utvikle tiltak for at Østfold skal bli ledende på anvendt miljøteknologi som solenergi
og bygg i tre.
Næring: Mobilisere til økt sysselsetting og grønn næringsutvikling i Østfold
1. Arbeide for å lokalisere flere statlige og private arbeidsplasser til Østfold.
2. Bidra til nyskaping og grønn teknologiutvikling i Østfold (gjennom innkjøp,
såkornfond, satsing på klynger, gründere etc.)
3. Bidra til å styrke allerede etablerte næringer i Østfold blant annet ved å satse på
kompetansesentre og nettverk samt jobbe for å forsterke og ta vare på viktige
verdikjeder. Eksempler på dette er tre- og matbaserte næringer.

Samferdsel: Flere sykkelveier og økt kollektivandel
1. Etablere en utbyggingsplan for sammenhengende sykkelvei med forenklede
løsninger. Etablere flere og samordne eksisterende incentivtiltak for å få fortgang i
utbyggingen.
2. Arbeide for å forsere dobbeltspor til Gøteborg og få mer gods over på bane og sjø
samt sikre planfri påkobling av Østre linje på det nye dobbeltsporet mellom Oslo og
Ski fra dag en.
3. Økt kollektivandel gjennom videreutvikling av både tilbud og informasjon om buss
og FleXX ordning. Videreføre satsingen på ladepunkter for el, biogassbusser og
starte forsøk med fyllestasjoner for hydrogen.
4. Jobbe for bedre tverrforbindelser i Østfold.
Inkludering og folkehelse: økt felleskap og mer fysisk aktivitet
1. Etablere flere møteplasser og blant annet stille krav om inkludering ved f.eks
fylkeskommunal støtte, samt arbeide for økt valgdeltakelse blant innvandrere
2. Videreføre partnerskapet for folkehelse og øke samarbeidet med frivilligheten.
3. Motvirke ulikhet i helse ved å bidra til lavterskeltilbud for økt aktivitet og friluftsliv,
for eksempel gjennom å bidra til å få etablert tilbud om flere parsellhager.
Kultur: mer kultur i hele fylket og mer igjen for bevilgede midler
1. Gjennomgå kultursektoren for å vurdere de ulike støtteordningene og
organiseringen av virksomheten.
2. Samarbeide med idretten for å jobbe frem prioriterte regionale anlegg som også
kan brukes til nasjonale og internasjonale arrangementer.
3. Fortsette arbeidet med å fremme friluftsliv i Østfold. Utvikle tiltak for bedre
tilgjengelighet og kjennskap/kunnskap om natur, turistattraksjoner og
kulturminner.
Planarbeid: Fremtidsrettet planlegging og bærekraftig bruk av areal
1. Rullering av fylkesplanen og fylkeskommunens klimaplan.
2. Legge til rette for tilstrekkelig næringsareal til ulike former for næring
3. Ivareta matjord og matproduksjon.
4. Bruke planlegging som et viktig verktøy for god folkehelse.
Demokrati og informasjon: Øke valgdeltakelsen og kjennskapen til fylkeskommunen
1. Invitere til flere høringer og samråd samt involvere innbyggere i viktige saker.
2. Etablere et omdømmeprosjekt for å synliggjøre tiltak og resultat for befolkningen.
3. Stille krav om synliggjøring av finansielle bidrag.
4. Bidra til ønskede politiske resultat mot nasjonale myndigheter.

Budsjett
Handlingsrom: Østfold fylkeskommune har begrenset handlingsrom og større økonomiske
utfordringer i 2016 og i de kommende år. Dette knytter seg til en kraftig reduksjon av
overskudd fra Østfold Energi, betydelig nedgang i andel 16-19 åringer, og en negativ endring i

inntektssystemet. Dette betyr at nye satsinger krever omprioriteringer. Flertallspartiene viser
til at rådmannen har et stående oppdrag om å revurdere/omprioritere eksisterende tiltak.
Satsingsområder for 2016: Rådmannen har fulgt opp vedtatt økonomiplanforslag fra
posisjonspartiene på en god måte. Det er blant annet satt av 20 ekstra millioner til
lærlingeoffensiven. I tillegg er midler til oppstart av nye videregående skoler i Sarpsborg og
Fredrikstad, styrket kollektivtilbud til nytt sykehus og viktige bruinvesteringer tiltak posisjonen
kjenner seg igjen i og applauderer. Rådmannens oppfølging av satsingen på voksenopplæring
med en økning på 2.5 millioner monner godt for denne gruppen. I tillegg til dette kommer
satsingen på næringsutvikling og en fem-dobling av midlene til gående og syklende over få år.
Budsjettforslaget tar derfor utgangspunkt i rådmannens forslag og vil i tillegg spisse konkrete
satsinger og ivareta nye utviklingsbehov.
Skole: Flere lærlinger, helsefremmende skoler og bedre grunnopplæring.
Ungdommen er Østfolds viktigst ressurs. Fylkestinget vil ruste all ungdom i Østfold for
framtida ved å tilby en god utdannelse som arbeidslivet har bruk for. Behovet for dyktige
fagarbeidere med en god yrkesutdanning er stort. Full lærlingedekning må være et
overordnet mål som det jobbes aktivt med å nå. Østfold har i tillegg behov for flere med
høyere utdanning i Østfold. Det er derfor grunnleggende viktig at flere fullfører og består
videregående skole. For å øke den totale kompetansen i Østfold er det også viktig med en
målrettet satsing på voksenopplæring.
Tiltak i budsjettet
 Innføre ordningen med helsefremmende skoler på alle videregående skoler for å sikre
god psykisk og fysisk helse og et godt læringsmiljø. Kostnad: 320 000, Utvikle modeller for å kunne ta i bruk praktiske undervisningsformer som et verktøy
for læring i flere fag. Dette for å styrke grunnleggende ferdigheter.
 Videreutvikle tiltak som styrker overgangen mellom ungdomsskole og VGS.
 Foreta en gjennomgang av tilbudet om spesialundervisning.
 Etablere et kompetansehevingsprogram for å utløse midler fra ulike EU program til
skolesektoren.
 Arbeide mot nasjonale myndigheter for at voksenretten skal starte der ungdomsretten
opphører.
Folkehelse:
Sosial ulikhet i helse og utfordringer knyttet til folkehelse er en av Østfolds utfordringer.
Arbeidet med å bedre folkehelsen er grunnleggende for å utvikle Østfold på en god måte til
beste for innbyggerne.
Tiltak i budsjettet
 Rullering av regional folkehelseplan - handlingsdel
 Gjennomføre en ungdomsundersøkelse ifm Ungdata i 2016 (digitalt). Gjennom de
lokale spørsmålene kartlegges også vold og overgrep.
 Motvirke ulikhet i helse ved å bidra til lavterskeltilbud for økt aktivitet og friluftsliv.
Mulige tiltak her kan være å etablere flere lett tilgjengelige parsellhager. Det bes om
en sak om dette til Østfoldhelsa. Kostnad for tiltaket 200 000,Prosjekt: Inkluderende Østfold.

Bruk av ungdom og frivillige for å løse sosiale utfordringer med fokus på deltakelse,
inkludering og folkehelse.
 Etablere et prosjekt med og for unge i regi av Ungt Entreprenørskap for å utvikle tiltak
og verktøy for unge blant annet i forhold til tema som folkehelse, inkludering og
trafikksikkerhet.
 Etablere prosjekt i regi av østfoldhelsa for å bruke frivillighet som verktøy for å løse
sosiale utfordringer ifm rekruttering av barn og unge i frivilligheten, inkludering samt å
få folk inn i arbeidslivet.
Sum: 500 000,- (250 000,- hver)
Samferdsel: Mer til buss, bein og sykkel
Fylkestinget vil jobbe for et fremtidsrettet og bærekraftig samferdselstilbud over hele
fylket. For å binde Østfold sterkere sammen er det helt avgjørende med gode
tverrforbindelser. I byene må fremdriften til bypakkene fremskyndes og prioriteres.
Forbedring og godt vedlikehold av veinettet har høy prioritet. Fylkestinget vil styrke
kollektivtilbudet, samt legge bedre til rette for gående og syklende. Fylkestinget vil være en
aktiv pådriver for fremdriften for dobbeltspor gjennom Østfold samt bidra til påkobling av
østre linje på Ski stasjon. Gods må i større grad over på båt og bane.
Tiltak i budsjettet:
 Etablere en utbyggingsplan for sammenhengende sykkeltraseer med blant annet
forenklede løsninger over hele Østfold – også for å sikre matjord og ivareta behovet
for jordvern.
 Etablere flere og samordne eksisterende incentivtiltak for å få fortgang i utbyggingen
av sykkeltraseer ut fra lokale forhold og behov.
 Bidra til lokale vedtak og regulering som kan forsere jernbaneutbygging gjennom
Østfold samt få til god knutepunktutvikling ifm de nye stasjonene.
 Være en premissleverandør inn mot utarbeidingen av neste Nasjonal Transportplan
for å ivareta Østfolds behov.
 Innlede samarbeidet med Akershus for å få til fyllestasjoner for hydrogen.
 Få fortgang i arbeidet med å få på plass bedre tverrforbindelser i Østfold.
 Vurdere risiko med tanke på klimaendringer og ekstremvær for veier og infrastruktur.
Klima: Satsing på sol, tre og biogass
Utslippene av klimagasser har økt i Østfold, særlig innen transportsektoren. Samtidig har
Norge forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. Hele 30 prosent av det
innenlandske utslippskuttet kan og må tas i kommunesektoren. Fylkestinget vil bidra til
klimanøytrale fylkeskommunale bygg og kjøretøy og vil blant annet gjennom drift og
innkjøp bruke fylkeskommunen aktivt for å få ned utslipp av klimagasser i Østfold. Vi vil
også vektlegge klimavennlige løsninger i alle anbud.
Tiltak i budsjettet:
 Etablere et kompetansesenter for bærekraftige offentlige bygg.
 Bidra til at Østfold blir nasjonalt ledende på solenergi blant annet gjennom: å etablere
Solcellepanel på alle egne bygg med mål om høyst mulig selvforsyningsgrad. Som et
foregangsprosjekt forsynes fylkeshuset med solenergi så tidlig som mulig i 2016. Det




etableres også en søknadspott med en fast sum privatpersoner. Dette finansieres med
midler fra energi/klimafond.
Utarbeide klimaregnskap for Østfold fylkeskommunes virksomheter.
For å jobbe mot et grønt skifte i Østfold avholdes det et politisk
planforum med beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen i forkant av
rullering av fylkesplanen.

Prosjekt: Østfold tar bussen: Etablere ulike stimuleringstiltak for økt kollektivtransport.
- Det etableres forsøksordning med flere bussavganger med mål å bedre kollektive
tverrforbindelser i Østfold gjennom utvikling av Østfoldringen og FLEXX tilbud.
- Forsøksordning for gratis buss inngår i stimuleringsprosjektet
- Kartlegge passasjergrunnlaget og behov for reise til og fra arbeid sammen med næringslivet
(Les Kalnes modellen) for å utløse potensiale for flere arbeidsreisende som et rushtidstiltak
f.eks. 4 områder over hele fylket.
Det settes av inntil 11 millioner kroner til prosjektet. Det bes om en sak om innretning til
Samferdselskomiteen så snart som mulig.
Næringsutvikling: Mobilisere for flere arbeidsplasser
Det må skapes netto 6000 nye arbeidsplasser de neste fire årene for å opprettholde dagens
sysselsetting i Østfold. Dette er en av de viktigste oppgavene et samlet fylke står overfor.
Fylkeskommunen har en viktig rolle når gjelder å mobilisere til flere arbeidsplasser.
Fylkestinget vil derfor videreføre en flerårig satsing på dette området. Ikke minst er det
viktig å stimulere til utvikling og innovasjon i landbasert industri og til grønn
næringsutvikling.
Tiltak i budsjettet:
 Utvikle Østfold til et kraftsenter for biobaserte næringer. Det skal utvikles en strategi
både for blå og grønne biobaserte næringer.
 Ta initiativ til en kampanje for å bidra til økt industriforståelse i Østfold både ifm
rekruttering og omdømme.
 Fylkeskommunen skal vurdere muligheten for et kompetansesenter for digitalisert
automatisering i samarbeid med industrien og SIVA, fagskolen og Høgskolen i Østfold.
 Fortsette satsingen på mat fra Østfold.
 Bidra til å etablere Klynge/Arenaprosjekt på bærekraftig byggindustri inkludert et
kompetansesenter for offentlige innkjøp.
 Bidra til å etablere utviklingssentre for grønn teknologi
Kultur: Flere regionale anlegg og kulturbygg.
Felles kulturopplevelser er viktig for å bygge Østfold sammen. Østfold fylkeskommune har
over lang tid hatt en bred og variert satsing på kultur over hele fylket og det ønsker
fylkestinget å fortsette med. Kultur er viktig i seg selv, men også for å øke Østfolds
attraktivitet og bidra til satsinger på reiseliv og næringsutvikling.
Tiltak i budsjettet:
 Etablere en støtteordning for større arrangementer som profilerer Østfold. Kriterier
utarbeides av komiteen. Sum 500 000,-







Samarbeide med idretten for å jobbe frem prioriterte regionale anlegg som også kan
brukes av nasjonale og internasjonale arrangementer.
Gjennomgå kultursektoren for å vurdere de ulike støtteordningene og organiseringen
av virksomheten.
Intensivere påvirkningsarbeid for at staten finansierer sin andel av Opera Østfold
Utvikle modeller for sambruk derved og få flere synergieffekter ved bygging av nye
skoler.
Bidra til flere regionale kulturbygg.

Flerkulturelt råd
Ordningen med 20 prosent stillingsressurs til lederen av flerkulturelt råd videreføres.
Tallbudsjett
Tiltak
Helsefremmende skoler
Parsellhager
Inkluderende Østfold
Støtteordning for
arrangement
Østfold tar bussen

Samlet behov

Kostnad
320 000,200 000,500 000,500 000,-

Inndekning
Driftsfond
Driftsfond
Driftsfond
Driftsfond

11 000 000,-

Nye midler statsbudsjett,
5mill og fondsmidler, 6 mill.
til sammen
11 000 000,12,520 000,-

12,520 000,-

Samlet sum fra driftsfond: 1,520 000,Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Simen Nord, Gretha Kant, Andreas
Lervik, Monica Gåsvatn, Håvard Jensen, Johan Edvard Grimstad, Olav Moe, Erik Skauen, May
Hansen, Lars Pedersen Due, Tor Prøitz, Cecilie Agnalt, Erik Unaas, Håvard Wennevold
Osflaten, Trygve Westgård, Anwar Poya, Michael Torp, Mona Vauger, Elin Tvete, Ole Hagen,
Vegard Fjell og Caroline Andres.

