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Forord

Grunnlovsjubileet
Året 2014 i Østfold ble preget av 
Grunnlovsjubileet. Kommunene 
markerte jubileet på ulike måter. 
Kunnskap ble tatt fram, historien 
markert i kirker, skoler, museer. Det 
var utstillinger, store og mindre spel, 
informasjon rettet mot barn og unge 
med mer. Hele Østfold sto sammen 
med felles mål om å sikre at historien 
om Grunnloven i Østfold måtte 
bli bedre kjent. Den slutter nemlig 
ikke på Eidsvoll 17. mai 1814. Både 
krigshandlingene den sommeren 
og de viktige fredshendelsene ble 
markert og løftet fram – også på den 
nasjonale dagsorden.

Kongelig besøk
Kronprins Haakon og Kronprinsesse 
Mette Marit gjestet Spydeberg 
prestegård og Moss i forbindelse 
med Mossekonvensjonen 14. august. 
Presidentskapet på Stortinget
deltok. Signeringen, som ble foretatt 
av Karl Johan i kommandantboligen i 
Gamlebyen i Fredrikstad, ble markert 
der 15. august. Siste skuddet mellom 
broderfolkene ble behørig markert 
på Fredriksten festning 16. august. 
18. mai avduket H.M.  Dronning 
Margrethe av Danmark en statue 
av Kong Christian Frederik foran 
Stortinget. Det er en gave fra 
Stortinget, og en annerkjennelse av 
Kongen og hans rolle i 1814. Dette 
gjør fortellingen om Grunnloven vår 
mer komplett. 

Kommunereform og 
bosetting av flyktninger
Kontakten med kommunene preges 
av gjensidig respekt for våre ulike 
roller og ansvar. Kommunene er våre 
nærmeste samarbeidspartnere, og 

forholdet mellom oss er langsiktig 
og preget av omfattende samarbeid 
på ulike områder. De to store 
prosjektene vi arbeider med i Østfold 
nå, er initiert av regjeringen med 
kommunene som viktigste aktører.

Når det gjelder kommunereformen, 
så etablerte vi et prosjekt med egen 
eksternt rekruttert prosjektleder 
1. september. Arbeidet går etter 
planen. Alle kommunene er i ulike 
prosesser - i egen kommune og også 
mellom kommuner. 

Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD) 
startet i fjor et toårig forsøks-
prosjekt hos Fylkesmannen i Østfold 
og Fylkesmannen i Hordaland for å 
oppnå økt bosetting av flyktninger. 
Til dette prosjektet har vi tilsatt 
en egen prosjektleder. Det er 
entusiasme knyttet til målsettingen 
og til samarbeidet med ulike aktører, 
inkludert frivillig sektor.

Troverdig 
rettssikkerhetsinstans 
Fylkesmannen i Østfold legger 
vekt på etikk og verdier innad og 
utad. Alle vi samarbeider med – det 
være seg kommuner, ytre og indre 

etater på ulike nivåer i samfunnet, 
bedrifter og enkeltpersoner, skal 
møtes med respekt, åpenhet, 
kompetanse og troverdighet. Vår 
forståelse av rollen bygger på at 
vi er en fremskutt og viktig del av 
statlig forvaltning. Som troverdig 
rettssikkerhetsinstans må vi tåle å 
stå i stormer. Fylkesmannen har sin 
demokratiske legitimitet forankret 
i Regjeringen og Stortinget. Vi skal 
være bindeledd mellom lokal og 
sentral myndighet, og vi har plikt 
til å gi klare meldinger begge veier. 
Etter instruks skal vi ta initiativ 
«som finnes påkrevet».

Interne forhold
Fylkesmannen gjennomførte en 
medarbeiderundersøkelse høsten 
2014. Som leder kan jeg konstatere 
at det er god medarbeidertilfredshet. 
Samtidig har vi satt i gang grundige 
prosesser i hele embetet for å følge 
opp funn fra undersøkelsen og 
videreutvikle organisasjonen.

To av våre direktører sluttet 
sommeren 2014. I disse stillingene 
konstituerte vi to meget kompetente 
medarbeidere. De fortjener 
anerkjennelse for sin lederinnsats 
frem til nyansatte direktører var på 
plass i februar 2015. I Statens hus 
har vi tidsmessige og nyoppussede
lokaliteter. Huset er nå solgt til 
Hemfosa Fastigheter AB. De har 
overtatt vår langsiktige kontrakt 
med Entra.

Jeg benytter anledningen til å rette 
en stor takk til våre medarbeidere og 
samarbeidspartnere!

Året 2014 ble et godt og virksomt år hos Fylkesmannen i Østfold. Vi har prioritert og utført 
våre oppdrag på en god måte, innenfor våre økonomiske rammer. 
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Organisasjonen
Fylkesmannen er statens 
representant i Østfold. Gjennom 
tilsyn, saksbehandling, veiledning 
og dialog følger vi opp Stortingets 
og regjeringens vedtak, mål og 
retningslinjer i fylket. 

En sentral oppgave for oss er 
å ivareta rettsikkerheten til 
innbyggerne og være klageinstans 
for kommunale vedtak. 

Fylkesmannen er også statlig 
sektormyndighet på en rekke 
viktige samfunnsområder.
 
Fylkesmannen utfører oppgaver 
for elleve departementer og ti 
direktorater innenfor blant annet 
miljøvern, landbruk, barnehage 
og utdanning, helse, sosial- og 
familiesaker, samfunnssikkerhet 
og beredskap, kommuneøkonomi 
samt vergemål. 

Fylkesmannen i Østfold ledes av 
fylkesmann Anne Enger. 
Trond Rønningen er assisterende 
fylkesmann.

Fylkesmannen i Østfold har 137 
medarbeidere som er organisert 
med fem fagavdelinger og to staber 
som vist på organisasjonskartet på 
neste side.

Våre kjerneverdier

Åpenhet:

Troverdighet:

Kompetanse:

Sentrale oppgaver for Fylkesmannen:

Vi er ærlige, tydelige og lyttende i all vår kommunikasjon.

Vi er kompetente og oppdaterte innen våre fagområder.

Vi er konsekvente, redelige og vektlegger å forklare våre valg.

Sikre innbyggerne de rettigheter og tjenester de har krav på

Sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført

Samordne offentlige virksomhet i fylket

Veilede og støtte kommunene

Bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet

Være talerør for Østfold overfor sentrale myndigheter.
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Fakta om oss

Anne Enger
fylkesmann

Trond Rønningen
assisterende fylkesmann

Samordnings- og beredskapsstab

Espen Pålsrud
direktør/fylkesberedskapssjef

Administrativ stab

Anita Persdatter Ravna
direktør

Helse- og 
sosialavdeling

Elisabeth L. Markhus
fylkeslege

Miljøvern-
avdeling

Karsten Butenschøn
miljøverndirektør

Landbruks-
avdeling

Nina Glomsrud Saxrud
landbruksdirektør

Juridisk 
avdeling

Katrine Bjørnstad
direktør

Barnehage- og 
utdanningsavdeling

Dag Løken
utdanningsdirektør

Organisasjonskart

Vi er konsekvente, redelige og vektlegger å forklare våre valg.

Terje Engvik var direktør i Administrativ stab frem til juli 2014. Therese Brogård var konstituert direktør fra  
juli til februar 2015. Anita Persdatter Ravna er nå direktør.

Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen gikk ut i permisjon fra mars 2015. Karsten Butenschøn er nå 
fungerende miljøverndirektør.

Thor Bjønnes var direktør i Landbruksavdelingen frem til juni 2014. Kjersti Stenrød var konstituert frem til 
februar 2015. Nina Glomsrud Saxrud er nå landbruksdirektør.

*

* *

*

*

*

Pr. mars 2015
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137

Personalmessige forhold i 2014

Kvinner: 89 Menn: 48

Årsverk: 121

Turnover: 6 %

Deltid: 22  (20 kvinner, to menn)

Ledergruppen

Sykefravær 2014

Snitt totalt:     Kvinner:      
5,8 % 4,5 %

Menn:   
2,4 %

3,1 % 
legemeldt

1,4 %
egenmeldt

Ansatte

Seks kvinner, tre menn.

Ansatte

Pr. 31.12.2014.
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1,4 %
egenmeldt

Driftsbudsjettet

77,4 mill. kroner

Sykefravær - Fylkesmannen i 
Østfold: 2010-2014 - i %. 
 

Saksbehandlingstall
Antall saker totalt:              10 378
Inngående dokumenter:   36 950
Utgående dokumenter:     29 407
Interne dokumenter:              2 400

Seks kvinner, tre menn.

Sykefravær siste fem år

Sykefravær - landsgjennomsnittet: 
2010-2014 - i %.  
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Fakta om oss
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Deltagere på Ursholmen, fra fornyingskonferansen Beat for beat 2014. Foto: Lena M. Reis.
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Dette gjorde vi i 2014

Fylkesmannen hadde kommune-
reformen som sentralt tema på vår 
fornyingskonferanse Beat for Beat 
i juni 2014. Dette skjedde i nært 
samarbeid med KS. Embetsledelsen 
besøkte også alle ordførere og 
rådmenn før sommeren, for å drøfte 
arbeidet med reformen. 

Fylkesmannens prosjektleder 
og prosjektplan for arbeidet 
var på plass tidlig på høsten. 
Prosjektarbeidet startet med å 
møte alle ordførere og rådmenn i 
byene. I løpet av året møtte vi også 
de fleste kommunestyrer og alle 
kommuner gjennom regionrådene. 

Vi utarbeidet en egen håndbok til 
støtte for kommunenes prosesser. 
I løpet av våren 2015 skal alle 
kommunestyrer ha gjort vedtak 
om strategiske veivalg videre. Det 
betyr hvilke utviklingsretninger 
de ønsker, og hvilke samtaler de 
da må ha med aktuelle kommuner. 
De kan også vedta å fortsette 
som egen kommune. Noen få 
kommuner legger opp til prosesser 
med målsetting om å komme med 
i kgl. res. i 2015 for å kunne bli en 
ny kommune fra 2018. De fleste 
kommunene ser for seg egne vedtak 
om fremtidig struktur i 2016.

Fylkesmannen har i samråd 
med referansegruppa for 
fornyingsarbeidet kommet fram 
til at alle kommuner kan søke om 
prosjektskjønnsmidler til arbeidet 
med kommunereformen. Tildeling 
av midlene vil bli gjort på grunnlag 
av kommunenes prosjektplaner.

Kommunereformen
Stortinget vedtok 18. juni mål og opplegg for en omfattende kommunereform i Norge. 
Fylkesmannen skal bidra til gode og lokalt forankrede prosesser i kommunene.

Sjumilssteget
Fylkesmannen i Østfold har i 2014 introdusert arbeidet med å fremme barns rettigheter og ivareta 
barnekonvensjonen gjennom Sjumilssteget. 

Deltagere på Ursholmen, fra fornyingskonferansen Beat for beat 2014. Foto: Lena M. Reis.

Gjennom Sjumilssteget vil vi også 
styrke samarbeidet om tiltak 
for utsatte barn og unge. Vi har 
samtidig valgt å se forskjellige 
tilskuddsordninger som 
barnefattigdomsmidler, tilskudd til 
boligsosialt arbeid og skjønnsmidler 
i en sammenheng.  Kommunene 
har frem til utgangen av 2014 

gjennomført en tverretatlig analyse 
av tilbudet til barn og barnefamilier 
knyttet til de syv stegene i 
Sjumilssteget; medbestemmelse, 
god omsorg, særskilt vern og 
støtte, vern mot vold og overgrep, 
fullverdig liv, god helse og god 
utdanning. Kommunene vil videre 
benytte denne erfaringsbaserte 

kunnskapen til planlegging 
av helhetlige og samordnete 
tjenestetilbud til barn, unge og 
familier. Fylkesmannen vil samle 
resultatene i en oversikt som gir 
et overordnet bilde av hvordan 
kommunene vurderer seg selv i 
2014–2015.
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Opprydding etter leirskred som sperret fylkesvei 120 i Hobøl i mars 2014. Foto: Per Vallner.
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Dette gjorde vi i 2014

Formidling av varsel for vårflom  
og flere flom- og skredvarsler for Glommavassdraget og 
mindre vassdrag.

Terrortrusselen mot Norge  
som ble varslet av justis- og beredskapsministeren 
24. juli. Fylkesmannen iverksatte beredskapstiltak og 
ivaretok informasjons- og rapporteringsoppgaver etter 
oppdrag fra Helsedirektoratet.

Jord- og leirskred 
 i Halden, Spydeberg og Rakkestad, samt over fylkesvei 
120 i Hobøl. Skredet i Halden innebar at kommunen/
politiet evakuerte beboere i en boligblokk over en 
lengre periode. NVE gjennomførte sikringstiltak.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen har i 2014 vært involvert i 

håndteringen av følgende ekstraordinære hendelser:

Innen forebyggende arbeid, beredskapsforberedelser, varsling og håndtering av ekstraordinære 
hendelser, var det stor aktivitet i 2014.

Risikobildet i Østfold 
Fylkesmannen ferdigstilte 
oppdateringen av FylkesROS 
Østfold i mars. Dette er en oversikt 
over risikoforholdene i fylket. 
Risikobildet er sammensatt 
og viser at naturbasert risiko 
må tas alvorlig, ikke minst 
som følge av klimaendringer. 
Terrortrusselen fordrer bredt 
og godt samarbeid. Beredskap 
mot svikt i kraftforsyningen er 
en viktig oppgave. Vi har laget 
en handlingsplan for å følge 
opp prioriterte tiltak innenfor 
Fylkesmannens ansvars- og 
ressursrammer.

Fylkesberedskapsrådet 
og fagforum beredskap

Fylkesberedskapsrådet har vært 
samlet til ordinært møte og drøftet 
utfordringene lokale og regionale 
beredskapsaktører står overfor. 
Det er viktig med samarbeid for å 
finne gode forebyggende løsninger 
og samtidig være forberedt på å 
håndtere kriser. Disse spørsmålene 
er fulgt opp i Fagforum beredskap 
med beredskapsplanleggere fra 
kommuner og statlige etater.

Seminar og øvelser 
Vi har arrangert fagseminar om 
atomberedskap for kommunene 
og utviklet nye tiltakskort i 
krisestøtteverktøyet DSB-
CIM for å styrke dette viktige 
beredskapsarbeidet. I samarbeid 

med Helsedirektoratet har vi 
gjennomført seminar over to dager 
om helseberedskap i kommunene. 
Seminaret ble avsluttet med en 
halv dags øvelse for kommunenes 
kriseledelse. Vi har lagt opp og 
gjennomført enkeltvise øvelser 
i noen kommuner og deltatt i 
Grenseøvelsen 2014. Denne 
øvelsen samlet grensekommunene 
på norsk og svensk side og øvrige 
beredskapsaktører. I tillegg 
gjennomførte vi en uanmeldt 
varslingsøvelse for kommunene.

Beredskap og tilsyn 
Vi har fulgt arbeidet med 
kraftforsyningsberedskap og 
bedt kommunene lage oversikter 
over viktige institusjoner slik at 
prioritering av strømforsyningen 
i knapphetssituasjoner kan 
gjøres bedre. Beredskapstilsyn 
i kommunene er en prioritert 
oppgave. Tema for tilsynene har 
vært sivilbeskyttelseslovens 
krav til at kommunene skal 
utarbeide helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyser.

Opprydding etter leirskred som sperret fylkesvei 120 i Hobøl i mars 2014. Foto: Per Vallner.
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Foto: Lena M. Reis.



Årsmelding  2014        13  

Dette gjorde vi i 2014

Økonomi og fornying i kommunene

ROBEK 
ROBEK er et register, hvor 
kommuner med en økonomi i 
ubalanse blir innmeldt. Østfold 
har to kommuner i ROBEK ved 
utgangen av 2014,  Hobøl og 
Halden. Fylkesmannen har 
i oppdrag å følge opp disse 
kommunene spesielt.  
 
I løpet av 2014 var det èn 
utmelding og ingen innmeldinger 
i registret i fylket. Råde kommune 
ble utmeldt fra registret i august 
2014 etter at det vedtatte 
årsregnskapet for 2013 viste at 
underskudd fra tidligere år var 
inndekt i sin helhet.

Vi gjennomførte lovlighetskontroll 
av de vedtatte årsbudsjettene for 
2014 i ROBEK-kommunene. I 2014 
ble de opprinnelige vedtakene om 
årsbudsjett kjent gyldig i to av de 
tre kommunene.  
 
Halden kommunes opprinnelige 
budsjettvedtak ble kjent ugyldig 
av Fylkesmannen. Etter at 
kommunen behandlet budsjettet 
på nytt ble kommunens budsjett 
godkjent. I 2014 har vi hatt en 
spesiell tett oppfølging av Halden 
kommune. I perioden 2011–2013 
opparbeidet kommunen et stort 
regnskapsmessig underskudd. Ved 
behandlingen av økonomiplanen i 
september 2014 vedtok kommunen 
å dekke inn underskuddet fordelt 
på årene 2014–2022. Planen 
for underskuddsinndekning 
ble godkjent av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
etter anbefaling fra Fylkesmannen.

KOSTRA  
Vi har i 2014 fulgt opp at 
kommunene rapporterer økonomi-  
og tjenestedata til Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Disse dataene 
blir sammenstilt og publisert i form 
av nøkkeltall i KOSTRA-databasen 
(Kommune-Stat-Rapportering).  
 
KOSTRA-data blir brukt aktivt i 
våre analyser og i styringsdialogen 
med kommunene. Hvert år 
utarbeider vi en vår- og en 
høstutgave av Østfoldrapporten. 
Her blir KOSTRA-data brukt i stor 
utstrekning. I tillegg utarbeidet vi i 
samarbeid med Østfold analyse en 
egen KOSTRA-rapport. 

Statsbudsjettet 
Fylkesmannen i Østfold 
hadde i samarbeid med 
KS informasjonsmøter om 
kommuneproposisjonen 
og statsbudsjettet i 2014. 
Informasjonsmøtet om 
statsbudsjettet ble i 2014 for 
første gang videoverført og gjort 
tilgjengelig via Fylkesmannens 
hjemmeside.  Vi har ellers brukt 
Fylkesmannens hjemmeside aktivt 
som informasjonskanal overfor 
kommunene i fylket.  

Skjønnsmidler 

Rammen for skjønnsmidlene til 
kommunene i Østfold var 63,4 
millioner kroner for 2014. Ved 

fordelingen av disse midlene 
innhentet Fylkesmannen innspill 
fra kommunen. Forhold som 
kommunene tok opp ble tillagt 

Råde ble utmeldt fra ROBEK-registret, mens Halden fikk godkjent en plan for 
underskuddsinndekning.

vesentlig vekt ved vår tildeling av 
midler.

Fornying  
Fylkesmannen fordelte 10 millioner 
kroner av skjønnspotten til 
fornyings- og omstillingstiltak i 
kommunene i 2014. Kommunene 
ble invitert til å søke om midler til 
fornyingsprosjekter alene eller 
sammen med andre kommuner. 
Til hjelp i fornyingsarbeidet er det 
etablert en referansegruppe hvor 
tre rådmenn og KS er med.

Det ble gitt prosjektskjønnsmidler 
til 47 prosjekter, hvorav 13 
omfatter mer enn en kommune. 
Innovasjon ble for første gang lagt 
til grunn som et hovedkriterium 
i henhold til departementets 
retningslinjer.  
 
Vi klassifiserte prosjektene etter 
hvilke mål de hadde for innovasjon.

Fornyingskonferansen «Beat 
for Beat» er fylkets arena for 
læring og erfaringsdeling i 
moderniseringsarbeidet, og denne 
var viet kommunereformen og 
innovasjon i 2014.
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Foto: Lena M. Reis.
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Dette gjorde vi i 2014

Barnehage og opplæring

Vårt arbeid med informasjon og 
veiledning til opplæringssektoren, 
benytter vi ulike arenar. 
Erfaringer, gode eksempler, 
regelverksforståelse og 
satsingsområder ble i 2014 blant 
annet formidlet på de halvårlige 
samlingene med de skolefaglige 
ansvarlige, samlingen med 
de private skolene og flere 
temaspesifikke samlinger som 
Grunnskolens Informasjonssystem 
(GSI), eksamen og de statlige 
strategiene. I oppstarten av det 
felles nasjonale tilsynet (FNT), ga 
vi informasjon og veiledning til 
kommuner, fylkeskommunen og 
skoleledere i Østfold på de temaene 
som tilsynet ville omhandle. Det ble 

Fylkesmannen skal bidra til at nasjonalpolitiske tiltak innen barnehagen og 
grunnopplæringen blir fulgt opp i fylket.

Informasjon, veiledning og kompetanseheving

 
Fylkesmannen har gjort lokal 
barnehagemyndighet, lokale 
barnehageeiere og andre 
aktuelle målgrupper kjent med 
regelverket og statlige føringer på 
barnehageområdet. Vi informerer 
blant annet gjennom svar på 
henvendelser i form av brev, e-post 
og telefon. Vi har også veiledet og 
informert på ulike samlinger og 
møter med kommuner og andre 
målgrupper. 

Fylkesmannen koordinerer GLØD-
nettverket i Østfold, som består av 
representanter for alle aktørene i 
barnehagesektoren. GLØD har som 
overordnet målsetting å styrke de 
barnehageansattes kompetanse, 
heve status for arbeid i barnehagen 
og å øke rekrutteringen av 
barne-hagelærere. Vi deltar også 
i likestillingsteamet som har 
arbeidet for å få flere menn til å 
søke arbeid i barnehagene, samt 
bidratt til at barnehagene arbeider 
aktivt med likestilling mellom 
gutter og jenter. 

Vi har i 2014 bidratt til at ansatte i 
barnehagene får tilbud om å delta 
i kompetanseutvikling gjennom 
ulike tiltak og satsninger. I dette 
arbeidet har Høgskolen i Østfold 
og kommunene vært viktige 
samarbeidspartnere. 

Satsningen «Kompetanse for 
mangfold» startet i Østfold i 

2014. 24 skoler og barnehager 
i fire kommuner deltar i 
skole- og barnehagebasert 
kompetanseutvikling med temaer 
knyttet til det minoritetsspråklige 
feltet. Høgskolen i Østfold leder den 
faglige kompetanseutviklingen, 
mens Fylkesmannen deltar med 

Barnehage
også gitt informasjon og veiledning 
spesielt til den enkelte kommune 
og skoler som ble valgt ut til hvert 
tilsyn.

Viktige områder vi både har 
vært direkte delaktig i og 
initiert er; Sjumilssteget i alle 18 
Østfoldkommunene – Tiltak for 
utsatte barn og unge. 
Fylkesmannen har vært 
medarrangør på to store 
konferanser i fylket. 
Småbarnsdagene hvor temaet i år 
var tidlig innsats og “Ser du meg 
ikke”, en barnevoldskonferanse.

Fylkesmannen har fulgt opp 
satsingen Kompetanse for 
kvalitet, Strategi for etter- og 
videreutdanning 2012- 2015 
og Lærerløftet. 164 lærere ble 
godkjent av skoleeierne. 131 
lærere startet studiene høsten 
2014 hvorav 28 lærere under 
stipendordningen og 103 lærere 
med vikarmidler.
I arbeidet med Læringsmiljø-
prosjektet – målrettet mot 
mobbing, har vi fulgt Hobøl 

Opplæring
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Barnehage
Vi førte i 2014 tilsyn med barne-
hagemyndigheten i seks kommun-
er. I alle tilsynene har vi kontrollert 
kommunens ansvar som barne-
hagemyndighet overfor kommu-
nale og ikke-kommunale barnehag-
er, men med noe ulike temaer. 

Fylkesmannen i Østfold har 
ført tilsyn med kommunens 
tilsyn med barnehagene siden 
2007. Vi registrerer at flere av 
kommunene i stor grad har 
forbedret sin tilsynspraksis i 
denne perioden. Likevel ser 
vi at kommunenes tilsyn med 
barnehagene har mangler både 
når det gjelder systematikk og 
egnethet til å avdekke lovbrudd. Vi 

Tilsyn

Barnehage
På barnehageområdet 
ferdigbehandlet Fylkesmannen 
31 klager i 2014. 30 av disse var 
knyttet til kommunens tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager etter 
forskrift om likeverdig behandling. I 
flere av sakene var det likelydende 
klager fra mange barnehager i 
samme kommune. 

ser også mangler med hensyn til 
oppfyllelse av lovkravene knyttet 
til politiattest og godkjenning.

Opplæring
Fylkesmannen i Østfold har også i 
år valgt temaet Spesialpedagogisk 
hjelp før opplæringspliktig alder 
og kommunens forsvarlige 
system for å sikre dette i de 
egen initierte tilsynene. Temaet 
er valgt på bakgrunn av antall 
klagesaker og henvendelser fra 
kommunene. I 2014 ble nytt tilsyn 
igangsatt. Tema for FNT 2014-
2017 er «Elevenes utbytte av 
opplæringen», med undertemaene 
«Skolens arbeid med elevens 
utbytte av opplæringen», 

kommune gjennom pulje 1 i 
prosjektet. I tillegg til de andre 
skolene/kommunene i fylket med 
vedvarende høye mobbetall. Råde 
kommune og Halden kommune 
deltar i pulje 2.

Fylkesmannen følger satsingen på 
ungdomstrinnet og tildeler midler. 
I 2014 ble to utviklingsveiledere 
ansatt av kommunene. Det faglige 

og organisatoriske ansvaret er lagt 
til styringsgruppen for Skolefaglig 
nettverk.

Vi har informert og fulgt opp 
skoleeiere som deltar i satsingen 
Vurdering for Læring(VFL). Vi 
har i 2014 sett at skoleeiere har 
vurdert vekk deltakelse i VFL som 
følge av deltakelse i satsingen 
Ungdomstrinn i utvikling 

2013–2017. Fylkesmannen ser 
det som viktig å få kommunisert 
sammenhengen mellom disse 
satsingene i møte med skoleeierne.

Fylkesmannen følger i 2015 opp en 
kommune som har veiledning av 
representanter fra veilederkorpset. 
Det er to skoleledere som er 
veiledere i veilederkorpset i vårt 
fylke per i dag.

Klagesaksbehandling

«Skolebasert vurdering» og 
«Forvaltningskompetanse».

Vi har fått gode tilbakemeldinger 
på den formen som FNT har hatt. Vi 
registrerte at de skolene som hadde 
involvert og informert lærere og 
ledere i forkant av tilsynet, også 
var de som i etterkant av tilsynet 
og på sluttmøtet uttrykte størst 
tilfredshet og utbytte.

Felles for alle har vært at de har 
vist stor innsats for å få til endring 
for å oppfylle regelverket. Flere 
av lovbruddene som ble avdekket 
gjennom tilsynet, ble rettet før 
fristen for tilbakemelding fra 
kommunen og skolene var satt og 
endelig tilsynsrapport utarbeidet.

Opplæring
På opplæringsområdet 
ferdigbehandlet Fylkesmannen 122 
klager på standpunktkarakter og 
eksamen, og 92 andre klager etter 
opplæringsloven i grunnskolen. På 
videregående opplæring behandlet 
Fylkesmannen åtte klager etter 
opplæringsloven og administrerte 
klagesaksbehandlingen av 

6454 klager på sentralt gitt 
skriftlig eksamen på nasjonalt 
nivå. Fylkesmannen behandlet 
ti klagesaker fra private 
grunnskoler og 13 klagesaker 
om spesialpedagogisk hjelp for 
barn under opplæringspliktig 
alder. Se tabellen på neste side 
for oversikt og resultatet av 
klagesaksbehandlingen i 2014.
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Type klage Sum Medhold/ 
Delvis medhold

Ikke 
Medhold

Opp-
hevet

Avvist

Grunnskolen

Standpunkt (fag og orden og oppførsel) 50 30 20 0 0
Sentralt gitt skriftlig eksamen 72 14 58 0 0
Fremskutt skolestart, § 2-1 tredje ledd 1 0 1 0 0
Bortvisning, § 2-10 1 0 0 1 0
Permisjon fra opplæringen, § 2-11 2 0 2 0 0
Spesialundervisning for voksne, § 4A-2 4 1 1 2 0
Spesialundervisning, § 5-1 11 0 9 2 0
Skyss, § 7-1 15 0 14 1 0
Skoleplassering, § 8-1 49 5 42 2 0
Psykososialt skolemiljø, § 9a-3 9 3 1 4 1

Videregående opplæring

Rett til ett/to ekstra år i vgo,  
§ 3-1 femte ledd

2 0 2 0 0

Videregående opplæring for voksne, § 
4A-3

6 0 6 0 0

Sentralt gitt skriftlig eksamen 6454 920 5534 0 0

Private grunnskoler

Lokalt gitt muntlig eksamen 6 3 3 0 0

Spesialundervisning, § 3-6 4 0 2 2 0

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Spesialpedagogisk hjelp, § 5-7 13 0 4 8 1

Kommune Antall  barnehager 
som klaget

Resultat av  klagen Tema

Sarpsborg 13 Vedtak opphevet Etterjustering av kommunalt tilskudd 2012

Moss 13 Vedtak stadfestet Kommunalt tilskudd for 2013

Sarpsborg 1 Vedtak opphevet Avregning kommunalt tilskudd 2012

Marker klage fra forelder Klagen avvist Klage på barnehage

Spydeberg 1 Vedtak opphevet Etterjustering av kommunalt tilskudd 2012

Eidsberg 2 Vedtak opphevet Etterjustering av kommunalt tilskudd 2012

Klager - barnehage

Klager - opplæring
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Illustrasjonsbilde. Foto: Helge Eek, Moss kommune.
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Barnehage
Kommunene mottok i 2014 
statlig tilskudd til tiltak for 
å bedre språkforståelsen til 
minoritetsspråklige barn i 
førskolealder. Kommunene 
mottok tilskudd for 1 943 
minoritetsspråklige barn 
som gikk i barnehage. Av 
disse fikk i underkant av 
halvparten et særskilt tilbud om 
språkstimulering. Fylkesmannen 
gjennomførte kontroll med 
tilskuddsgrunnlaget for tilskuddet i 
tre kommuner. 

Mange barnehageeiere i 
Østfold har tidligere år mottatt 
store beløp som tilskudd til å 
etablere nye barnehageplasser. 
Fylkesmannen har i 2014 gjennom 
stikkprøvekontroller i to kommuner, 
fulgt opp at kriteriene for 

tilskuddene oppfylles, blant annet 
at bindingstiden på ti år for å drive 
barnehageplassene er overholdt.

Opplæring
I 2014 forvaltet Fylkesmannen 
i Østfold tilskudd til 
leirskoleopplæring og tilskudd 
til minoritetsspråklige barn 
i asylmottak. Vi har også 
kontrollansvar for tilskuddet til 
folkehøgskoler.

16 av 18 kommuner har i 2014 
søkt og mottatt tilskudd til 
leirskoleopplæring for elever i 
grunnskolealder i sin kommune. 
Totalt er det gitt tilskudd til 3.093 
elever av totalt 34.428 elever i 
grunnskolen i Østfold.

I 2014 var det ingen barn eller 
unge asylsøkere i omsorgssenter 

Tilskuddsforvaltning

i Østfold. Tilskuddet som er 
forvaltet, har gått til barn og 
unge asylsøkere i mottak. Våren 
2014 ble det utbetalt tilskudd 
til fire kommuner. Det var totalt 
46 barn i asylmottak som fikk 
grunnskoleopplæring. Høsten 
2014 ble det utbetalt tilskudd til 
tre kommuner, da et mottak i en 
kommune ble lagt ned i 2013. Det 
var totalt 39 barn i asylmottak som 
fikk grunnskoleopplæring.

Tilskuddsordningen er revidert 
fra og med høsten 2014. Fra og 
med skoleåret 2014/2015 gis 
det tilskudd til alle barn og unge 
som søker om opphold i Norge. 
Ordningen er dermed utvidet til 
også å omfatte familiegjenforente, 
ungdom mellom 15-18 år som 
søker opphold og har rett til 
videregående opplæring samt de i 
målgruppen som bor privat.

Foto: Ioannes Lekakis.
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Sørtjern, Marker. Foto Håvard Hornnæs.
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Kommunale og regionale planer

Plan og miljø

Seks naturreservater ble etablert i 
2014 under ordningen med frivillig 
vern av skog, herav to utvidelser av 
tidligere vernede områder.

I tillegg er 20 andre områder 
under vurdering med tanke på 
vern. Arbeidet med oppfølging av 

Formidling av nasjonal politikk 
står sentralt i Fylkesmannens 
behandling av kommunale 
og regionale planer. Politikk-
formidlingen skjer gjennom 
løpende saksbehandling og ved 
deltagelse i regionalt planmøte og 
prosjektvise arbeidsgrupper.  
 
Det er avgitt 188 uttalelser til 
reguleringsplaner og kommune-
planer, hvorav fem med 
innsigelser. Antallet innsigelser 
fra Fylkesmannen har aldri vært 

lavere siden man begynte å føre 
statistikk over innsigelsene i 2003. 
Fylkesmannen ga to samtykker og 
ett avslag på søknad om samtykke 
fra rikspolitisk bestemmelse 
for kjøpesentre. Behovet for 
sterkere vektlegging av støy ved 
boligutbygging ble påpekt i et eget 
brev til kommunene. 

Utbygging i strandsonen og spredt 
boligbygging i landbruks-, natur- 
og friluftsområder er viktige 
tema i dispensasjonssakene. 

Fylkesmannen har gitt 443 
uttalelser i dispensasjonssaker, 
hvorav åtte med klager på 
kommunenes vedtak.

Fylkesmannen har også deltatt 
i arbeider med regional plan for 
kystsonen i Østfold, rapport 
for råstoffuttak og masser, 
sentrumsplan for Moss samt 
samferdselsprosjekter knyttet 
til «bypakkene» i Sarpsborg og 
Fredrikstad.

Naturvern

År Dispensasjoner Reguleringsplaner Kommuneplaner/-delplaner

Uttalelser Uttalelser Med innsigelse Uttalelser Med innsigelse

2010 491 162 12 20 3
2011 508 191 7 25 7
2012 479 200 8 5 3
2013 455 212 11 12 0

2014 443 169 3 19 2

Antallet uttalelser varierer fra år til år. Innsigelsene i perioden 2010-2014 er i hovedsak begrunnet med  følgende hovedtema;  
støy (14), strandsone (13), samordnet areal- og transport (10), kjøpesenterbestemmelse (10) og naturmangfold (9).   

Kilde: Databasen Forurensning.  

edelløvskogregistreringene fra 
2012 (ca 20 områder) ble videreført 
i 2014.

I 2013 ble seks forvaltningsplaner 
vedtatt. Arbeid er påbegynt for 
ytterligere to forvaltningsplaner.

Sørtjern, Marker. Foto Håvard Hornnæs.
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Telling av Elveperlemuslinger i 

Enningdalselva. Foto: Håvard Hornnæs.
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Det ble i 2014 behandlet 
30 søknader om tilskudd til 
rovviltprosjekter. Det ble
gitt tilskudd til 13 rovvilt-
gjerdeprosjekter med 
til sammen 27,5 km rovvilt-
avvisende gjerder. Innvilget beløp 
var på ca 1,75 mill. kr.

Det ble også gitt tilskudd 
til videreføring av kamera-
prosjekt for registering av 
gaupebestanden og til opp-
følging av frittgående sau med 
radiobjeller. 

Rovvilt

Innenfor arbeidet med biologisk 
mangfold jobbes det aktivt med 
handlingsplaner og oppfølging 
av forskrifter for prioriterte arter 
og utvalgte naturtyper. Det er 
gjennomført skjøtsel og overvåking 
av flere lokaliteter for trua arter.  
 
Registrering av store og hule 
eiker er nær ferdigstillelse i fire 
kommuner, og det er gjennomført 
slått av 13 slåttemarklokaliteter. 

Biologisk mangfold

Fylkesmannen i Østfold skal bidra 
til samordning av nasjonal og lokal 
klimapolitikk.  
 
Person- og varetransport er den 
største utslippskilden i Østfold og 
klimahensyn er en viktig del av de 

Redusere klimagassutslipp
vurderinger og innspill vi  kommer 
med i kommunale plansaker. 

Videre deltar Fylkesmannen i 
Klima Østfold, et nettverk der 
kommuner, fylkeskommuner og stat 
samarbeider om gjennomføring av 

klimatiltak innenfor kommunenes 
ansvarsområder. 

Fylkesmannen bidrar også med 
innspill til sentrale myndigheter om 
hvordan de kommunale klima- og 
energiplanene fungerer.

Kartlegging av viktige naturtyper 
nærmer seg slutten for fylkets 18 
kommuner. Data fra kartleggingen 
er lagt inn i Naturbasen.

I 2014 ble 11 søknader om tilskudd 
til truede arter innvilget. Det 
samme gjaldt 13 søknader om 
skjøtsel av utvalgte naturtyper.

Det finnes en rekke fremmede 
uønskede arter i Østfoldnaturen, 

og det brukes store ressurser på 
kartlegging og bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks, rynkerose, 
parkslirekne, kanadagullris og 
villmink. Disse artene vurderes å 
være de som påvirker vår natur 
mest. Bekjempelse må pågå flere år 
i strekk på de samme stedene for 
å lykkes. Både kommuner, Statens 
Vegvesen og Statens Naturoppsyn 
er med i slike flerårige prosjekter.

Det ble utbetalt erstatning på til 
sammen kr 205.000,- for tap av 
74 sau til rovvilt i beitesesongen. 
Ingen av tapene skjedd på 
frittgående sau eller i områder 
med rovviltgjerde. Tapet fordelte 
seg på 19 dyr tatt av ulv og 55 dyr 
tatt av gaupe. I skadeområdet for 
ulvetapet ble det funnet møkk 
fra en ulv som viste seg å være 
et ettårig dyr fra øst i Dalarne i 
Sverige

Bestandstallene basert på 
registrerte gaupefamilier var 

betydelig under bestandsmålet 
og rovviltnemnda valgte å 
avstå fra å tildele kvote. Det ble 
holdt informasjonsmøter for å 
informere om bakgrunnen for 
vedtaket.
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Råde, Saltnes. Foto: Kjersti Gram Andersen.
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I 2014 ble det utført 27 kontroller 
med forurensende virksomheter, 
herunder aksjoner rettet mot 
kommunale avløpsanlegg, 
biloppsamlingsplasser og 
oppfølging av tips om ulovlige 
avfallsdeponier. 

Industriutslipp, avfalls- og 
avløpsanlegg og visse typer 
anleggsvirksomhet krever 

Forurensende virksomhet

År Utslippstillatelser Forurensningstilsyn

Nye Endringer Inspeksjoner Systemrevisjoner

2010 3 8 18 2
2011 8 5 42 8
2012 10 8 44 6
2013 12 4 28 1

2014 10 3 26 1
  

tillatelse etter forurensingsloven. 
Fylkesmannen har i løpet av 
2014 ferdigbehandlet 13 slike 
tillatelsessaker med alt fra 
enkle endringer til omfattende 
sakskomplekser, bl.a. utfyllingen i 
Moss havn. 

En virksomhet ble anmeldt for 
ulovlig avfallsvirksomhet og 
Vi har gitt politiet miljøfaglig 

råd i to saker om oljeutslipp ved 
anleggsvirksomhet.

Det skjer også mye annen 
saksbehandling knyttet til 
forurensingsloven, som avklaring 
av krav og vilkår i regelverket. 
I alt er det registrert over 650 
dokumenter i arkivet knyttet til 
forurensningssaker. Problemer 
rundt støy, støv, trafikk og lignende 
nærmiljøulemper er gjengangere. 

Mange kommuner får kapasitetsproblemer i avløpsanlegg. Foto: Halden Kommune.Råde, Saltnes. Foto: Kjersti Gram Andersen.

 Kilde: Databasen Forurensning 



26    Årsmelding  2014

Foto: Svein Skøien.
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Tilskudd og 
velferdsordninger

Det ble utbetalt 302 mill kr i 
produksjonstilskudd til 2211 
landbruksforetak i 2014 (53 færre 
enn i 2013). 

Det ble behandlet 110 søknader om 
tilskudd til avløsning ved sykdom 
og utbetalt 3,1 mill kr mens 29 
tidligpensjonister i jordbruket 
mottok 3 mill kr. 

Østfolds to avløserlag fikk 
tilsammen 0,8 mill kr i tilskudd. 

Regionalt miljøprogram er en 
samling ulike tilskuddsordninger 
til tiltak mot forurensing og 
ivaretakelse av kulturlandskap 
og biologisk mangfold, 
kulturminner. Østfold er tildelt 
til sammen 43 mill kr til disse 

Kontroll
Vi gjennomførte kontroll i syv 
kommuner av deres praksis 
innenfor tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i landbruket, nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket og 
jordlovens §§ 9 og 12. Slike 
forvaltningskontroller er et av 
flere tiltak for å sikre korrekt 
forvaltning. Kontrollene i 2014 

Alle som vil forhandle, kjøpe 
og bruke plantevernmidler i 
yrkesmessig sammenheng, må 
ha autorisasjonsbevis. For å få 
bevis må man gå kurs og bestå 
eksamen. Beviset er gyldig i ti år 
og må da fornyes.

 I  2014/2015 er det 20 år siden 
ordningen ble slik den er i dag, 
og svært mange har behov for 

Mens årene 2011–13 var preget 
av omfattende avlingsskader som 
følge av dårlig vær, var 2014 et 
langt bedre år. 

Det var kun 21 søknader om 
erstatning etter slike avlingsskader 
i 2014, mot 259 i 2013.

Landbruk

Avlingsskader

Plantevernautorisasjon

å fornye autorisasjonsbeviset 
sitt. Fylkesmannen 
samarbeider med flere 
kursarrangører og er ansvarlig 
for eksamensavvikling og 
oppdatering av autorisasjons-
databasen. 

I 2014 tok over 500 personer 
i Østfold eksamen, de fleste 
fornyingseksamen. 

viser at tildeling av tilskudd skjer 
i samsvar med det Stortinget 
har bestemt. Fylkesmannen 
kontrollerer også foretak, og i 2014 
fant vi avvik hos tolv av fylkets 
2.211 landbruksforetak. Disse 
måtte betale tilsammen kr 287.000 
for brudd på regelverket om 
husdyrkonsesjon.

ordningene. Fylkesmannen og 
kommunene gjennomførte flere 
veiledningstiltak om ordningene, 
og alle brukere fikk tilsendt en 
veiledningsbrosjyre. I 2014 fikk vi 
1384 søknader, og det ble godkjent 
utbetaling av 39 mill kr. Dette er 
en nedgang fra tidligere år. Det 

Regionalt miljøprogram

er særlig tilskudd til å la være å 
jordarbeide om høsten som har 
gått ned. Noe som skyldes at det 
høsten 2014 var særlig gode 
forhold for såing av høsthvete, 
og at det dermed var færre som 
valgte å ikke jordarbeide.

Foto: Svein Skøien.
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Fylkesmannen samarbeider 
med Østfold Bondelag om 
nettverksprosjekt for Inn 
på tunet (IPT)-tilbydere og 
med NAV Østfold om grønt 
arbeidtiltak. Konferanse 
for grønt arbeidtiltak og 
fagtur for kommunal 
landbruksforvaltning med IPT 
som sentralt tema ble arrangert 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 

I Østfold er det nå 6 gårder som 
driver grønt arbeid og totalt 55 
plasser. 16 av 18 kommuner har 
tilgang på disse grønt arbeid-
plassene.

IPT-løftet i grensekommunene 
ble avsluttet med bl.a. 
veiledningssamtaler med fem 
potensielle tilbydere. 

I Østfold kan bortimot all dyrka 
jord brukes til matkornproduksjon 
og fylket står for 30 % av landets 
hveteproduksjon. 

Østfold kan brødfø rundt det 
dobbelte av egen befolkning 
og den gode og lette jordarten 
langs raet er godt egnet for 
potet og grønnsaksproduksjon. 
Vi har derfor et ekstra stort 

SMIL-tilskudd
Som en del av jordbruksavtalen 
disponerte vi i Østfold 10,6 mill 
kr gjennom tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket (SMIL). 

Fordi det i Østfold er stort 
behov for hydrotekniske tiltak 
og kontroll med overflatevann, 
går mye av tilskuddene til 
dette. 

Andre formål er tiltak i 
kulturlandskapet, skjøtsel av 
kulturminner og verneverdige 
bygninger. 

Drenering

Tilskudd til drenering har 
ført til en fornyet aktivitet 
og interesse for drenering av 
jordbruksarealene. Dette er et 
viktig tiltak for å opprettholde 
en god jordkultur og sikre gode 
avlinger i framtida.

 I 2014 ble det innvilget 145 
søknader om drenering på til 
sammen 5,8 mill kr og et areal 
på 5 800 dekar. Vi regner med 
at minst 80 % av fylkets 740 
000 dekar jordbruksareal har 
behov for drenering. Minst 10 
% av arealet har behov for ny 
drenering. Tverrsektorielt 

samarbeid

Kompakt bygdeutvikling = jordvern

ansvar for å ta vare på den 
dyrka jorda i fylket; jobbe 
aktivt for kompakt byutvikling, 
fortetting, omforming og høy 
arealutnyttelse. 

Jordvern var en viktig 
begrunnelse for tre av de fem 
innsigelsene Fylkesmannen 
fremmet mot Sarpsborgs 
kommuneplan i 2014. 

Massivtre
Fylkesmannen deltar i Rakkestad 
kommunes prosjekt for økt 
bruk av massivtre. Prosjektet 
som drives i samarbeid med 
Trebruk AS er et virkemiddel i 
klimaproblematikken og bygger 
på økt bruk av lokale råstoffer og 
verdiskapning i kommunen.

Rådgivingsprosjektet for klima og 
energitiltak på gårdsnivå drives i 
samarbeid mellom Kalnes 
videregående skole, 
Østfold bondelag, Norsk 
landbruksrådgiving, 
Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen med midler 
fra Landbruksdirektoratet og 
Klima Østfold. 

Klimasmart 
landbruk
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Avvirkningen i Østfold var 
rekordhøye 715.000 m³ i 2014. 
Det skyldes sterkere konkurranse 
mellom tømmerkjøperne og at 
tømmeret eksporteres til høye priser. 
Skogplantingen økte med over 40 % 
fra 2013. Det ble satt ut 1,3 millioner 
planter, i hovedsak gran, det høyeste 
antallet siden 1995.  

«Handlingsplan for 
landbruksrelatert nærings-
utvikling i Østfold 2014»
definerer satsingsområder og er 
retnings-givende for tildelingen 
av Bygdeutviklingsmidler hos 
Fylkesmannen og Innovasjon Norge. 

18 %
5 %

17 %

12 %12 %

2 %

11 %

22 %

1 %

BU-midler til utviklings- og 
tilretteleggingsprosjekter 2014

Planteproduksjon og hagebruk

Storfé og melk

Økologisk produksjon og forbruk

Mat og drikke med lokal
identitet

Grønt reiseliv

Inn på tunet

Skog og trebasert næring

Etablereropplæring og
kompetanse

Administrasjon

I Østfolds utvalgte kulturlandskap 
fikk låven på Lagerholt tilbake 
sitt originale utseende og stua 
på Sørenskas fikk nytt tak. 
Slåttemarkene på Bøensætre er 
blant de fineste i fylket, og de er 
avhengig av kontinuerlig skjøtsel 
ved beiting og slått. 

Kulturlandskap
Skogbruk

Bygdeutvikling

Fylkesmannen har innvilget 
2,8 mill kr til utviklings- og 
tilretteleggingsprosjekter. 
Diagrammet under viser 
prosentvis fordelingen på de ulike 
satsingsområdene. 

Kompakt bygdeutvikling = jordvern

Fylkesmannen har, sammen med 
Østfold fylkeskommune, Innovasjon 
Norge og Østfold Bondelag, arrangert 
både «Nyskapingskonferansen», i år 
med temaet lokal mat og nettverk, 
og konferansen «Klart vi kan – 
Kvinner i østfoldlandbruket».

Planteproduksjon og hagebruk 

Storfé og melk 

Økologisk produksjon og forbruk

Mat og drikke med lokal identitet 

Grønt reiseliv 

Inn på tunet 

Skog og trebasert næring 

Etablereropplæring og kompetanse 

Administrasjon

Fylkesmannen har sektoransvar 
for landbruk i Vannforskriften. 
I 2014 deltok vi i utarbeiding 
av vannforvaltningsplaner 
og tiltaksprogram i samarbeid 
med forskningsmiljøer, 
Fylkeskommunen og 

Vannforvaltning
Vannområdene Morsa, Glomma 
Sør og Haldenvassdraget. 

Det er utredet og planlagt en 
rekke tiltak innen landbruket for 
å begrense miljøpåvirkninger og 
bedre vannmiljøet på lang sikt.

Klimasmart 
landbruk
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Illustrasjonsbilde. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli/Forsvaret.
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Fylkesmannen har de siste 
årene vektlagt arbeidet med å 
fremme barns rettigheter og 
ivareta barnekonvensjonen. 
Dette utføres gjennom 
«tverrfaglig samordningsteam 
barn og unge» med ansatte fra 
fagområdene barnehage, skole, 
rus/psykisk helse, kommunale 
tjenester i NAV, barnevern, og fra 
samordning/kommuneøkonomi. 
Hovedsatsningen har vært 
«Sjumilssteget» i Østfold, for å 
styrke barnas rettigheter. Alle 
Østfoldkommunene deltar i 
«Sjumilssteget» og har i 2014 
gjennomført en egenevaluering 
av sine tjenester. Gjennom 
evalueringen får kommunene et 
bedre grunnlag for å identifisere 
forbedringspunkter og bruke 
barnekonvensjonens artikler når 
de planlegger og kvalitetssikrer 
sine tjenester til barn og unge.

Barnevern
Fylkesmannen har ansvar 
for en rekke oppgaver på 
barnevernområdet. Dette er 
i hovedsak tilsynsoppgaver, 
klagesaksbehandling og 
fagutviklingsoppgaver. 
Fylkesmannen følger opp 
hvordan kommunene oppfyller 
lovkrav på barnevernområdet. I 
2014 gjennomførte vi tilsyn på 
systemnivå med tre kommuner, 
der temaet var oppfølging 
av barn i fosterhjem. Vi har 
hatt særlig oppfølging av ti 
kommuner på bakgrunn av funn 
etter tilsynsbesøk eller annen 

informasjon om utfordringer i 
barneverntjenestene.

Fylkesmannen har også 
tilsynsansvar overfor 
barneverninstitusjonene i fylket. 
I Østfold har vi elleve eiere av 44 
ulike barneverninstitusjoner/
avdelinger. Vi har gjennomført 
103 tilsynsbesøk i 2014. En viktig 
del av tilsynet er å gjennomføre 
samtaler med barna som bor på 
institusjonene.  

Som ledd i styrkingen av det 
kommunale barnevernet 
har Fylkesmannen bidratt til 
fagutvikling på flere områder. 
Foruten jevnlige fagmøter med 
ledelsen av barneverntjenestene 
har vi initiert ulike opplærings-
program. Opplæringen har 
vært knyttet til samtaler med 
barn og tjenestens arbeid med 
undersøkelsessaker etter mottatte 
bekymringsmeldinger. Vi har også 
gjennom tilskuddsforvaltning 
videreført styrkingen av 

Helse-, omsorg- og sosialtjenester
Fylkesmannen behandler saker, fører tilsyn og bidrar til fagutvikling innenfor områdene: helse 
og omsorg, barnevern og kommunale tjenester i NAV. Vi behandler søknader om dispensasjon fra 
helsekravene for førerkort og søknader om separasjon og skilsmisse.

Helse- og omsorgsfeltet  
Saksbehandlingstiden var innenfor frister gitt i 
embetsoppdraget og restanser var under kontroll. 
Sakstilfanget var uendret.

NAV-feltet  
Betydelig økt sakstilfang, men sakene ble behandlet 
innenfor frister.

Barnevernfeltet  
Sakstilfanget har økt. Det har vært en periode med for høy 
saksbehandlingstid, men restansen var under kontroll ved 
årsskiftet.

Førerkortsaker og søknader om separasjon og skilsmisse 
Søknader om dispensasjon fra helsekravene for førerkort 
og søknader om separasjon og skilsmisse ble behandlet 
innenfor frister gitt i embetsoppdraget.  

Saker som angår enkeltpersoners rettigheter har høyeste 
prioritet. Vi har i 2014 oppnådd bedre resultater enn i 2013.

Illustrasjonsbilde. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli/Forsvaret.
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Produksjonstall  2014 Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.14

Tilsynssaker etter 
hendelser

Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.14

Barnevern, tilsynssaker 34 46 18

NAV 2 7

Helse/omsorg 182 146 98

Rettighetssaker Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.14

Barnevern 46 49 5

NAV 428 385 77

Helse/omsorg 196 174 45

Tvangsbestemmelser Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.14

Vedtak kap 9  
Helse- og omsorgsloven

33 29 4

Meldinger kap 9, 
Helse- og omsorgsloven

874 874

Gjennomgang av vedtak kap 4a,
Pasient- og brukerrettighetsloven

282 269 13

Klage tvangsbruk 
psykisk helsevern

33 30 3

Andre oppgaver Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.14

Fritak for taushetsplikt 20 20 0

Biologisk opphav 10 10 0

Barneloven stadfesting  
av avtale

7 0 3

Særfradrag 7 7

Miljørettet helsevern 2 2 0

barnevernet som ble påbegynt 
i 2011. Barneverntjenestene i 
Østfold har i perioden 2011 – 2014 
blitt styrket med til sammen 
51,5 stillinger. Dette har vært et 
viktig tiltak for å imøtekomme 
den store økningen i antall 
bekymringsmeldinger som 
barneverntjenestene har erfart de 
siste årene.

Helse og omsorg
Avdelingen har gjennomført kurs og 
samlinger for leger, fysioterapeuter 
og kiropraktorer i turnustjeneste 
og vurdert kvaliteten på 
turnusplassene. 

I 2014 gjennomførte vi tilsyn 
med folkehelsearbeidet i 
tre kommuner. Temaet var 
kommunenes plikt til å ha løpende 
oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer. Alle 
kommunene hadde kommet langt 
på dette feltet, og vi påviste ingen 
avvik.

I samarbeid med utviklingssentrene 
har vi arrangert nettverkssamlinger 
for sykehjemsleger og for demens-
team. Vi deltar i nettverk for 
koordinerende enheter i Østfold 
og har arrangert fagdag sammen 
med nettverket. I 2014 var det 300 
deltakere.

Vi har samarbeidet med Østfold 
fylkeskommune og KoRus-Øst for 
å styrke kommunenes kompetanse 
på forvaltning av alkoholloven, 
med vekt på folkehelsehensyn. 
Vi har også bidratt til å etablere 
et fylkesnettverk for områdene 
folkehelse, rus, psykisk 
helse, spillavhengighet og 
kriminalitetsforebygging. 
For øvrig arbeider vi med psykisk 
helse og rus gjennom tidligere 
etablerte fora, i direkte kontakt med 
ansatte og nøkkelpersoner. 
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Planlagte tilsyn

Barneverninstitusjoner, individtilsyn 103

Virksomhetstilsyn kommune og sykehus 14

Familievern og senter for foreldre og barn 0

Oppfølging av systemrevisjoner per 31.12.13. 16

Tvangsbestemmelser,  vedtak kap 9
Helse- og omsorgsloven

6

Førerkortsaker 1576

Separasjon og skilsmisser Bevilgninger

Separasjonsbevilgninger 895

Skilsmisse bevilgninger 704

Godkjenning av utenlandske 
skilsmisser

52

NAV-kontor etter forespørsel og 
gjennomført videregående kurs i 
økonomisk rådgivning.

Fylkesmannen i Østfold er et av 
tre embeter som deltar i styrket 
rådgivningsprosjekt overfor 
brukere av de kommunale 
tjenestene i NAV. Prosjektet 
som er initiert av Arbeids- og 
sosialdepartementet ble avsluttet i 
2014. Det vil foreligge sluttrapport 
i august 2015. Foreløpige 
resultater er at brukerne oppfatter 
veiledningen de får som nyttig, og 
at embetene som deltar har nytte 
av registeringsverktøyet.
  
Fylkesmannen deltar 
i forskningsprosjektet 
«Kunnskapsbasert praksis i NAV 
- kontor». Prosjektet er en del av 
et nasjonalt forsøk som foregår i 
perioden 2013 – 2016.   

Ekteskapsloven og 
anerkjennelsesloven
Fylkesmannen har de siste 
årene hatt en økning av antall 
godkjenninger av utenlandske 
skilsmisser. Arbeidet med disse 
sakene er krevende både når 
det gjelder tid og kompetanse. 
Utfordringene skyldes i hovedsak 
forhold i landet der skilsmissen er 
behandlet.

Det blir i utstrakt grad gitt 
veiledning i forbindelse med 
søknad om separasjon og 
skilsmisser. Fra i sommer har 
vi behandlet flere saker enn 
på samme tid tidligere år. Vi 
har tidligere hatt behov for 
å skjerme deler av dagen for 
telefonhenvendelser mens vi nå 
tar i mot henvendelser hele dagen.

Kommunale tjenester i NAV
Vi har behandlet 385 rettighets-
klager etter lov om sosiale tjenester 
i NAV. Dette er en vesentlig økning 
fra 221 saker i 2013. Vi har behandlet 
99 prosent innen tre måneder, mens 
kravet til behandling er 95 prosent 
innen tre måneder.

Vi har behandlet syv tilsynssaker og 
gjennomført fire systemrevisjoner 
ved NAV-kontorene. Funn fra 
tilsynene og oppsummering av 
klagesakene er presentert for NAV- 
lederne og nettverk for faglige 
ansvarlige.

Vi har videreført flere faglige 
nettverk: For faglig ansvarlige, 

økonomirådgivere, ansatte som 
arbeider med frivillig forvaltning og 
kvalifiseringsprogrammet (KVP). 
Opplæring og koordinering av tiltak 
rettet  mot NAV gjøres i samarbeid 
med NAV fylke. Avdelingen er også 
representert på månedlige NAV 
ledersamlinger.

Fylkesmannen har i 2014 hatt 
flere opplæringstiltak i NAV. Det 
er gjennomført opplæring i lov om 
sosiale tjenester i NAV innenfor 
temaene: vilkår § 20 og § 17 råd 
og veiledning. Opplæringen er gitt 
gjennom to dagers opplæring for 
fagansvarlige, to dagssamlinger 
med KVP, egen opplæring i vilkår 
og meldeplikt til barnevern for 
NAV-ledere. I tillegg har det vært 
utført opplæring med enkelte 
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Plan- og byggesaker
Fylkesmannen behandlet klager på 
14 reguleringsplaner i 2014, mot 
21 året før. Kommunens vedtak 
ble stadfestet i 13 av disse sakene, 
mens kun èn klage førte frem.

I 2014 mottok vi 126 klager på 
kommunale byggesaksvedtak, 
tilsvarende tall i 2013 var 105 

Andre rettssikkerhetsoppgaver
Fylkesmannen i Østfold er lokal vergemålsmyndighet.  Sammen med ordningen med fri rettshjelp og 
klagesaker etter plan- og bygningsloven, er dette blant hovedarbeidsområdene i juridisk avdeling.

saker. Vi traff 102 vedtak, mot 
120 året før. I 37 av sakene 
ble de kommunale vedtakene 
opphevet eller omgjort, mens 
øvrige klager ikke førte frem. 
Lovens krav om tolv ukers 
saksbehandlingstid ble overskredet 
i 17 av de 102 sakene, men kun 
i fire saker var overskridelsen 
mer enn to uker. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid for året har 
vært på ca ti uker.

Saker som gjelder dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven og 
vedtatte arealplaner dominerer i 
byggesakene vi får til behandling. 
Vi opplever at sakene generelt er 
kompliserte og omfattende, og det 
er en utstrakt bruk av advokater 
som partsrepresentanter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Fylkesmannen i Østfold.
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I 2014 brukte Fylkesmannen 
mye ressurser på å bistå 
Regjeringsadvokaten i saker brakt 
inn for behandling i rettssystemet. 
I tillegg har vi gjennomført to 
heldagssamlinger for kommunale 
byggesaksbehandlere i Østfold, 
og gjennomført opplæring 
av politikere i tre kommunale 
planutvalg. Vi har også besvart 
en rekke muntlige og skriftlige 
henvendelser med spørsmål 
knyttet til plan- og bygningsloven 
og kommunal saksbehandling. Alt 
som en følge av vårt oppdrag om å 
gi veiledning og opplæring på plan- 
og bygningsrettens område.

Fri rettshjelp
Fylkesmannen behandlet 3 033 
saker om fri rettshjelp i 2014, mot 
2 956 i 2013. Til sammen 164 
søknader om fri rettshjelp ble 
avslått. Saksbehandlingstiden har 
økt fra ca 6-8 uker, til ca tolv uker 
ved årets slutt. 

Kommunalrett
Vi mottok elleve anmodninger 
om lovlighetskontroll etter 
kommunelovens bestemmelser 
i 2014, hvorav åtte ble avsluttet 
uten nærmere undersøkelser. Av de 
tre sakene som ble behandlet, ble 
kun ett vedtak ansett som ugyldig.

Vergemål
Det har vært, og er, store 
utfordringer på vergemålsområdet 
siden Fylkemannen overtok 
oppgavene som lokal 
vergemålsmyndighet i 2013. 
Utfordringene har i stor grad 
vært knyttet til forhold utenfor 
vår kontroll, som innføringen 
av et nytt elektronisk 
saksbehandlingsverktøy. 

Til tross for dette er det hos 
Fylkesmannen i Østfold nå 
etablert en vel fungerende 
vergemålsforvaltning, med 
kompetente og dyktige 
medarbeidere som har løst 
oppgavene etter vergemålsloven 
på en god måte innenfor de 
rammene som er gitt. 

Også i 2014 har vi fortsatt 
å rekruttere verger og 
representanter fortløpende, og vi 
har i dag et stort vergekorps som 
kan ta oppdrag for oss. Hastesaker 
og løpende godtgjøring av verger 
og representanter vært prioritert. 
Saksbehandlingstiden har 
likevel vært for lang på de fleste 
saksområder innenfor regelverket. 

Vi har gjennom hele året prioritert 
stor grad av tilgjengelighet for 
brukerne og andre gjennom 
«vergemålstelefonen», og vi har 
holdt til sammen elleve vergemøter 
med informasjon, opplæring og 
erfaringsutveksling. Vi har også 
vært ute i Østfoldsamfunnet og 
informert om vergemålsordningen 
med foredrag/innlegg i elleve ulike 
sammenhenger. 

Fylkesmannen i Østfold hadde ved 
årsskiftet 2014/2015 ansvar for 
opplæring, tilsyn og veiledning av 
ca 1 700 verger/representanter, vi 
har ca 3 500 løpende vergemål i 
Østfold fylke, og vi forvalter ca. 785 
mill. kroner fordelt på 1617 konti i 
norske banker. 

Andre oppgaver
Av andre oppgaver i 2014 kan 
vi nevne at vi har behandlet 
10 klager i innsynssaker etter 
offentleglova og forvaltningsloven, 
samt gjennomført kurs for 
kommunale saksbehandlere om 
taushetspliktbestemmelsene. 
Vi har behandlet til sammen 97 
saker om askespredning etter 
gravferdsloven, og utbetalt kr 
5,8mill. kroner i statstilskudd 
til Østfold til sammen 52 
registrerte trossamfunn. I 16 
saker har vi gitt dispensasjon 
fra åpningstidsbestemmelsene 
i lov om helligdagsfred i 
forbindelse med enkeltstående 
arrangementer. Vi behandler også 
ekspropriasjonssaker og saker etter 
eierseksjonslov og tomtefestelov. 

Behandlede saker om  
fri rettshjelp:                  3 033 
     
Askespredningssaker:                   97 
   
Behandlede klager på  
reguleringsplaner:                                  14 
 
Klager etter offentleglova:            10 
   
Behandlede klager på  
kommunale byggesaksvedtak:           102   
   
 

Illustrasjonsbilde. Foto: Fylkesmannen i Østfold.
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Du finner oss her:  www.fylkesmannen.no/ostfold

Fylkesmannen i Østfold 
 
Besøksadresse:
Statens hus 
Vogtsgate 17
Moss

Postadresse:
Postboks 325, 1502 Moss

Åpningstid: mandag - fredag 
kl. 0830 - 1500 

Telefon: 69 24 70 00

E-postadresse:
fmospostmottak@fylkesmannen.no

 

 


