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Forord 
 
 
Hendelsene 22.7.11 overskygger alt annet som 
skjedde i 2011. Østfold ble hardt rammet. Seks 
ungdommer omkom på Utøya og flere ble alvorlig 
skadet. I tillegg omkom en trebarnsmor fra Østfold i 
Regjeringskvartalet. De berørte kommuner gjorde en 
enestående innsats i godt samarbeid med Østfold 
Arbeiderparti/AUF. 
 
Fylkesmannen hadde løpende kontakt med 
kommunene og sikret rapportering til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
Helsedirektoratet. Vi var deltagende med der det 
kjentes riktig, og vi var opptatt av å følge og støtte 
opp om kommunene på beste måte. 
 
Ved høstens lokalvalg skjedde det store politiske 
endringer i Østfold. 14 av 18 kommuner skiftet 
ordførere. Etter valget tok embetsledelsen turen til 
alle kommunene. Vi ønsket å bli bedre kjent, fortelle 
om vår rolle og hva vi ønsker å bidra med. 
 
At Malakoff videregående skole i Moss ble tildelt 
Dronning Sonjas skolepris for 2011, ble ekstra høyt 
verdsatt. Skolen har over tusen elever, hver femte 
med minoritetsbakgrunn med 33 forskjellige 
morsmål. Skolen fikk prisen for sitt arbeid med 
inkludering og likeverd. Skolen var også den hardest 
rammede videregående skole i landet 22. juli. 
Dronning Sonjas besøk, skolens prestasjoner av 
pedagogisk tenkning og ulike arbeidsformer samt 
elevenes enestående innsats på scenen og i mindre 
grupper, gjorde dette til en stor opplevelse. 
 
Vi legger stor vekt på at forholdet mellom 
kommunene og embetet skal være tillitsfullt og godt, 
preget av gjensidig respekt og forståelse for ulike 
oppgaver og ansvar. Vi har en systematisk og god 
kommunedialog, der drøfting av statlige føringer 
tillegges stor vekt og der spesielle forhold i de ulike 
kommuner drøftes. Vi tilbyr kompetanse på ulike 
områder og vi oppfattes og brukes som et 
kompetansesenter for kommunene om de ønsker det. 
 
 
 
 
 

2011 ble et virksomt og godt år for Fylkesmannen i 
Østfold.  
 
Jeg vil takke kommunene, fylkeskommunen, de 
statlige etater, våre kontakter og samarbeidsparter for 
et godt samarbeid. 
 
 

Moss, april 2012 
Anne Enger 

sign. 
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Kongens og Regjeringens representant i fylket 
 
I fylkesmannens instruks heter det: 
”Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og 
Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Fylkesmannen skal virke til gagn og beste for 
fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og 
sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i 
den utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig eller formålstjenlig.” 
 
Fylkesmannens (FM) oppgaver kan grovt deles i fem grupper:  

1) FM er sektormyndighet på viktige politikkområder og representerer 12 departementer og ni 
underliggende direktorater og sentrale tilsyn.  

2) FM er regional samordningsmyndighet for staten. I dette ligger forventninger om statlig 
samordning og samarbeid i hovedsak rettet mot kommunene. 

3) FM er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans overfor vedtak som treffes i 
kommuneforvaltningen, og som tilsynsmyndighet blant annet på viktige velferdsområder som 
forvaltes av kommunene. 

4) FM skal - med utgangspunkt i rollen som regjeringens representant - virke til beste for fylket og ta de 
initiativ som finnes påkrevd. 

5) FM skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket, og formidle 
informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer om forhold som antas å berøre 
deres virksomhet. 

 

Organisering 
Fylkesmannen i Østfold holder til i Statens hus, Vogtsgate 17, Moss.  
 
I tråd med vår langsiktige plan, fortok vi en justering av organisasjonen. Igjen fikk vi en barnehage- og 
utdanningsavdeling og opprettet juridisk avdeling. Planen inkluderer oppgavene med vergemål til sistnevnte 
avdeling. Administrasjonsordningen (roller og fullmakter) er justert, også som følge av at Helsetilsynet i 
Østfold er nedlagt fra 01.01.2012. 
 
Vi er organisert med fem fagavdelinger, en fagstab og en administrativ stab: 
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Fylkesmannens verdier, visjoner og 
prioriteringer i 2011 
 
Våre verdier er: Åpenhet, troverdighet og 
kompetanse.  
 
Vår visjon er: Fylkesmannen i Østfold skal være 
pådriver for rettssikkerhet, velferd, fornying og 
bærekraftig utvikling. 
 
Våre felles prioriteringer i 2011:  
Rettssikkerhet:  
Saksbehandlingstiden for enkeltsaker skal ikke 
overstige 3 måneder på noen av Fylkesmannens 
saksområder. Rettssikkerhetsarbeidet, herunder 
tilsynsarbeidet, skal prioriteres og klart språk skal 
vektlegges i alle våre vedtak og tilsynsrapporter.  
 
Samordnet planarbeid:  
Gjennom samordnet opptreden skal vi formidle 
nasjonal politikk og føringer til kommunene i 
forbindelse med deres arbeid med kommunale 
planstrategier i 2011 og 2012.  
 
Informasjonsdeling:  
Vi skal aktivt dele informasjon og kunnskap, både 
internt og eksternt. Utvikling av embetets 
elektroniske kanaler skal intensiveres og vi skal ta 
i bruk nytt brukergrensesnitt på intranettet og øke 
aktiviteten og kvaliteten når det gjelder 
informasjon på Internett.  
 

Helhetlig og strategisk ledelse 
Fylkesmannen i Østfold bruker dataverktøy for 
virksomhetsplanlegging, styring og rapportering 
gjennom året. Rapportering om status/ 
måloppnåelse og risikovurdering skjer hvert 
tertial. Vurdering av den økonomiske stillingen og 
prognosering skjer oftere. 
 
Måloppnåelse 
Innenfor de ulike fagområder utgjør tilsyn, 
kontroll og klagesaksbehandling en stor del av 
arbeidsinnsatsen. Det er stort arbeidspress, og vi 
oppnår dessverre ikke alltid kravene til saks-
behandlingstid. Årlig rapporteres om resultater til 
FAD. På enkelte tilsynsområder er måloppnåelsen 
svakere enn planlagt på grunn av vakanser i 2011. 
Vi anser likevel måloppnåelsen for å være 
tilfredsstillende på de fleste områdene.  
 

Innsyn og mediaomtale 
Fylkesmannen i Østfold var omtalt i 2589 
internett- og avisartikler i media i 2011, mens 
Helsetilsynet i Østfold var omtalt i 474 oppslag, 
samlet 3063 artikler. I tillegg kommer radio- og 
TV-innslag. Via offentlig elektronisk postjournal 
(OEP) ble det registrert 2974 innsynskrav, i snitt 
247 pr måned. I tillegg mottok Fylkesmannen i 
Østfold og Helsetilsynet i Østfold et betydelig 
antall innsynsbegjæringer fra pressen på telefon 
og e-post. Embetets internettnettsider hadde 
101.107 besøk og 270.133 sidevisninger i løpet av 
året. 

Bemanning, budsjett, sykefravær 
Per 31.12.2011 var vi i alt 125 ansatte, medregnet 
lærlinger og prosjektansatte. Fylkesmannens 
økonomiske ansvar var 114 årsverk og vel 64,9 
mill kroner til drift. Med tilleggsbevilgninger på 
1,373 mill. kroner og refusjoner i løpet av året på 
2,2 mill. kroner (sykepenger, fødselspenger og for 
lærlinger), ble totalrammen 68,2 mill. kroner.  
 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,6 mill. 
kroner over kap 1510 post 01 og 1,4 mill. kroner 
på kap 1510 post 21. Mindreforbruket skyldes 
flere vakanser enn normalt, noe mer prosjekt-
inntekter og overhead enn forventet, og utsatte 
anskaffelser på ikt-området. 
 
Legemeldt sykefravær var 3,5% i 2010 og 3,6% i 
2011. Sammenlignet med andre var det 
legemeldte sykefraværet hos Fylkesmannen i 
Østfold 5,0% fjerde kvartal mot 4,4 % i statlig 
forvaltning og 5,4% for hele landet - (kilde: 
NAV). 
 

Likestilling og likeverd ved FM Østfold 
Årlig utredes kjønnsfordelingen på 
stillingsgrupper og lønn og vi har integrerte tiltak i 
personalpolitikken og lønnspolitikken. Det er ikke 
usaklig forskjell på kvinner og menns lønnsnivå, 
men vi har en overvekt av kvinner i lavere 
utdanningsgrupper. Embetet har en fleksibel 
arbeidstidsordning og permisjonsmuligheter for 
småbarnsforeldre, redusert arbeidstid og arbeid 
hjemme etter avtale. 
 
Ved tilsettinger innkalles minst en person med 
innvandrerbakgrunn dersom vedkommende er 
formelt kvalifisert til stillingen. 
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Kongelig besøk til Østfold, ordner og medaljer 
 
 
Kongehuset besøkte Østfold ved tre offisielle 
anledninger i 2011.  
 
H. K. H. Kronprins Haakon besøkte Sarpsborg 
29. september. Temaet var ungt entreprenørskap 
og Kronprinsen besøkte Kruseløkka 
ungdomsskole, Inspiria Science Center AS og 
Greåker videregående skole. Ved Kruseløkka ble 
Kronprinsen orientert om organisering av 
elevbedrifter og arbeid for ungt entreprenørskap. 
Vinnerne av nasjonal entreprenørskapspris fikk 
møte Kronprinsen i en interessant dialog. 
 
Greåker videregående skole orienterte 
Kronprinsen om programmet ”Skolens samarbeid 
med bedriftene i distriktet”, ungt entreprenørskap 
og science-linja. Besøket ble avsluttet med 
elevpresentasjoner og dialog under overskriften 
”Undring, entreprenørskap og utvikling”. 
 
H. M. Dronning Sonja besøkte Moss 1. 
desember. At den yrkesfaglige Malakoff 
videregående skole i Moss ble tildelt Dronning 
Sonjas skolepris for 2011, ble ekstra høyt verdsatt. 
Skolen som har over tusen elever, ca 20 % med 
minoritetsbakgrunn og med 33 forskjellige 
morsmål, fikk prisen for sitt arbeid med 
inkludering og likeverd. Skolen var også den 
hardest rammede videregående skole i landet 
22.7.11. Dronning Sonjas besøk, skolens 
prestasjoner av pedagogisk tenkning og ulike 

arbeidsformer samt elevenes enestående innsats 
på scenen og i mindre grupper, gjorde dette til en 
stor opplevelse. 
 

 
Fra besøket på Malakoff  
Foto: Fredrik Norland/Østfold fylkeskommune 
 
Prinsesse Astrid fru Ferner besøkte Hvaler 4. 
desember i forbindelse med Hvaler 
sanitetsforenings 100 års jubileum. Jubiléet fant 
sted ved Hvaler Gjestgiveri.  
 
Kongens fortjenstmedalje 
På oppdrag fra Slottet ble 18 personer tildelt 
fortjenstmedalje i sølv i 2011. 
 

 
 
 
Nye statsborgere – innvandring og integrering 
 
 

 
Fra seremonien i Fredrikstad 22. mai 
Foto: Lars Hovland 

Fylkesmannens oppdrag er bl.a. å organisere 
statsborgerseremoni, og det ble arrangerte to 
seremonier for nye norske statsborgere - i Gamle 
Fredrikstad 22. mai og Halden 6. november.  
Invitasjon ble sendt til 581 personer som hadde 
fått innvilget statsborgerskap i perioden 
10.08.2010 til 09.08.2011. Det var i alt 141 som 
deltok, dvs. 25 %.  
 
De som fikk innvilget statsborgerskap i nevnte 
periode kommer fra 60 opprinnelsesland. 
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Samordningsoppgaver, fornying av offentlig sektor 
 
En viktig del av Fylkesmannens arbeid er rettet mot kommunene hvor vi har oppgaver knyttet til beredskap, 
kommuneplanlegging, lovlighetskontroller av kommunenes budsjetter og økonomiplaner og behandling av 
klager på vedtak truffet av kommunene. 
 

Samordning av statlige styringssignaler 
En sentral arena for helhetlig samordning av 
statlige styringssignaler er det årlige 
statsetatssjefsmøtet som i 2011 var den 26. 
oktober. Temaer på møtet var universell 
utforming, integrering i Østfold og 
tilstandsrapport og kriminalanalyse for Østfold 
politidistrikt. Ny plan og bygningslov setter krav 
til deltakelse fra statsetatene i arbeidet med de 
regionale planstrategier. Fylkesmannen bistod 
fylkeskommunen med et møte hvor 
fylkeskommunens planopplegg ble presentert.  
 
Fylkesmannens styringsdialog med kommunene 
har flere arenaer: 
 En årlig konferanse med kommunenes 

ledelse. 
 Et informasjonsmøte om 

kommuneproposisjonen og et om 
statsbudsjettet. 

 Fylkesmannens møte med enkeltkommuner, 
normalt 6 pr år. I 2011 besøkte Fylkesmannen 
tre kommuner: Fredrikstad, Rygge og Halden. 

 De enkelte fagområdenes særmøter med 
kommunene. 

 
Til kommunemøtene utarbeides Fylkesmannens 
Østfold-rapport om statens forventninger til 
kommunene og vi beskriver status på utvalgte 
områder med kommentarer. I kommunemøtene 
vektlegges spesielle kommunevise utfordringer. 
 
Samordning gjennom kommunalt planarbeid 
En viktig samordningsoppgave er knyttet til plan- 
og bygningsloven. I samarbeid med 
fylkeskommunen er prosjektet Plansamhandling 
2011-2013 opprettet. Dette har som hovedmål å 
bedre kommunale planstrategier. Det er 
gjennomført Planstrategitorg  

og framtidsverksteder for regional og kommunal 
planstrategi. Fylkesmannen vil delta tidlig i 
planprosesser for å klargjøre sentrale føringer. 
Dette kan resultere i færre innsigelser og 
utsettelser av planvedtakene. Samhandlings-
reformen kan gi nye administrative løsninger på 
kommunesamarbeidet og Fylkesmannen bidrar 
med faglig veiledning.  
 

Kommuneøkonomi  
I 2010 oppnådde man en klar bedring av 
resultatene til kommunene i Østfold. Etter et svært 
svakt år i 2008 har trenden vært positiv i Østfold. 
Resultatet samlet for kommunene i 2010 er enn 
landsgjennomsnittet, og årsaken til dette er høyere 
netto finansutgifter. Gjeld og avdragsbelastning er 
omtrent på linje med landet for øvrig. Dette tyder 
på at kommunene i Østfold har lavere 
renteinntekter enn landsgjennomsnittet, noe som 
også underbygges av at kommunene har lavere 
reserver i disposisjonsfond.  
 
De foreløpige anslagene for regnskapsresultater i 
2011 tyder på at de fleste kommunene i fylket 
ikke oppnår styrking av handlefrihet og reserver, 
og at man drar med seg betydelige utfordringer 
inn i 2012. Kombinasjonen av høy gjeld, lite 
reserver og stort press på velferdstjenestene, gjør 
situasjonen vanskelig for mange kommuner.  
 
Østfold har i alle årene fra 2000 hatt kommuner 
registrert i Register om betinget godkjenning og 
kontroll (ROBEK). På det meste var seks 
kommuner inne i 2005. For tiden er Hobøl og 
Råde registrert i ROBEK. Flere kommuner står i 
fare for å bli innmeldt i registret på grunn av 
ubalanse i driften og lite reserver til uforutsette 
hendelser.

Skjønnstilskudd, omstilling og fornying i kommunene
Oversikt over tildeling av skjønnsmidler 2004 – 2012, tall i mill. kroner 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ordinært skjønn  40,9 43,1 43,1 36,2 38,0 56,0 54,0 51,0 50,0 
Prosjektskjønn 5,0 10,0 5,5 6,0 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 
Ekstraordinære tiltak       1,8  1,0    
Total skjønnsramme 45,9 53,1 48,6 44,0 44,0 64,0  64,0 61,0 60,0 



 

 

 
Kommunene er aktive på utviklingsarbeid og 
Fylkesmannen prioriterer tiltak som styrker 
erfaringsutveksling, fornying og omstilling.  
Fylkesmannen fordelte 10 mill. kroner av 
skjønnspotten til 45 prosjekter, hvorav 13 
omfatter mer enn en kommune. Tematisk fordelte 
prosjektene seg slik: 
 Ledelse og omstilling: 2 prosjekter 
 Kvalitetsutvikling av tjenestene: 21 prosjekter 
 Effektiv ressursbruk og økonomistyring: 14 

prosjekter 
 Klima og miljø: 4 prosjekter 
 Samfunnsutvikling og kommuneplanlegging: 

2 prosjekter 
 Etikk og tillitskapende forvaltning: 2 

prosjekter 
Vi har også fått søknader fra kommuner om 
prosjektskjønnsmidler til kommunesamarbeid om 
samhandlingsreformen. 
I støtten til fornying i kommunene, kombinerer vi 
økonomiske virkemidler og tiltak for 
erfaringsoverføring. Nettverkene innen 
resultatrettet styring og ledelse (BMS) og 
døgnåpen forvaltning/IKT er avsluttet. Det 
døgnåpne Østfold (DDØ) arrangerer fortsatt egne 
erfarings- og utviklingssamlinger  
 
 

kommunene. Det er også etablert et nettverk for 
arbeid med utsatte barn og unge.  
 
Erfaringskonferansen Beat for Beat 
Beat for Beat 2011 var den 8. i rekken og den 
samlet mange deltakere fra kommunene, KS, 
Fylkesmannen og forsknings- og 
utviklingsmiljøer. Målet er å belyse kommunenes 
utfordringer og å presentere utviklingsarbeidet i 
kommunene. Deltakernes evaluering er positiv og 
kommunene ønsker at årlige konferanser om 
temaet fornying og omstilling fortsetter. 
 

 
Beat for Beat utflukt på Koster – Foto: Aage Stenrød 

 
 
 
 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Fylkesmannen har en viktig rolle i å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap og skal ha oversikt over 
utfordringer knyttet til risikoområder, risikovirksomheter, klimaforhold og samfunnskritiske funksjoner, 
herunder kritisk infrastruktur.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser for Østfold 
Nåværende FylkesROS Østfold ble sluttført i 
2009. Fylkesberedskapsrådet og flere andre 
aktører var involvert. Dette er viktig for 
samordning knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap.  
 
Fylkesberedskapsrådet drøftet på sitt møte i 2011 
behovet for oppdatering av FylkesROS Østfold og 
det er besluttet at oppdateringen skal gjennom-
føres i 2012. 
 
Krisestøtteverktøy 
Implementeringen av krisestøttesystemet DSB-
CIM i kommunene og i Fylkesmannens 
beredskapsarbeid, startet i 2011 og videreføres i 
2012.  

Øvelser 
Det ble gjennomført varslings- og 
prosedyreøvelser i DSB-CIM for alle kommunene 
og øvelse med vekt på strategisk krisehandtering i 
Askim kommune. Planlegging, gjennomføring og 
evaluering skjer i samarbeid med politiet, 
sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.  
 
Regional beredskap 
Fylkesmannen har de senere år lagt stor vekt på 
regionale samfunnssikkerhetsutfordringer knyttet 
til flomsikring og flomberedskap og til svikt i 
kritisk infrastruktur. Fylkesmannen har deltatt på 
øvelse SkagEx og Oslofjord og øvet eget 
beredskapsapparat i denne forbindelse. Videre har 
Fylkesmannen prioritert oppfølging av Interreg-
prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering 2009-
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2011, som er et samarbeid mellom kommuner og 
statlige myndigheter på svensk og norsk side av 
riksgrensen. 
 

Brannøvelse – Foto: Geir Hollup 
 
Klimatilpassing 
Fylkesmannen deltar i arbeidet med 
klimatilpassing og har fokus på hvordan dette 
forankres i samfunnsplanleggingen regionalt og 
lokalt. Vi har bistått kommunene i forbindelse  
med videreutvikling av rosanalyser, planverk og 
interkommunale samarbeidsløsninger, og vi deltar 
i klimanettverket. 
 
Atomberedskap 
For å styrke atomberedskap har Fylkesmannen i 
samarbeide med Statens strålevern gjennomført 
ulike tiltak for landbrukssektoren, blant annet et 

seminar om langsiktige konsekvenser ved 
radioaktiv forurensing. 
 
Fylkesberedskapsrådet 
Fylkesmannen har tatt opp samfunnssikkerhets-
utfordringer i fylkesberedskapsrådet og i dialogen 
med sivile og militære samarbeidspartnere. 
Fylkesmannen ivaretok sitt ansvar i forbindelse 
med rapportering, oppfølging og bistand til 
kommuner og direktorat i forbindelse med 
terrorhandlingene på Utøya og i Oslo. 
 
Tilsyn 
Fylkesmannen gjennomførte beredskapstilsyn i 
Våler, Trøgstad, Askim og Skiptvet 
 

 
Det gamle branntårnet på Haukenesfjell i Rømskog – 
DNT-hytte i dag. - Foto: Espen Pålsrud 
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Velferd, helse og personlig tjenesteyting 
 
Fylkesmannen skal bidra til bedre folkehelse og bedre helse- og sosialtjenester. Virkemidler er blant annet 
tilsyn og klagesaksbehandling, råd og veiledning, kompetanseutvikling og tilskuddsforvaltning. 
Partnerskapet for folkehelse har utjevning av sosiale helseforskjeller som sentralt mål. En økende andel 
kommuner har styrket omsorgen for demente. Arbeidet med å forankre NAV-reformen fortsetter og 
samarbeidet om oppfølging og kompetanseutvikling på rusfeltet og innefor psykisk helse er iverksatt.  
 
 

Folkehelse – Samhandlingsreformen 
Østfold har fortsatt et aktivt partnerskap for 
folkehelse. Dette består av Østfold fylkes-
kommune, kommunene, Fylkesmannen i Østfold, 
Sykehuset Østfold HF, Frivillighetssentralene, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Kreftforeningen, Østfold idrettskrets og 
Høgskolen i Østfold. Målene finnes i fylkesplanen 
”Østfold mot 2050”. Utjevning av sosiale 
helseforskjeller står sentralt. Ved slutten av 2011 
gjennomførte Østfoldhelsa en ny kartlegging av 
helsetilstanden til innbyggerne i fylket. Dataene 
vil bli bearbeidet i 2012.  
 
I september 2011 ble todagers konferansen 
”Planstrategitorg – samhandling og styring” 
gjennomført. Målgruppen var politikerne og 
administrasjonen i kommunene. Fylkesmannen  
og fylkeskommunen var arrangører i samarbeid 
med KS, Sykehuset Østfold HF og Østfoldhelsa. 
Konferansen var også implementeringskonferanse 
for den nye folkehelseloven.  
 

 
 
Kommunenes og sykehusets aktiviteter i 
samhandlingsreformen følges nøye. Fylkesmann 
Anne Enger deltar som observatør i det 
overordnete samarbeidsutvalget og det er 

opprettet et administrativt samarbeidsutvalg. 
Samhandlingsreformen er tema på flere arenaer 
mellom kommunene og sykehuset. Temaet er 
også tatt opp på kommuneoverlegemøtene.  
 

Omsorgsplan 2015 
Fylkesforum for Omsorgsplan 2015 ledes av 
fylkesmannen. Forumet er møteplass på 
overordnet nivå og viderefører arbeidet med 
hovedsatsingene i planen. Kartlegging av tiltak for 
personer med demens viser at stadig flere 
kommuner har demensteam, tilrettelagte dagtilbud 
for personer med demens og tiltak for pårørende. 
Halvveis i planperioden har 10 kommuner fått 
tilsagn om tilskudd til 158 omsorgsboliger, 177 
plasser i sykehjem og til 4 sansehager/fellesareal i 
eksisterende bygg. Dette er 44 % av kommunenes 
samlede planer for planperioden.  
 
Til tross for stor aktivitet for å øke ansattes 
kompetanse, er fortsatt ca. 30 % uten relevant 
fagutdanning. Fylkesmannen er representert i 
styringsråd for utviklingssenter for omsorgs-
tjenestene og har deltatt i utviklingssentrenes 
nettverkssamling for sykehjem og 
hjemmetjenester.  
 
Som oppfølging av temadag om individbasert 
pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) høsten 2010, 
arrangerte Fylkesmannen særskilt møte for 
psykiatri- og rustjenestene i kommunene i mars 
2011.  
 

NAV og kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
Arbeidet med å forankre NAV-reformen fortsetter 
gjennom etablerte samarbeidsarenaene og 
kompetansehevende tiltak for ansatte i NAV-
kontorene. Det ble utarbeidet statusrapport for 
KVP etter besøksrunde i samtlige NAV-kontor i 
fylket høsten 2011. Arbeidet videreføres i 2012. 
Arbeidet blir koordinert med andre satsninger og 
kompetansehevende tiltak, så som utenrettslig 
økonomisk rådgivning, boligsosialt arbeid, 
barnefattigdom, oppfølging etter fengselsopphold, 
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psykiatri- og rustjenester og forebyggende 
helsearbeid.  
 
Kvalifiseringsprogrammet forsterker deltakernes 
tilknytning til arbeidsmarkedet. På landsbasis har 
30 % fått arbeid, 7 % er i arbeid med 
lønnstilskudd, 10 % er på arbeidsmarkedstiltak, 5 
% tar utdanning, 3 % får uføretrygd, 18 % får 
arbeidsavklaringspenger, 6 % mottar økonomisk 
stønad i påvente av andre ytelser, 11% er tilbake 
på økonomisk stønad som hovedinntektskilde og 5 
% annet.  
 
De fleste NAV-kontorene i Østfold har gode 
rutiner og ivaretar deltakerne på en god måte. God 
oppfølging er dokumentert og det er stor 
kreativitet og brukermedvirkning i utforming av 
programmene. Siden oppstart har i alt 64 avsluttet 
kvalifiseringsprogrammet. Det er få unge 
deltakere. Kontorene presiserer at alle unge 
arbeidssøkere får oppfølging, men mener at de 
fleste ikke har nedsatt arbeidsevne og har heller 
ikke behov for tett individuell oppfølging. 
 
Drastisk nedgang av deltakere var bakgrunnen 
for at Fylkesmannen og Nav Østfold besøkte alle 
NAV-kontorene i 2011. Utfordringen er å ha 
fokus på rettighetsperspektivet med god nok 
kompetanse i mottak og ved arbeidsevne- og 
behovsvurderinger. To NAV-kontor hadde ingen 
deltakere i kvalifiseringsprogrammet, men har 
oppfølging gjennom andre ordninger. Noen mener 
at 2½ års kvalifiseringsprogram er for kort og 
flere peker på at programmet er dyrt for 
kommunen. 
 

Opptrappingsplan for rusfeltet og 
videreføring av arbeidet med psykisk helse 
I 2011 mottok 14 av Østfolds 18 kommuner 
tilskudd til kommunalt rusarbeid. I samarbeid med 
KoRusØst har vi iverksatt faglig oppfølging og 
kompetanseutviklingstiltak for kommuner som 
mottar tilskudd. Dette samarbeidet er forankret i 
felles regional kompetanseplan med tre 
hovedstrategier: Ledelsesforankring, 
kompetanseheving og prosjektnettverk.  
 
Arbeidet med psykisk helse følges opp etter 
avsluttet opptrappingsplan med hovedvekt på 
faglig kompetanseheving og støtte til fortsatt 
tjenesteutvikling i kommunene. Kommunene 
opplever etterspørsel og press på tjenestene. Vi 
har fortsatt god søkning til midlene for 
videreutdanning. Nettverket for kontaktpersoner i 
kommunene fortsetter. Det er etablert samarbeid 
med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid (NAPHA).  
 

Klager og tilsyn etter lov om sosiale 
tjenester 
Fra 01.01.10 ble økonomisk stønad og 
kvalifiseringsprogrammet tatt ut av Lov om 
sosiale tjenester, samtidig som ny Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte 
i kraft. I årene før 2010 ble økonomisk sosialhjelp 
og de sosiale tjenestene (praktisk bistand, 
avlastning, støttekontakt, bolig med heldøgns 
omsorgstjenester og omsorgslønn) rapportert 
samlet. I tabellene nedenfor er behandlede saker 
på de to sakstypene skilt. Det er gitt en felles 
oversikt over restanser og saksbehandlingstid på 
begge sakstyper for perioden 2006-2010. 

 
 
 
Klager på økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Stadfestet 234 235 171 120 241 203 
Omgjort 53 32 24 27 32 31 
Opphevet og tilbakesendt 58 63 38 29 38 16 
Avvist 3 8 3 3 15 10 
Totalt 348 338 236 179 326 260 
Restanse ved årsskiftet                          * 99 38 51 54 6 51 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid     * 58 60 57 79 101 114 
 
 
Planlagte tilsyn etter sosialtjenestelovene i 2011 

Antall 
kommuner 

Funnet 
avvik 

Tilsyn med kommunenes sosiale tjenester i NAV – systemrevisjoner: 
Behandling av søknad om økonomisk stønad 

5 3 

Tilsyn etter sosialtjenesteloven – systemrevisjoner: 
Kommunens tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre 
med demenssykdom, herunder arbeid med fastlegene (LF) 

3 2 
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Planlagte tilsyn etter helselovgivningen utført i 2011 

Antall 
virksomheter 

Funnet 
avvik 

1. Systemrevisjoner i kommunene   
Legemiddelbehandling i sykehjem (EH) 1 1 
Kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til 
legemiddelhåndtering (LF)  

4 3 

Tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem (LH)  2 2 
2. Systemrevisjoner i spesialisthelsetjenesten   
Behandling av eldre pasienter med hjerneslag  3 3 
 
Hendelsesbaserte tilsyn etter helsetjenestelovgivningen  

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
Ferdigbehandlede saker       
”Ingen oppfølging etter lokal avklaring” 50 40 23 14 25 15 
Saker avsluttet etter fullstendig vurdering 107 117 221 177 169 142 
Restanser 107 128 75 90 55 68 
Avviste saker 12 8 10 11 25 4 
Totalt 169 165 254 193 219 161 
Median saksbehandlingstid (dager) 286 186 206 161 150 132 
Nye saker       
Antall mottatte saker 186 204 199 205 182 160 
 
 
Helsetilsynet i Østfold avsluttet 161 saker som 
hendelsesbasert tilsyn i 2011 og det ble 
gjennomført 10 av de 17 planlagte tilsynene som 
ligger i embetsoppdraget. Vi gjennomførte tre av 
10 tilsyn i sosialtjenestene.  
 
Klager på sosiale tjenester i NAV og 
hendelsesbasert tilsyn på sosialområdet og 
barnevern øker i kompleksitet. Saksfeltet er 
arbeidskrevende med stor mediepågang og arbeid 
med innsynsbegjæringer. Det er stor etterspørsel 
etter opplæring i lover og regelverk, fra sosial- og 
helsetjenesten i kommunene og fra sykehuset. Vi 
bidrar så langt som mulig, men må av 
ressurshensyn begrense omfanget. For mer 
informasjon viser vi til Barnevern-, sosial- og 

helsemelding 2011 fra Fylkesmannen og 
Helsetilsynet i Østfold:  
http://www.fylkesmannen.no/liste.aspx?m=5159&
amid=3570662   
 
 

Barnevern 
Fylkesmannen har fordelt 13,4 mill kroner til 
kommunene i Østfold etter søknad om satsing på 
kommunalt barnevern. På familierettområdet 
behandler Fylkesmannen saker etter bl.a. 
ekteskapsloven, lov om registrert partnerskap og 
barneloven. Fylkesmannen bruker mer tid på å 
besvare henvendelser pr. telefon og E-post enn 
behandling av innkomne saker.  

 
 
Saker etter ekteskapsloven, barneloven og barnevernloven 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Behandlet etter begjæring om stadfestelse av private avtaler 3 1 0 0 0 ?? 
Avslått etter begjæring om fastsettelse av reisekostnader 3 0 1 0 0 1 
Gitt skriftlig veiledning vedr. stadfestelse / rettssak 7 5 3 4 5 ?? 
Barnevernloven (Bvl.) 96 75 83 72 63 60 
Enkeltvedtak jf Bvl. § 6-5  21 15 4 9 9 11 
Besværinger jf Bvl. § 2-3 tredje ledd 75 60 79 63 54 49 
Fritak for taushetslikt i barnevernsaker 25 13 15 11 14 38 
  
 
Tilsyn etter Barnevernloven 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Antall individrettede tilsynsbesøk på barneverninstitusjoner 102 118 100 115 104 104 
Antall institusjoner og tilsynsobjekter (avdelinger) 22/44 16/46 16/44 14/49 13/47 14/50 
Antall tilsyn på omsorgssentre for mindreårige asylsøkere    2 2 9 6 
Planlagte systemrevisjoner i barneverninstitusjoner (4)      2 
 

http://www.fylkesmannen.no/liste.aspx?m=5159&amid=3570662�
http://www.fylkesmannen.no/liste.aspx?m=5159&amid=3570662�
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Tilsyn  
Tilsyn med barneverninstitusjoner og omsorgs-
sentre er gjennomført som planlagt, med full  
dekning på antall besøk: 
 14 barneverninstitusjoner, herunder 50 

avdelinger/enheter med 104 individrettede 
tilsynsbesøk. Under tilsynsbesøkene ble det 
gjennomført ca. 60 samtaler med ungdom.  

 6 tilsynsbesøk med omsorgssentrene for 
enslige mindreårige asylsøkere (individtilsyn).  

 Har også fulgt opp 4 kommuner som følge av 
kommunenes rapportering om manglende 
oppfyllelse av lovkrav - blant annet 
fristoversittelser, mangler i forhold til 
utarbeidelse av tiltaksplaner, tilgjengelighet 
og oppnevnelse av tilsynsfører. 

 
I tillegg gjennomførte Fylkesmannen 2 av 4 
planlagte systemrevisjoner.  
 
Tilsyn med omsorgssenter for enslige mindreårige 
asylsøkere. Fylkesmannen har i løpet av 2011 
gjennomført 6 tilsynsbesøk med omsorgssentrene; 
alle som individtilsyn. Dette er i henhold til 
målkrav. 
 
 

Førerkortsaker 
I 201 behandlet Fylkesmannen 1736 saker om 
førerkort. Dette er 314 flere enn i 2010. I alt 753 
av sakene gjaldt dispensasjoner og 983 var 
uttalelser eller tilrådinger. Saksfeltet er i løpet av 
3 år fordoblet og det har ikke vært mulig å innfri 
kravet til saksbehandlingstid på maks 6 uker. De 
faglige veilederne er nå tydeligere på noen 
punkter. Det er blant annet gitt veiledende 
dosegrenser for visse medikamenter som kan 
påvirke kjøreevnen. Dette medfører flere 
meldinger til Fylkesmannen om ikke innfridde 
helsekrav, og utløser stor pågang av henvendelser 
for råd og veiledning både fra førerkortinnehavere 
og fra helsetjenesten.  
 
 
Type sak 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Ikke oppfylte 
helsekrav 

263 301 457 754 751 983 

Dispensasjons-
saker 

359 408 429 594 671 753 

Sum 622 709 886 1168 1422 1736 
 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
dispensasjonssaker har økt fra 4,5 uker i 2009, til 
nesten 8 uker i 2010 og 20 uker i 2011. 
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Barnehager oppvekst og utdanning 
 
Fylkesmannen har i 2011, som tidligere år, lagt vekt på samarbeidet mellom sektorer og sammenhengen i 
opplæringsløpet fra barnehage til videregående opplæring. Dette er forutsetninger for å sikre gode 
oppvekstvilkår og opplæringstilbud for barn og unge i fylket. Fylkesmannens kommunemøter samt 
kommunekonferansen for alle ordførere og rådmenn, har hatt fokus på dette. Avdeling for utdanning og 
justis har ved egne møter med kommunesektoren også vektlagt dette. I tillegg gjennomføres konferanser og 
seminarer (f.eks. regelverkskolering) med tverrfaglig fokus. 
 
 

 
Meld. St. 22 (2010-2011) 
Motivasjon - Mestring – Muligheter 
 

Barnehage  
Full barnehagedekning og planarbeid 
Alle kommunene i Østfold oppfylte kravet om full 
barnehagedekning både i 2009 og 2010. I 2011 
oppfylte ikke Halden kommune kravet om full 
barnehagedekning. Dette ble avdekket ved 
innrapportering fra kommunene. Påfølgende tilsyn 
konstaterte at flere barn med rett til plass ikke 
hadde fått retten innfridd. Det er viktig for 
Fylkesmannen å fastslå at retten skal innfris hvert 
år. Det betyr at kommunene må ha planer og 
oversikt over eventuelle svingninger i antall barn 
som har rett til barnehageplass.  
 
Kommunene ser stort sett barnehagestrukturen 
sammen med skolestrukturen. Dette er fruktbart. 
Fylkesmannens rolle i arbeidet med planstrategier 
og vektleggingen av samfunnsplanleggingen i ny 
Plan- og bygningslov, gir også Fylkesmannen 
bedre muligheter til å motivere kommunene til 
god barnehageplanlegging i planprosessene. Dette 
ble også tatt opp i et eget fellesmøte med 
fylkeskommunen og alle statsetater om 
planstrategi for neste planperiode. 
 
 
 

Tilskudds- og forvaltningsoppgavene 
Resultatoppnåelsen på tilsynsområdet er totalt sett 
tilfredsstillende, og volumet på den eksterne 
tilskuddskontrollen er i henhold til resultatkravet. 
Kommunene har på forhånd vært usikre på 
hvordan overgangen til rammefinansiering ville 
slå ut. Ved utgangen av 2011 melder flere 
kommuner at arbeidet med likeverdig behandling 
etter innføringen av rammefinansiering er svært 
ressurskrevende. Fylkesmannen har økt 
veilednings- og skoleringsarbeidet overfor 
kommunene i 2011 og har hatt likeverdig 
behandling som tema på 2 samlinger høsten 2011. 
Behovet for veiledning gjør at FM også får flere 
henvendelser fra enkeltkommuner som ønsker 
særmøter eller særskilt veiledning knyttet til 
likeverdig behandling. 
 
Tilsyn og klagesaker etter barnehageloven 2011 
Resultatoppnåelsen på dette området tilsyn er bra. 
I 2011 ble det i tillegg til planlagte tilsyn 
gjennomført ett hendelsesbasert tilsyn. Vi ser at 
tilsynenes effekt er avhengig av kommunenes 
etterarbeid. Vi ser også at Fylkesmannens 
veilederrolle etterspørres. Erfaringer og spredning 
av informasjon etter tilsyn i 2011 var sentralt i 
dialogmøtet med kommunene høsten 2011.  
 
Tilsyn med barnehager etter 
barnehageloven med forskrifter 

Antall 
tilsyn 

 
Avvik 

Systemrevisjon – tilsyn med 
barnehagemyndighet - tilsyn med 
barnehager og utdanningskravet, 
§§§ 16, 17 og 18 

6 Ja 

Hendelsesbasert tilsyn med 
barnehagemyndighet - rett til plass, 
§ 12a 

1 Ja 

 
Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunene 
som barnehagemyndighet overfor private og 
kommunale barnehager. Tema har vært 
barnehageloven kapittel 5, kommunenes adgang 
til å dispensere fra § 17. Styrer og § 18. 
Barnehagens øvrige personale, samt § 16 
kommunens tilsyn med barnehagene. Det har vært 
ført systemrevisjon med barnehagemyndigheten i 
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seks kommuner, samt ett hendelsesbasert tilsyn. I 
tillegg er det ført kontroll med tre kommuner om 
forvaltning av tilskudd på barnehageområdet. 
Kontrollen avdekket ingen avvik.  
 

Klager etter 
barnehageloven 

Sum 
innkomne 

saker 

Medhold/ 
delvis 

medhold 

Avslag Annet 

Økonomisk 
likeverdig 
behandling, § 
14 

25 21 4 0 

 
Oppgaver for økt kvalitet i barnehagene 
Resultatoppnåelsen på dette feltet er 
tilfredsstillende. Høgskolen i Østfold har i 
samarbeid med FM påtatt seg flere oppdrag der 
det er naturlig med kompetanse fra UH-sektoren. 
HiØ har vist både vilje, engasjement og 
kompetanse på de områder vi har inngått et 
samarbeid. Vi har lagt vekt på tett dialog med 
kommunene og løpende veiledning.  
 
Hovedstrategien for kvalitet har vært omfattende 
skolering i lov og regelverk. Dette er en 
oppfølging fra 2010. I 2011 har vi hatt fokus på 
likeverdig behandling, ny formålsparagraf, 
kompetanseheving (assistenter) og likestilling. 
Strategien oppsummeres som vellykket. 
Deltakelsen på samlingene (både fra fagansvarlige 
i kommunene og styrere) har vært svært god. På 
bakgrunn av erfaringene fra 2011 videreføres 
arbeidet i 2012. 
 

Utdanning  
 
Elevenes rettssikkerhet 
Fylkesmannen har lagt vekt på rettssikkerheten til 
elevene gjennom tilsyn og klagesaksbehandling, 
samt i løpende arbeid med å skaffe oversikt over 
status i sektoren. Arbeidet med område-
overvåkingen er godt. 
 
Klagesaksbehandlingstiden våren 2011 var ikke 
forsvarlig. Det ble gjort organisatoriske grep 
sommer og høst 2011 for å bedre situasjonen. Ved 
utgangen av 2011 var klagesaksbehandlingstiden 
akseptabel. Å opprettholde volum på tilsyn på 
utdanning (tidsomfang) har vært et problem også i 
2011. Det har vært krevende å få til dette av flere 
grunner, blant annet: 
• Vakanser og nytilsatte medarbeidere.  
• Behov for skolering av nye medarbeidere uten 

tilsynserfaring. 
• Endring av samarbeidsstrukturer og 

tilsynsgrupper.  
Det legges vekt på at deltakelse i tilsyn på tvers av 
fagområdene styrker kompetansen og utviklingen 
av tilsynsarbeidet generelt. Ved årets slutt har vi 
flere tilsynsteam som arbeider på hele barnehage- 
og utdanningsfeltet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klagesaker etter opplæringsloven 2011 Sum innkomne 
saker 

Medhold/  
delvis medhold Avslag Annet 

Klager i grunnskolen 138 61 72 5 

Standpunktkarakter, forskr. §§ 3-18 og 3-19  73 45 28 0 

Særskilt språkopplæring, § 2-8  0 0 0 0 

Bortvisning, § 2-10 0 0 0 0 

Permisjon fra opplæringen, § 2-11 2 0 2 0 

Grunnopplæring for voksne, § 4A-1 4 2 2 0 

Spesialundervisning for voksne, § 4A-2 1 0 1 0 

Spesialundervisning, § 5-1 8 2 3 3 

Skyss, § 7-1 14 2 12 0 

Skoleplassering, § 8-1 28 7 21 0 

Fysisk skolemiljø, § 9a-3 1 1 0 0 

Psykososialt skolemiljø, § 9a-3 3 1 0 2 

Annet 4 1 3 0 



15 
 

 
Fylkesmannen i Østfold – Årsmelding 2011 

 

 Klagesaker etter opplæringsloven 2011 Sum innkomne 
saker 

Medhold/  
delvis medhold Avslag Annet 

Klager i videregående opplæring 6608 1124 5458 26 

Rett til inntil 2 år ekstra i vgo, § 3-1 femte ledd 4 2 2 0 

Særskilt inntak, § 3-1 sjette ledd 12 10 2 0 

Vgo for voksne, § 4A-3 7 0 7 0 

Annet 6585 1112 5447 26 

Klage i private grunnskoler 4 1 1 2 

Bortvisning, § 3-10 1 0 1 0 

Psykososialt skolemiljø, § 2-4  3 1 0 2 

Klage i private videregående skoler 0 0 0 0 

Klage spes.ped. hjelp før oppl.pliktig alder, § 5.7 0 0 0 0 
 
 
Antall klager over vedtak etter opplæringsloven i 
2011 er forholdsvis likt tallet i 2010, hhv. 138 mot 
146. Det er naturlige svingninger i hvilke 
bestemmelser det klages over. Den store økningen 
av klager i videregående opplæring, jf. kategorien 
”Annet”, er en synliggjøring av at Fylkesmannen i 

Østfold har nasjonalt klageansvar etter 
våreksamen vgo med sentral sensur. Det har vært 
en økning i antall klager etter barnehageloven, fra 
3 til 25. Det høye tallet i 2011 kommer trolig som 
resultat av overgangen til rammefinansiering av 
barnehagesektoren.  

 
 
 
Tilsyn med utdanningssektoren 2011- Opplæringsloven med forskrifter 

Antall 
tilsyn 

 
Lovbrudd 

Felles nasjonalt tilsyn (FNT) – elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø – kap. 9a  7 Ja 
Prioritert område (P) – voksnes rett til grunnskoleopplæring – kap. 4a 1 Rap. ikke ferdigstilt 
Egeninitierte tilsyn (E) – spesialundervisning 2 Ja/nei 
Egeninitierte tilsyn (E) – spesialpedagogisk hjelp 1 Ja 
 
 
Fylkesmannen har ført tilsyn med kommuner, 
samt fylkeskommunen om grunnopplæringen 
drives i samsvar med opplæringsloven, og 
barnehager etter barnehageloven.  
 
Embetsoppdraget pålegger Fylkesmannen å 
gjennomføre tre typer tilsyn:  
• Felles nasjonalt tilsyn. 
• Tilsyn med prioriterte områder.  
• Egeninitierte tilsyn.  
Det er gjennomført felles nasjonalt tilsyn om 
elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø, 
opplæringsloven kap. 9a. Alle kontrollerte 
kommuner hadde lovbrudd på området i 2011.  
 
Prioriterte områder i 2011 var tilsyn med 
opplæringsloven kap. 4a, opplæring spesielt 
organisert for voksne. Tilsynsarbeidet i 2011 var 
preget av høyt aktivitetskrav om felles, nasjonalt 
tilsyn. Til sammen 7 kommuner/fylkeskommunen 
og 17 skoler/virksomheter. 
 

Det har i 2011 vært lagt stor vekt på 
sammenhengen med tilsyn for å sikre bred 
forståelse for Fylkesmannens rolle. Tidsbruken på 
tilsyn utgjør ca 50 % av utdanningsområdets 
samlede ressurser. Vi bør i tillegg se deler av 
veiledningen og informasjonsspredningen som en 
del av tilsynsarbeidet. Resultatoppnåelsen er 
tilfredsstillende selv om aktivitetskravet ikke er 
innfridd. Dette skyldes vakanse i 2011. Når vi 
inkluderer det tilsynsrelaterte arbeidet, eller det 
systematiske brede tilsyns- og kontrollarbeidet 
samlet (GSI og Kostra i tilsynsarbeidet, ROS-
analysene, datapresentasjonene, regelverk-
skoleringen, oppfølgingen av tilsynene gjennom 
skoleringstiltak osv), ser vi at ressursbruken ligger 
godt over 50%. 
 
Vi har også i 2011 gjennomført regelverk-
skolering helt ned på skolenivå. Fylkesmannens 
arbeid med nasjonale prøver og GSI oppsummeres 
også som godt, men vi ser et behov for en årlig 
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skolering knyttet til GSI-rapporteringen i 
kommunene. Dette blir et eget mål for 2012.  
 
Forvaltningsoppgaver 
Tilskuddsordningene på utdanning er forvaltet 
etter forutsetningene. Oppgavene knyttet til 
eksamen var svært omfattende. 
Karakterklagesaker i videregående i 2011 økte 
med ca. 1.500 i forhold til 2010. 
Etterarbeid/veiledning på dette området var svært 

omfattende og faglig krevende. Den totale tids-
bruken vår på eksamen vgo er anslått til ca ¾-1 
årsverk. Gjennomføringen av hurtigklagesensur i 
juli legger klare bindinger i forhold til ferie-
avviklingen. Som helhet medfører arbeidet store 
konsekvenser for driften i avdelingen.  
 
Kompetanse- og kvalitetsutvikling og nasjonale 
handlingsplaner og satsinger er fulgt opp 
gjennom informasjon og veiledning.  

 
 
 
 
Universell utforming og likestilling 
 
Planer 
Universell utforming og likestilling er tema i 
Fylkesmannens samordning av innspill til 
fylkesplan, kommuneplaner, arealplaner og 
reguleringsplaner. Likestilling inngår ofte i 
spørsmål om kompetanseutvikling når vi møter 
kommunene. Fylkesmannen er samarbeidspart 
ved opprettelse og deltakelse i rekrutteringsteam 
for barnehagene.  
 
Pilotfylket 
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold er i perioden 2010-2012 deltakere i 
Miljøverndepartementets pilotfylkesatsing. 
Visjonen er: Østfold skal være universelt utformet 
2025. Fylkesmannen deltar i prosjektgruppen. 
Prosjektplanen har som mål at Universell 
utforming skal innarbeides i Fylkesmannens 
strategi for egen virksomhet.  
 
Statens hus har fått ny hovedinngang med 
publikumsmottak hvor en ved utformingen har 
hatt fokus på universell utforming. Universell 
utforming er også godt spesifisert i krav til nye 

lokaler, som det skal forhandles avtale om fra 
2013.  
 
Kommunene 
Det samarbeides med kommunene og 
fylkeskommunen om universell utforming i 
samsvar med kriteriene for tilgjengelighet fra 
DIFI/Norge.no.  
 
Universell utforming presenteres på samlinger og 
møteplasser med kommunene. Universell 
utforming var også tema på Fylkesmannens møte 
med statsetatene i 2011. 
 
Likestilling 
Fylkesmannen har gjennomgått kommunenes 
årsmeldinger om likestillingsarbeid i 2010. Vi er 
imidlertid usikre på hva som bør anses som 
minimumskrav og vil søke råd hos 
Likestillingssenteret for oppfølging av vårt 
oppdrag overfor kommunene. 
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Arealdisponering og byggesaker 
 
Fylkesmannen er en samarbeidspartner for arealplaner i kommunene, fylkeskommunen og andre regionale 
etater, og gir råd og veiledning om nasjonale mål. Fylkesmannen har et spesielt ansvar for å vurdere 
jordvern og omdisponering av dyrket mark, miljøpåvirkninger som forurensning og støy, konsekvenser for 
flora og fauna, viktige naturtyper, vassdrag, store inngrepsfrie områder og eventuelle avgrensinger for 
friluftslivet. Barn og unges interesser, universell utforming og beredskapsmessige hensyn er andre viktige 
forhold.  
 

Kommunale og regionale planer 
Formidling av nasjonal politikk blir ivaretatt i den 
løpende saksbehandlingen. Etter lokalvalget 
høsten 2011 har det vært stort fokus på 
planstrategier og samordning av arbeidet på 
regionalt nivå.  
 
Det er vedtatt 12 kommuneplaner (inkl. arealdel), 
herunder for de fire største byene. Planstatus anses 
som meget bra i fylket.  
 

Strandsonen 
Nasjonal strandsonepolitikk blir hovedsakelig 
ivaretatt i ordinære plansaker, samt i uttalelser til 
dispensasjonssaker. Et økende antall 
dispensasjoner for endring av bestående 
bebyggelse, vurderes å ha sammenheng med at 
mange søker om dispensasjon i forkant av nye 
kommuneplaner. Mange tiltak har også 
sammenheng med innlegging av vann og avløp. 
Alle kommuner med kystsone har vedtatt nye 
arealdeler til kommuneplanen i 2011, og 
kystsonetemaet har vært sentralt i disse. 
 

Jordvern og kulturlandskap 
Helhetlig arealdisponering 
Befolkningsvekst og arealkrevende næringer i 
hver enkelt kommune, samt næringsarealer ved 
motorveikryss og flyplass, bidrar til et stort 
nedbyggingspress på dyrka mark. Kommunenes 
utfordring er å se helhetlig på arealdisponeringen 
både innen kommunen og på tvers av fylkets 
regioner.  
 
Fylkesmannen mener at det er unødvendig å 
bygge ned dyrka mark for å sikre utvikling i 
fylket. Østfold har nasjonalt verdifull dyrka mark 
og vi har et felles ansvar for å ta vare på denne. 
Videre er det et stort potensial for fortetting og 
omforming. Kommunene/regionene må utnytte 
dette potensialet i sin planlegging. 
 
 

 
Avgang av dyrka mark 
I 2011 var avgangen av dyrka mark og dyrkbare 
arealer 260 dekar mot 948 dekar året før. I 
perioden 1993 til 2011 (19 år) ble til sammen 
14.710 dekar omdisponert. Dette tilsvarer 1,9-2,0 
% av Østfolds totale dyrka mark. I gjennomsnitt 
er det årlig omdisponert 774 dekar.  
 
Over 65 % av avgangen fra 1993 til 2011 har 
skjedd i de høyproduktive områdene utenfor Raet. 
I grønnsaksproduksjonsområdene Rygge og Råde 
var omdisponeringen på hhv 5,6 og 3,2 % av 
kommunenes totale dyrka areal. Tilsvarende i 
Askim var 4,4 % og i Fredrikstad 3,7 %. Det viser 
seg at kommunenes rapportering er noe 
mangelfull og det er grunn til å anta at avgangen 
av dyrka mark er større enn disse tallene viser. 
 
Fylkesmannen har årlige samlinger for kommunal 
landbruksforvaltning, fagdager for kommunene, 
samt drøfting av plansaker. Kommunene uttrykker 
forståelse for de nasjonale målene, men i konkrete 
saker får ofte andre interesser gjennomslag og 
dyrka mark blir likevel omdisponert.  
 
Utvalgte kulturlandskap 
Det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet i Østfold 
er Bøensætre i Aremark med tidligere tilhørende 
husmannsplasser. Avtaler med grunneierne og 
skjøtselsplaner har kommet på plass. Erfaringene 
fra tiltakene i 2011 er gode.  
 

Eiendoms- og bosettingspolitikk 
Kommunen har ulik praksis i eiendoms- og 
bosettingssaker. Det er også ulik praktisering av 
tillatelse til oppføring og fradeling av kårbolig. 
Antallet fradelinger av tun har økt; også fra 
ressurssterke bruk. Kommunene tillater oftest 
større fradelinger enn de nasjonale føringene 
tilsier, til tross for at bosettingshensynet ikke er til 
stede. Enkelte kommuner har også gitt tillatelse til 
fradeling av dyrka mark og skog i strid med 
jordloven. Fylkesmannen har omgjort kommunale 
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vedtak i enkeltsaker for å få en praksis mer i tråd 
med de nasjonale føringene.  

 

Klagesaksbehandling 
 
Klagesaker etter plan- og bygningsloven 
Fylkesmannen har truffet vedtak – antall saker 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Byggesaksdelen          
a) Antall - innkomne saker 182 166 151 125 129 125 
b) Antall - vedtak truffet 160 154 144 164 132 117 
c) Antall - underinstansens vedtak stadfestet helt eller delvis 123 104 109 115 96 55 
d) Uker - behandlingstid - lengste  27 32 32 32 25 25 
e) Uker - behandlingstid - gjennomsnitt  13 16 24 20 15 15 
f) Antall – saker gjenstod til behandling pr 31.12 63 64 77 31 28 33 
2. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner          
a) Antall - innkomne saker 18 23 9 19 18 8 
b) Antall - vedtak truffet 12 19 17 18 11 13 
c) Antall - underinstansens vedtak stadfestet helt eller delvis 12 18 14 18 10 12 
d) Behandlingstid - lengste (timer) 42 45 40 25 40 20 
e) Behandlingstid - gjennomsnitt (timer) 21 20 27 15 15 12 
f) Antall – saker gjenstod til behandling pr 31.12 9 11 4 5 7 1 
 
 
Byggesaker 
I løpet av 2011 har Fylkesmannen mottatt 125 nye 
klagesaker til behandling. Det ble truffet 117 
vedtak, mot 132 året før. Klagene førte frem i 62 
av sakene, hvor kommunens vedtak ble opphevet 
eller omgjort. 55 av vedtakene innebar en 
stadfestelse av kommunens vedtak. 
 
Ny plan- og bygningslov (også byggesaksdelen), 
trådte i kraft i 2011, og er trolig en av årsakene til 
at saksbehandlingen i enkelte saker har tatt lengre 
tid enn tidligere. Lengste behandlingstid i 2011 
var cirka 25 uker, mens gjennomsnittet er cirka 15 
uker (som i 2010). Ved utgangen av året var 
saksbehandlingstiden godt under tre måneder. Pr. 
31.12.11 gjensto 33 ubehandlede saker. 
 
Dispensasjonssakene dominerer fortsatt 
klagesakene, og sakene er mer kompliserte og 
omfattende enn tidligere. 
 
I tillegg til å behandle klagesaker har 
Fylkesmannen mottatt mange henvendelser fra 
privatpersoner, både skriftlig og muntlig, med 
spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven, 
kommunens saksbehandling i konkrete 
byggesaker, og deres praktisering av lovverket. 
Spørsmål om kommunens manglende oppfølging 
av det som karakteriseres som ulovligheter, 
dominerer disse henvendelsene.  
 
 

 
Regulerings- og bebyggelsesplaner 
Saksbehandlingstiden for klager på regulerings-
planer og bebyggelsesplaner var i gjennomsnitt tre 
måneder. Også i 2011 har vi ved klagesaks-
behandlingen hatt stort fokus på naturmangfold-
loven og hvordan kommunen skal begrunne/vise 
at prinsippene i lovens §§ 8-12 er vurdert. 
 

Uttalelser og meklinger 
Fylkesmannen har gitt 25 uttalelser til 
kommuneplaner i 2011 (se tabell nedenfor). 
Mange kommuner i fylket startet kommune-
planarbeidet i 2010 og 11 kommuner har 
sluttbehandlet samfunns- og arealdelen i 2011. 
Fylkesmannen fremmet syv innsigelser til 
kommuneplaner. To er meklet. En innsigelse er 
ikke sluttbehandlet og skal til mekling i mars 
2012. 
 
Fylkesmannen har gitt 191 uttalelser til 
reguleringsplaner. Av disse er syv innsigelser og 
fem varsel om innsigelse. Det er gjennomført tre 
meklinger om reguleringsplaner. Antallet planer 
har økt med ca 30 siden i fjor. Antallet 
dispensasjonssaker har økt til 508. Dette 
inkluderer 21 saker som ble påklaget. 
 
Fylkesmannen har også gitt uttalelser til fire 
kraftledningsprosjekter, hvorav en innsigelse. 
Videre har fylkesmannen deltatt i konsekvens-
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utredning for to riksveiplaner og Jernbaneverkets 
intercity utredninger, samt regional transportplan.  
 
Fylkesmannen har gitt innspill til og bidrar i 
regional plan for vindkraft, som utarbeides av 

Østfold fylkeskommune. Det er gitt uttalelse til en 
svensk vindbruksplan om konsekvenser for norsk 
side. Videre er det skrevet uttalelse til Kjølen 
vindkraftanlegg i Aremark kommune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Akerøy, Ytre Hvaler nasjonalpark - Foto: Espen Pålsrud - 

 
Reguleringssaker, kommuneplaner og dispensasjoner 
 Dispensasjoner Reguleringssaker Kommuneplaner/-delplaner 
 Ant. saker Ant. saker Ant. innsigelse Antall saker Ant. innsigelser 
2005 256 104 11 20 2 
2006 219 95 4 19 5 
2007 340 206 8 27 4 
2008 383 173 8 13 2 
2009 426 81 25 20 3 
2010 442 106 11 19 3 
2011 508 191 7+5 25 7 
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Landbruksrelatert næringsutvikling 
 
Fylkesmannen tar initiativ og er pådriver for en lønnsom utvikling av næringen i fylket innenfor rammene av 
en bærekraftig ressursforvaltning. Mat- og fôrproduksjonen lokalt og regionalt har stor betydning for 
landets beredskap. Det er derfor viktig å ta vare på gode og tilstrekkelige jordarealer slik at vår evne til å 
produsere mat opprettholdes.  
 

Jordbruket i Østfold 
Jordbruket i Østfold er et av landets største 
kornfylker. Over 81 % av dyrket mark brukes til 
kornproduksjon og denne andelen har vært stabil 
de siste årene.  

 
Gammel og ny tid - Veel i Torsnes 
Foto: Aage Stenrød 
 
Areal benyttet til grovfôr, frukt og grønt har økt 
noe de siste årene. Potetarealet er redusert med 
omkring 35 % de siste 10 år. 
 
Det er et mål å opprettholde og/eller øke den 
grovfôrbaserte husdyrproduksjonen i Østfold. Den 
ivaretar kulturlandskapet ved hjelp av beitedyr. 
Grasareal kan bidra til redusert avrenning til 
vassdragene og husdyrgjødsel er en viktig 
innsatsfaktor for økologisk jordbruk. Antall 
melkekyr viser en synkende tendens. Men antall 
kyr i økologisk produksjon er økende. I 2011 
hadde Østfold 2,2 % av totalt antall kyr i landet. 

Antall melkeprodusenter var 165, derav 23 med 
økologisk produksjon. Melkeproduksjonen vil 
kreve store investeringer i nybygg og 
restaureringer framover. 
 
Østfold hadde 11 % av totalt antall verpehøner i 
landet og den økologiske eggproduksjonen utgjør 
ca 50 % av landets totale økologiske 
eggproduksjon. Ny forskrift om bur til verpehøner 
trådte i kraft fra 2012. Denne produksjonen ble 
derfor prioritert høyt ved tildeling av tilskudd og 
lånefinansiering i 2011. Produksjonen av 
slaktekylling er høy og Østfold har i dag ca 19 % 
av den totale produksjonen i landet. 
 
Vi har et relativt stort produsentmiljø i 
svineholdet og produksjonen utgjør 8 % av 
landets samlede smågris- og slaktegrisproduksjon. 
Østfold hadde ca. 4.100 avlspurker i 2011. 
 
Næringsutvikling 
I handlingsplanen for landbruksrelatert 
næringsutvikling i Østfold 2011 var 
satsingsområdene 
• Mat - produksjon og foredling 
• Grønt vertskap 
• Skog, tre og bioenergi 
• Etablereropplæring og kompetanse 
Handlingsplanen er retningsgivende for 
tildelingen av BU-midler ved Fylkesmannen i 
Østfold og Innovasjon Norge. Fylkesmannen 
innvilget vel 3,0 mill kroner til utredninger og 
tilrettelegging. Det er etablert et godt fungerende 
partnerskap mellom Fylkesmannen, 
fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunene 
og næringen ved Østfold Bondelag, Østfold 
Bonde- og småbrukarlag, Havass og Viken skog. 
• Fylkesmannen forvalter midler for 

næringsutvikling i landbruket. 
• Østfold fylkeskommune forvalter midler til 

rekruttering, likestilling og kompetanse. 
• Innovasjon Norge har ansvaret for midler til 

enkeltbedriftene. 
 
I 2011 ble det bl.a. arrangert nyskapings-
konferanse for landbruket - et samarbeid mellom 
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon 
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Norge og vertskommunen. Fylkesmannen er også 
involvert i ”Etablererservice”, ”Kvinnovasjon” og 
”Økonomioppfølgingsprosjektet”.  
 
Mat - produksjon og foredling 
Økt produksjon av bygg til mat har resultert i 
etableringen av Norsk Matbygg SA. Det har vært 
stor økning i dyrking av protein til husdyrfôr og 
målet er å erstatte en større andel av importert 
soya. Dyrking og lokal pakking av grønnsaker, 
opprettholdelse av potetproduksjonen og økt 
kornproduksjon er andre viktige arbeidsområder. 
Østfold bør utnytte potensialet for økt produksjon 
av frukt og bær. 
 
Deltakelse på Grüne Woche ga Østfold mye 
omtale nasjonalt og internasjonalt. Østfoldmat på 
Inspiria science center samarbeider med 
Bondelaget, Regional Matkultur og lokale 
råvareprodusenter om å synliggjøre lokale råvarer. 
Elevkonkurranser gir lærlingbedrifter, lærere og 
laug kunnskap om lokale råvarer. Erfaringene 
med mobil slakt er gode og aktiviteten vil bli 
utvidet.  
 
Grønt reiseliv 
Bondelaget og Fylkesmannen samarbeider om et 
større prosjekt - "Mat og grønt reiseliv". 
Prosjektet skal mobilisere og tilrettelegge 
landbruksopplevelser fra natur, kultur, 
landbruksaktiviteter, mat og overnatting. 
 
Økologisk landbruk 
Økologisk produksjon og forbruk er en viktig del 
av næringsutviklingen. Østfold og Oslo og 
Akershus har status som økologiske 
foregangsfylker innen forbruk. Etterspørselen 
etter økologiske matvarer har stagnert noe de siste 
årene, og det er behov for tiltak som vil øke 
forbruket. Mesteparten av bygdeutviklings 
midlene (BU) til økologisk landbruk gikk i 2011 
til foregangsfylkeprosjektet. Mange prosjekter er 
også finansiert av andre øko-midler. 
 
Inn på tunet 
I Bondelagets prosjekt ”Inn på tunet” (IPT) legges 
vekt på å veilede og bygge nettverk for tilbydere. 
Det er nå etablert tilbud innen rusomsorg i 
Sarpsborg og Nittedal, dagtilbud for yngre 
demente i Fredrikstad og flere grøntarbeidsplasser 
på gårder i Hobøl/Spydeberg. I Aremark, Marker 
og Rømskog forsterkes satsingen på IPT. 
Fylkesmannen satser også på informasjon til 
NAV-kontor og tiltaksbedrifter om grønt arbeid.  
 

Skogressurser, trebasert næring og 
bioenergi 
Avvirkningspotensialet i Østfold er ca 0,70 mill 
kubikkmeter årlig. I 2011 var avvirkningen høy 
med 0,67 mill kubikkmeter omsatt for salg. Virke 
til hjemmeforbruk som materialer og ved utgjør 
25 % i tillegg. 

Ungskogpleie er det viktigste enkelttiltaket og 
beregnet årlig behov er ca 27.000 dekar. 
Gjennomsnittet de senere tiårene har vært godt 
under 20.000 dekar og resultatet for 2011 var 
18.365 dekar. For å kompensere for etterslepet, 
bør det utføres ungskogpleie på over 30.000 dekar 
pr år en periode framover. Østfold fikk 2,4 mill 
kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 
2011. Det meste gikk til ungskogpleie. 

Planting: De senere år har det vært satt ut ca 1 
mill granplanter årlig, men ut fra avvirkning burde 
plantetallet vært anslagsvis 1,5 mill.   
 
Trebasert næring: Hovedsatsingen har vært 
utviklings- og samarbeidstiltak i kvalitets-
skogskjøtsel gjennom et fellesprosjekt eid av 
kommunene og skogeierandelslagene. Det er gitt 
tilskudd til Foreningen norske lauvtrebruk for å 
utvikle miljødokumentasjon. Skogselskapet i 
Østfold har fått tilskudd til formidling av 
kunnskap om flisproduksjon og økt satsing på 
fornybare ressurser. 
 

 
Energivirke – Foto: Bård Skrøvset 

Miljø - landbruk 
Regionale miljøprogram (RMP) 
Aktiviteten innenfor RMP har økt betydelig og de 
veiledende tilskuddssatsene ble derfor justert ned 
med i gjennomsnitt 7 %. Satsene for tilskudd til 
endret jordarbeiding utenfor områdene med de 
strengeste forskriftene, er nå lavere enn noen gang 
i ordningens vel 20-årige historie.  
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Hele 90 % av potten er disponert til 
forurensningstiltak og 10 % til kulturlandskaps-
tiltak. Endret jordarbeiding og gras på utsatte 
arealer er de viktigste tiltakene. Vanskelige 
innhøstingsforhold førte til at det nesten ikke ble 
sådd høstkorn i 2011 og flere kommuner i 
Haldenvassdraget og Morsa hadde derfor over  
90 % av kornarealet i stubb.  
 

 
Fangdam, Feulstad, Vestre Vansjø i Rygge  
Foto: Helga Gunnarsdottir 
 
Ny jordarbeidingsforskrift 
Det er innført en jordarbeidingsforskrift for 
arealer som drenerer til Glomma og kystbekkene 
i vannområdene Morsa og Haldenvassdraget. Det 
er store utfordringer i Eidsberg, Trøgstad og 
Rakkestad. Derfor er det gitt skjønnsmidler til 
prosjekt for endret jordarbeiding og buffersoner 
mot vassdrag. 

Kommunene innenfor vannområdene prioriterer 
forurensningstiltak høyest i forvaltning av 
tilskudd til miljøtiltak. Det jobbes kontinuerlig 
med å sikre skjøtsel og ivaretakelse av 
kulturminner og biologisk mangfold. Det utvalgte 
kulturlandskapet Bøensætre med plasser har 
gjennom skjøtselsplaner og oppfølging kommet 
inn i aktivt forvaltning. 

Det er svært god oppslutning om regionale 
miljøprogram i de vannområdene som ble valgt ut 
i første planfase og mellom 80-90 % av 
kornarealet ligger i stubb gjennom vinteren. 

Brukerne følger godt opp og det pløyes i liten 
grad til vårkorn om høsten. 

Miljøkontrakter 
Bruk av miljøkontrakter, forsøk og individuell 
miljøveiledning har vist seg å være en kostnads-
effektiv måte å redusere fosfortilførselen til Vestre 
Vansjø. Vestre Vansjø prosjektet var en del av 
Interregprosjektet "Bonden som vannforvalter i et 
endret klima". 
 
Klimatiltak i landbruket 
Det viktigste klimatiltaket i jordbruket i Østfold er 
redusert høstpløying. Nytten er ikke bare knyttet 
til erosjonsrisiko, men også til klima. Derfor 
ønskes tiltaket gjennomført både på 
erosjonsutsatte og mindre erosjonsutsatte arealer. 
 
Østfold har to biogassprosjekter basert på 
husdyrgjødsel. Ett tar sikte på å utvikle en 
beregningsmodell for klimanytte og økonomi og 
for å vurdere strategier for satsing. Arbeidet 
gjennomføres av Østfoldforskning i samarbeid 
med Bioforsk og Universitetet for miljø og 
biovitenskap (UMB). Det andre er 
mobiliseringsprosjektet Biogass Østfold 2015. 
Dette er organisert i et partnerskap med alle de 
viktige aktørene i verdikjeden. 
 

Kontroll av kommunenes 
tilskuddsforvaltning overfor landbruket 
Fylkesmannen har en risikobasert kontrollplan for 
tilskudd til landbruket og gjennomførte 
forvaltningskontroll i fire kommuner i 2011: 
Hvaler, Marker, Rømskog og Våler. Det ble ikke 
gjennomført foretakskontroller ut over 
klagesaksbehandling.  
 
Jevnlig arrangeres samlinger for ansatte i 
kommunene for å sikre korrekt og enhetlig 
forvaltning av tilskuddsmidlene. Det ble i 2011 
holdt kurs om markslagsklassifisering i samarbeid 
med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Skog 
og Landskap.  
 
 

 



23 
 

 
Fylkesmannen i Østfold – Årsmelding 2011 

 

 
Naturressursforvaltning og miljøvern 
 
På miljøvernområdet er biologisk mangfold og forurensningssaker sentrale oppgaver. Gjennomføring av 
nasjonalparkplanen og tematiske verneplaner er særlig viktige oppgaver for bærekraftig bruk og vern av 
biologisk mangfold. Likeledes er marin verneplan, utvidet skogvern, arbeid for bevaring av villaks, 
kartlegging av biologisk mangfold, rovviltforvaltning og vannforvaltning, særlig viktige oppgaver. 
 

Kommunale klima- og energiplaner 
I Østfold er bedre transport- og arealplanlegging 
samt energiomlegging i varmeproduksjon viktigst 
for å redusere utslipp. Kommunene har 
virkemidler. 16 av 18 kommuner i Østfold har 
vedtatt klima- og energiplaner i samsvar med den 
statlige planretningslinjen. En kommune har per 
31.12.2011 ferdig planutkast på høring. Arbeidet i 
2011 har vært konsentrert om klimanettverkene 
for oppfølging av vedtatte planer. De samme 16 
kommuner samt Østfold fylkeskommune og 
Fylkesmannen har vedtatt å delta i nettverk som 
skal organiseres etter modell av vannforkriften 
(tilsvarende områdeutvalgene). Nettverket skal 
konstitueres 29.02.2012.  
  

Tillatelser etter forurensingsloven 
Innen fagområde landbaserte virksomheter har 
Fylkesmannen behandlet 12 søknader om nye 
tillatelser eller endringer av tillatelser. På sikt skal 
alle tillatelser gjennomgås og eventuelt erstattes 
av bransjevise forskrifter. Dette vil forenkle 
saksbehandling og tilsyn. 
 
Tilsyn med forurensning, avfall, produkter, 
varsling om akutt forurensning og internkontroll 
Det var stor aktivitet i 2011 med 2,1 årsverk 
på forurensningstilsyn.  
 
 
Oversikt over tilsyn 2011  

Antall 
virksomheter 

 
Avvik 

% 
Avløpsanlegg  3 100 
Tilsynsaksjon asfaltanlegg 4 100 
Tilsynsaksjon 
biloppsamlingsplasser 10 90 
Tilsynsaksjon 
næringsmiddelindustri 7 100 
Tilsynsaksjon avfall i 
havner 6 70 
Uanmeldte inspeksjoner 
(inkl. utrykning)  14 90 
Egenrapporter industri  26 - 
Egenrapporter avfallsanlegg  6 - 
Egenrapporter 
biloppsamlere  9 - 

 
Det ble gjennomført 7 revisjoner. De siste 
årene er nasjonale kontrollaksjoner og egne 
tilsyn prioritert. I tillegg er det ført tilsyn 
basert på meldinger om akutt forurensning. 
Kystverket delegerer myndighet til 
Fylkesmannen ved akuttutslipp. 
 
Fylkesmannen anmeldte en virksomhet for ulovlig 
forurensning i 2011. Tilsyn med avløpsanlegg har 
avdekket alvorlige avvik knyttet til planlegging og 
manglende fornyelse av avløpsnett i flere 
kommuner. Konsekvensen er betydelige utslipp av 
urenset kloakk via overløp. Fylkesmannen vil 
følge opp kommunene. Flere kommuner sliter 
med å få besatt kommunaltekniske stillinger og 
har liten administrativ kapasitet innen 
prosjektering og planlegging av avløpsnett. 
 
Det er ikke blitt gjennomført forvaltningstilsyn 
(kommuneundersøkelser) i 2011. 
 

 
Kolbjørnsviksjøen i Aremark – Foto: Vidar Asheim 
 

Verneområder 
En forvaltningsplan som dekker fire verneområder 
(Søndre Jeløy, Rødsåsen, Reieråsen, 
Grønliparken) er ferdigstilt og godkjent i 2011. 
Ytterligere tre forvaltningsplaner har vært under 
arbeid. Fylkesmannen har samarbeidet med 
Trøgstad kommune om forprosjekt for 
innsjørestaurering og tilrettelegging i Hæra 
naturreservat. Det er gjennomført skjøtsel i 
verneområder, bl.a. bekjempelse av skadelige 
fremmede arter og vi har tett dialog med Statens 
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naturoppsyn lokalt (SNO) om skjøtsel, oppsyn og 
oppfølging av overtredelser. Flere verneforslag er 
oversendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
med Fylkesmannens anbefaling etter høring, bl.a. 
Værne Kloster landskapsvernområde og utvidelse 
av Lundsneset naturreservat. 
 
Det er fortsatt mange aktuelle områder for frivillig 
skogvern i Østfold. Til sammen 26 områder er i 
ulike stadier i verneprosessen. Utkast til 
oppstartsmelding og kartmateriale for marint vern 
er tidligere utarbeidet i samarbeid med 
fiskerimyndighetene og oversendt DN. 
Fylkesmannen følger opp erstatningssaken for 
Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjord verneplan 
samt grensemerkingen av de samme områdene. 
 

Naturmangfoldloven, prioriterte arter og 
utvalgte naturtyper 
Handlingsplanene for de prioriterte artene 
åkerrikse og hubro er fulgt opp gjennom feltarbeid 
og rapporter. Det jobbes også med utarbeidelse 
eller oppfølging av handlingsplaner for 
rødknappsandbie/ildsandbie, hvitmure, niobe- og 
prikkrutevinge, honningblom. Lokaliteter for de 
prioriterte artene rød skogfrue, dragehode og 
klippeblåvinge er fulgt opp blant annet med 
informasjon til grunneiere om de nye forskriftene. 
 
Status for feltarbeidet i handlingsplanen for 
store/hule eiker (utvalgte naturtyper) er sluttført 
registrering i Halden, og registrering pågår i 
Rygge. 
 
Skjøtsel av kystlynghei med brenning i Ytre 
Hvaler nasjonalpark, startet høsten 2011 og 
forårsaket mye omtale i media.  
 

 
Brenning av lynghei, Ytre Hvaler - Foto: Gunnar Bjar 
 

Anadrom laksefisk 
Midtveisrapportering fra Enningdalselva (NLV) 
viser at gytebestandsmålet er nådd med god 
margin. Innslaget av rømt oppdrettslaks i våre 
laksebestander (Glomma/Ågårdselva/Enningdals-
elva) følges nøye. Det er foretatt utfisking av 
oppdrettslaks i forbindelse med stamfiske i 
Glomma også i 2011, og det foretas hvert år 
utsiling av oppdrettslaks i laksetrappa i 
Sølvstufoss (Ågårdselva). 
 
Bestandsovervåking i Enningdalselva er gjennom-
ført årlig siden 1997 (el-fiske, fangststatistikk). På 
grunn av høy vannføring i 2011 ble det ikke 
gjennomført el-fiske. I forbindelse med interreg- 
prosjekt Enningdalselva er det montert fisketeller 
ved Mjølnerød, og det planlegges 
habitatforbedringer. Laksetrapp er bygd i et 
sidevassdrag på svensk side (Torpsbekken). En 
egen fisketiltaksplan (Sverige/Norge) for 
Enningdalsvassdraget blir ferdig i 2012. 
 
DNs retningslinjer for reguleringer av fiske etter 
anadrome laksefisk er fulgt opp og for 
sjøørretbestandene gjøres bl.a. 
habitatforbedringer. Fagrådet for laks og sjøørret i 
Skagerrak/Oslofjord drøftet innspill til 
lakseregulering. Prosjektet med innsamling av 
fangstmeldinger fra fisket i sjøen er videreført i 
2011. 
 
Rovvilt 
Rovviltnemndas føringer er lagt til grunn ved 
behandling av 42 søknader om midler til 
forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det ble 
ikke søkt om skadefellingstillatelser i 
beitesesongen, men det var kontakt med 
næringsdrivende om relativt store tap til gaupe i 
Trøgstad. Ulveforekomstene krever løpende 
informasjonsarbeid. Spesielt temaet 
"elgforvaltning i ulverevir" har fått stor 
oppmerksomhet fra kommuner og brukere i 
Linnekleppen-reviret. 
 

Vannforvaltning 
Fylkesmannen samarbeider tett med 
fylkeskommunen som overtok ansvaret som 
vannregionmyndighet etter 
vannforvaltningsforskriften. 
 
Arbeidet med fullkarakterisering og nye 
vurderinger av vannforekomstenes tilstand 
ivaretas løpende og i nært samarbeid med 
vannområdenes prosjektledere. Alle 
vannforekomster i Østfold hører nå til etablerte 
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vannområdeutvalg og områder i fase 2 er i gang 
med arbeidet i henhold til vannforskriften. 
Innlegging av data i VannNett er nedprioritert i 
påvente av endringer. Vannmiljødatabasen brukes 
for å registrere data og vurdere tilstandsklasser.  
 
Fylkesmannen i Østfold har også deltatt i sentrale 
myndigheters arbeid med vannforvaltnings-
forskriften, utvikling av IKT-verktøy og ulike 
veiledere. Det følger også mye informasjon, 
foredrag og representasjonsoppgaver med 
fagfeltet. Fylkesmannen i Østfold har i denne 
forbindelse også bidratt i internasjonale fora. 
 
Det gjennomføres regelmessig overvåking i 
ferskvann og resultatene legges inn i Vannmiljø 
og publiseres på Miljøstatus og Aquamonitor. 
Omfanget burde vært større. Bakgrunnen for 
manglende overvåking er begrensede ressurser, 
beskjedne/reduserte statlige tilskudd og 
vanskeligheter med å få forurenserne til å bidra til 
finansieringen. 

 
Ytre Hvaler nasjonalpark 
Et lokalt styre bestående av politikere fra Hvaler 
og Fredrikstad kommuner og Østfold 
fylkeskommune, har ansvaret for forvaltningen av 
nasjonalparken. Det er ansatt nasjonalpark-
forvalter som begynte i stillingen i juni 2011. 
Forvaltningsplanen har vært på høring og styret 
skal ferdigstille denne. 
 
Interregprosjektet "Vår felles arv - Kosterhavet og 
Ytre Hvaler nasjonalparker" avsluttes første 
halvår 2012. Prosjektet har pågått siden 2008.  
En utfordring er hvordan vi skal bevare og bruke 
nasjonalparkene på en bærekraftig måte. 
Representanter fra kommuner, statlige 
myndigheter, yrkesfisket, turistnæringen og ikke 
minst Landshövdingen og Fylkesmannen er enige 
om at samarbeidet mellom ulike aktører i 
Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker må 
fortsette. 
 

 
 

 
Lars Bäckström landshövding i Västra Götalands län, og Fylkesmann Anne Enger 

Foto: Vibeke Weibell Eliassen 
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Nettsteder 
 
Fylkesmannen i Østfold: www.fylkesmannen.no/ostfold er embetets hovedkanal for informasjon.  
Du kan abonnere på nyheter fra Fylkesmannens nettsted. 
 
Fylkesmannens postjournal har denne lenken: 
http://www.oep.no/search/simpleSearch.jsp?lang=nb 
 
Østfold analyse: www.ostfoldanalyse.no er et 
partnerskap mellom Fylkesmannen og 
fylkeskommunen med formål å formidle regional 
statistikk. 
 
Turkart Østfold: www.turkart.no gir en oversikt 
over opplevelsespunkter på vei- og stikart som gjør 
det lett å finne fram. 
 
Fylkesmannens årsrapport 2011: ………………….. 
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