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Forord 
 
 
Fylkesmannen i Østfold har åpenhet, troverdighet og 
kompetanse som sentrale verdier for løsning av 
oppdrag. Rettssikkerhet, samordnet planarbeid og 
informasjons- og kunnskapsdeling er høyt prioritert. 
Året 2012 har vært et virksomt og godt år med 
tilfredsstillende måloppnåelse. Kvalitet i form av 
juridisk korrekt og rask saksbehandling er viktig for 
oss, og vi har med få unntak lyktes med å holde 
saksbehandlingstiden på forsvarlig nivå.  
 
Vi legger stor vekt på at forholdet mellom 
Fylkesmannen og kommunene skal være tillitsfullt 
og godt, preget av gjensidig respekt og forståelse for 
ulike oppgaver, roller og ansvar. Vi har en 
systematisk og god kommunedialog der drøfting av 
statlige føringer tillegges stor vekt.  
 
I tillegg til konkrete oppdrag som sektormyndighet 
og samordner, er det viktig å ha forståelse for våre 
ulike roller; pådriverrolle i tjenesteproduksjon og 
utvikling, lyttepost for sentrale myndigheter, 
rettssikkerhetsinstans for befolkningen, og ikke minst 
talerør for befolkningen og kommunene i Østfold til 
sentrale myndigheter.  
 
Det er generelt et godt og åpent samarbeid i Østfold. 
Forholdet til ordførere og rådmenn er preget av 
åpenhet, tillit og god lokalkunnskap. Samarbeidet 
mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen styrkes 
stadig gjennom bl.a. fylkesplanarbeid. ”Utvikling” er 
et stikkord for fylkeskommunens nye rolle og både 
på utdannings-, landbruks- og miljøvernområdet er 
samarbeidet intensivert.  
 
Fylkesmannens plass i forvaltningen er i 
skjæringspunktet mellom nasjonale føringer og det 
lokale folkestyret. Som utøvende myndighet i denne 
nasjonale styringslinjen, opplever vi 
særligspenninger i forbindelse med arealforvaltning i 
verneområder, strandsonen og av dyrka mark. 
Østfold har stort utbyggingspress på dyrka og 
dyrkbar mark og de beste jordbruksarealene er svært 
utsatt. Vi har god erfaring med tidlig dialog og 
eventuelt mekling. 
 
Fra 1. juli 2013 iverksettes vergemålsreformen og 
oppgaver og personell overføres fra kommunene til 
Fylkesmannen. Dette er en lenge planlagt 

kvalitetsreform. Det er arbeidet systematisk på ulike 
nivåer for å sikre at overgangen blir så god som 
mulig for brukere, verger og ansatte.  
 
 
 

            Moss, april 2013 
                Anne Enger 
                    sign. 
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Kongens og Regjeringens representant i fylket 
 
Den 28. april 2012 var det 350 år siden 
fylkesmannsordningen ble etablert i Norge. I jubileumsåret 
ga Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Kom forlag ut 
boken «I Kongens tjeneste - Fylkesmannen i Østfold 
gjennom 350 år». Boken er ført i pennen av assisterende 
fylkesmann Trond Rønningen. 
 
I sin gjennomgang av fylkesmannshistorien fra 1662 frem 
til 1945 skriver Rønningen bl.a. følgende: 

”Navnet «Smaalenene» (heretter Smålenene) er gammelt 
og stammer fra det gamle Borgarsyssel, som over tid ble 
delt opp i mange og små len, derav navnet. Ved 
innføringen av eneveldet i 1660 opphørte den gamle 
forleningspraksisen. Den 19. februar 1662 erstattet formelt 
«amt» det gamle begrepet «len». Den 28. april 1662 var 
det derfor slutt på forpaktervilkårene som kjennetegnet 
lensordningen. Vi fikk fra det tidspunkt amtmenn som 
hadde definerte politisk-administrative oppgaver. Den 
opprinnelige betegnelsen på disse embetsmennene var at 
de var «Kongens befalingsmenn». Etter hvert gikk 
betegnelsen over til «amtmann». Den nye amtsordningen 
ble først innført ved de store hovedlenene, som Akershus len. Her i Østfold var situasjonen en annen. De som 
satt med forleninger, mistet dem ikke umiddelbart. Et kongelig reskript av 8. februar 1671 regner opp fire 
stiftsamt (hovedamt) og åtte underliggende amt. Ett av disse underliggende amtene under Akershus var 
Fredrikstad og Smålenenes amt. 

Den 4. oktober 1671 ble Erik Banner formelt utnevnt til amtmann for det nye amtet. Han er følgelig vår 
første amtmann.” 

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.  
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I tråd med vår langsiktige plan, foretok vi en justering av organisasjonen 01.01.2012. Nye oppgaver med 
vergemål legges til Juridisk avdeling som ble skilt fra Barnehage- og utdanningsavdelingen. 
Administrasjonsordningen (roller og fullmakter) ble justert, også som følge av at Helsetilsynet i Østfold ble 
nedlagt fra 01.01.2012. 
 
Vi er organisert med fem fagavdelinger, en fagstab og en administrativ stab: 

 

Fylkesmannens visjon, verdier og 
utfordringer i 2012 
 
Vår visjon: Fylkesmannen i Østfold skal være 
pådriver for rettssikkerhet, velferd, fornying og 
bærekraftig utvikling. 
 
Våre verdier: Åpenhet, troverdighet og 
kompetanse.  
 
Våre felles utfordringer og innsatsområder:  
Utvikling og fornying 
Vi skal være endringsdyktige og utnytte de 
teknologiske mulighetene til å yte mer effektive og 
bedre tjenester til befolkning og brukere. 
 
Klima 
Vi skal initiere og stimulere til iverksetting av tiltak 
som reduserer utslipp av klimagasser og som 
forebygger og begrenser konsekvensene av 
klimaendringene. 
 
Utdanning og kompetanse 
Vi skal initiere og stimulere til tiltak som bidrar til 
tidlig innsats i utdanningsløpet, økt innsats for å 
sikre alle elever grunnleggende ferdigheter i 
grunnskolen og reduksjon av frafall i videregående 
opplæring. 

 
Rettssikkerhet:  
Vi skal forsterke og synliggjøre fylkesmannen som 
rettssikkerhetsinstans for utsatte grupper.  
 
Fellesstrategier for innsatsområdene: 
Samordning  
• Intern samordning ved bruk av arbeidslag, 

utvikle organisasjonskultur og 
prosjektorganisere tverrfaglige satsingsområder.  

• Utadrettet samordning gjennom arenabygging 
og partnerskap på innsatsområdene. 

Kompetanse  
• Interne møteplasser for kompetanseutvikling 

knyttet til prioriterte fellesområder  
• Utvikle spesialkompetanse med 

formidlingsansvar i egen organisasjon og ut 
mot brukerne/samarbeidspartene.  

Kvalitet  
• Utvikle kvalitetsstandarder for 

oppgaveløsingen.  
• Utvikle en sterkere kultur og praksis for 

selvevaluering av organisasjonens tiltak og 
metoder. 

Kommunikasjon  
Videreutvikle kommunikasjonsformer og metoder 
for pådriver- og tilsynsvirksomheten  
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• Videreutvikle nettjenester og økt elektronisk 
samhandling. 

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 arbeids-
innsatsen. Det er stort arbeidspress, og vi oppnår 
dessverre ikke alltid kravene til saksbehandlingstid. 
Årlig rapporteres om resultater til FAD. På enkelte 
tilsynsområder er måloppnåelsen svakere enn 
planlagt på grunn av vakanser i 2012. Vi anser 
likevel måloppnåelsen for å være tilfredsstillende 
på de fleste områdene.  

Bemanning, budsjett, sykefravær 
Per 31.12.2012 var vi i alt 128 ansatte, medregnet 
prosjektansatte. Fylkesmannens økonomiske ansvar 
var 119 årsverk og totalramme 72,624 mill. kroner. 
Regnskapet viser et mindreforbruk 1,474 mill. 
kroner på kap. 1510 post 01 og 21. Mindreforbruket 
skyldes bl.a. vakanser, noe mer prosjektinntekter 
seint på året og utsatte anskaffelser på IKT-
området. 

 
Legemeldt sykefravær var 3,6% i 2011 og 4,4% i 
2012.  

Likestilling og likeverd  
Årlig utredes kjønnsfordelingen på stillingsgrupper 
og lønn. Vi har en overvekt av kvinner i lavere 
utdanningsgrupper. Embetet har en fleksibel 
arbeidstidsordning og permisjonsmuligheter for 
ansatte i ulike livsfaser, redusert arbeidstid og 
mulighet for arbeid hjemme. Disse ordningene 
brukes unntaksvis etter avtale. 
 
Ved tilsettinger innkalles minst en person med 
innvandrerbakgrunn til intervju dersom 
vedkommende er formelt kvalifisert til stillingen. 

Innsyn og mediaomtale 
Fylkesmannen i Østfold var omtalt i 2861 internett- 
og avisartikler i 2012. Dette er noe mindre enn 
foregående år. I tillegg kommer radio- og TV-
innslag.  
 
Via offentlig elektronisk postjournal (OEP) ble det 
registrert 2803 innsynskrav. Også dette er noe 
mindre enn foregående år. I tillegg mottok 
Fylkesmannen et betydelig antall innsyns-
begjæringer fra pressen på telefon og e-post. 
Embetets internettsider hadde 87.858 besøk i løpet 
av året. 
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Kongelig besøk til Østfold, ordner og medaljer 
 
Kongehuset besøkte Østfold i 2012 
 
H. M. Kong Harald var til stede ved vigsling av 
Atle Sommerfeldt til biskop i Borg, Fredrikstad, 
29. januar 2012. Fylkesmannen bistod arrangøren, 
Borg bispedømmekontor, i samarbeid med politiet 

i Østfold og var ansvarlig for presseopplegget 
knyttet til besøket.  
 
Kongens fortjenstmedalje 
På oppdrag fra Slottet ble 5 personer tildelt 
fortjenstmedalje i sølv. 

 
 
Nye statsborgere – innvandring og integrering 
 

 
Fra seremonien i Askim 14. oktober 
Foto: Lars Hovland 
 

Fylkesmannens oppdrag er bl.a. å organisere 
statsborgerseremoni, og det ble arrangerte to 
seremonier for nye norske statsborgere - i 
Samfunnssalen i Moss 29. april og Askim 
kulturhus 14. oktober. Invitasjon ble sendt til 508 
personer som hadde fått innvilget statsborgerskap 
i perioden 10.08.2011 til 01.08.2012. Det var i alt 
119 som deltok, dvs. 23%, sammen med 172 
gjester. 
 
De som fikk innvilget statsborgerskap i nevnte 
periode kommer fra 36 opprinnelsesland. 
 

Befolkningsutvikling i Østfold 
 
Folketallet i Østfold var 282.135 ved utgangen av 
2012. Det er en befolkningstilvekst på 3.783 
personer i løpet av året. Tilflytting til Østfold er 
viktigste årsak til befolkningsveksten etter 1980. 
Befolkningsveksten er på landsgjennomsnittet med 
ca 10 % de siste ti år og 6 % de siste 5 år. Veksten 
er relativt størst i små kommuner som Våler, 
Hvaler, Spydeberg og dernest i bykommune Moss, 
Eidsberg og Halden. 

Befolkningens alderssammensetning ligger nær opp 
til gjennomsnittet for landet. Det er netto innflytting 

for alle aldersgrupper bortsett fra 16-29 år. Andelen 
barn 0-5 år er 0,6 %-poeng under landsgjennom-
snittet og gruppene 6-12, 13-15, og 16-19 år er 
identiske med landsgjennomsnittet. Aldersgruppen 
20-66 år og gruppen over 67 år er henholdsvis 1,2 
%-poeng over og 0,7 %-poeng under 
landsgjennomsnittet. Østfold drar fordel av en stor 
andel i arbeidsfør alder og færre pensjonister. 
Forventet levealder for menn i Østfold er 79 år og 
for kvinner 83,5 år. 
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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 2012 var den 18. oktober. Temaer på møtet 
var lokale tiltak i lys av 22. juli kommisjonens 
rapport, fremtidstanker for Rygge flystasjon 
innenfor paraplyen beredskap, veien videre for 
Høyskolen i Østfold etter beslutningen om å 
fortsette som selvstendig institusjon, samt 
samordning av statsetatenes innspill til fylkets 
planstrategi. 
Ny plan og bygningslov setter krav til deltakelse fra 
statsetatene i arbeidet med regionale planstrategier. 
Fylkesmannen deltok fylkeskommunen med et 
møte hvor fylkeskommunens planopplegg ble 
presentert.  
 
Fylkesmannens styringsdialog med kommunene har 
flere arenaer: 
 En årlig konferanse med ordførere og rådmenn. 
 Et informasjonsmøte om kommune-

proposisjonen og et om statsbudsjettet. 
 Fylkesmannens møte med enkeltkommuner, 

normalt 6 pr år. I 2012 besøkte Fylkesmannen 
Våler, Hvaler, Moss, Askim, Eidsberg og 
Sarpsborg. 

 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 kommunemøtet 
vektlegges kommunens utfordringer. 
 

Samordning gjennom kommunalt 
planarbeid 
En viktig samordningsoppgave er knyttet til plan- 
og bygningsloven. I samarbeid med fylkes-
kommunen er prosjektet Plansamhandling 2011-
2013 opprettet. Hovedmålet er bedre kommunale 
planstrategier. Det er gjennomført Planstrategitorg 
og framtidsverksteder for regional og kommunal 

planstrategi. Fylkesmannen har deltatt tidlig i 
planprosesser for å klargjøre sentrale føringer. Vi 
håper dette fører til færre innsigelser og utsettelser 
av planvedtakene. Med Samhandlingsreformen får 
vi nye administrative løsninger på 
kommunesamarbeidet. Fylkesmannen bidrar med 
faglig veiledning.  
 

Kommuneøkonomi  
Regnskapstallene for 2011 viste en klar svekkelse 
av resultatene for kommunene i Østfold 
sammenlignet med året før. Samlet for Østfold er 
netto driftresultat svakest av fylkene. Bare 2 av 
kommunene oppnådde netto driftsresultat over 
anbefalt minimumsnivå på 3 % av sum 
driftsinntekter. Hovedårsaken til forverringen i 
2011 er knyttet til driften, men kommunenes netto 
finanskostnader har også økt fra 2010 til 2011. 

Data, som er gjengitt i kommuneproposisjonen for 
2013, viser at det er en sammenheng mellom 
inntektsnivå og svake resultater. Kommunene i 
Østfold har samlet sett lavest utgiftskorrigerte frie 
inntekter av alle fylkene. Det gir samtidig grunn til 
bekymring at kommunene i Østfold har vesentlig 
lavere reserver i disposisjonsfond enn gjennom-
snittet i landet. Foreløpige anslag for 2012 tyder på 
at de fleste kommunene oppnår en svak bedring av 
resultatene i 2012, men alt tyder på at kommunene 
drar med seg betydelige utfordringer inn i 2013. 
Gjelda økte mer enn landsgjennomsnittet, og ved 
utgangen av 2011 var samlet gjeld i fylkets 
kommuner høyere enn landsgjennomsnittet. 

Østfold har i alle årene fra 2000 hatt kommuner 
registrert i Register om betinget godkjenning og 
kontroll (ROBEK). På det meste var seks 
kommuner registrert i 2005. For tiden er Hobøl, 
Råde og Halden registrert i ROBEK. Flere 
kommuner står i fare for å bli innmeldt i registret på 
grunn av ubalanse i driften og lite reserver til å 
handtere uforutsette hendelser. 
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Omstilling og fornying i kommunene, skjønnstilskudd  
 
Oversikt over tildeling av skjønnsmidler til Østfold 2004 – 2013, tall i mill. kroner 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ordinært skjønn  40,9 43,1 43,1 36,2 38,0 56,0 54,0 51,0 50,0 52,5 
Prosjektskjønn 5,0 10,0 5,5 6,0 6,0 7,0 10,0 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 62,5 
 
 
Kommunene er aktive på utviklingsarbeid og 
Fylkesmannen prioriterer tiltak som styrker 
erfaringsutveksling, fornying og omstilling.  
Fylkesmannen fordelte 10 mill. kroner av 
skjønnspotten til 46 prosjekter, hvorav 17 omfatter 
mer enn en kommune. Tematisk fordelte 
prosjektene seg slik i 2012: 
 
 Ledelse og omstilling: 3 prosjekter 
 Kvalitetsutvikling av tjenestene: 22 prosjekter 
 Effektiv ressursbruk og økonomistyring: 17 

prosjekter 
 Klima og miljø: 3 prosjekter 
 Samfunnsutvikling og 

kommuneplanlegging: 1 
prosjekt. 

 
Vi har også fått søknader om 
prosjektskjønnsmidler til 
kommunesamarbeid om 
samhandlingsreformen.  
 
I støtten til fornying i kommunene, 
kombinerer vi økonomiske 
virkemidler og tiltak for erfarings-
overføring. Nettverkene innen 
resultatrettet styring og ledelse 
(BMS) og døgnåpen forvaltning/IKT 
er avsluttet. Det døgnåpne Østfold 
(DDØ) arrangerer fortsatt egne erfarings- og 
utviklingssamlinger med kommunene. Det er også 
etablert et nettverk for arbeid med utsatte barn og 
unge.  

Erfaringskonferansen Beat for Beat 
Seminar om utviklingsarbeid initiert med skjønns-
midler til kommunene - Beat for Beat 2012 - var det 
9. i rekken og samlet mange deltakere fra de fleste 
kommuner, 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: Per Vallner 
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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. Det 
er besluttet at oppdateringen skal fullføres i 2013. 
 
Krisestøtteverktøy 
Implementeringen av krisestøttesystemet DSB-CIM 
i kommunene og i Fylkesmannens 
beredskapsarbeid, startet i 2011 
og er videreført. 
  
Øvelser 
Det ble gjennomført varslings- 
og prosedyreøvelser i DSB-
CIM for alle kommunene og 
øvelse med vekt på strategisk 
krisehandtering i Moss 
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 svikt i 
kritisk infrastruktur. Fylkesmannen har deltatt på 
øvelse atomberedskap v/Institutt for energiteknikk 
og øvet eget beredskapsapparat i denne forbindelse. 
Videre har Fylkesmannen prioritert oppfølging av 
Interreg-prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering 
2009-2011, som var et samarbeid mellom 
kommuner og statlige myndigheter på svensk og 
norsk side av riksgrensen. 
 
 
 

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 
Fylkesmannen har i samarbeid med Statens 
strålevern gjennomført tiltak for å styrke 
kommunenes atomberedskapsplaner. 

Fra Varslings- og prosedyreøvelse  
Foto: Geir Henning Hollup  
 
Fylkesberedskapsrådet 
Fylkesmannen har tatt opp samfunnssikkerhets-
utfordringer i fylkesberedskapsrådet og i dialogen 
med sivile og militære samarbeidspartnere.  
 
Tilsyn 
Fylkesmannen gjennomførte beredskapstilsyn i 
Råde, Halden, Våler og Rakkestad. Tema var 
helhetlig ros-analyse. 
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Vergemålsreformen – status og fremdrift 
 
Hos Fylkesmannen i Østfold skal vergemålsoppgavene ivaretas av juridisk avdeling fra 1. juli 2013 og vi får 
ansvar for å følge opp ca. 3 000 vergemål, og et forvaltningsansvar for rundt 600 mill. kroner. 
 
Følgende oppgaver har stått sentralt i 2012: 
 

• I samarbeid med kommunene er det avklart hvilke kommuner som omfattes av regelverket 
for virksomhetsoverdragelse, og hvilke ansatte som skal overføres til Fylkesmannen fra 1. 
juli 2013.  

• Rekruttering av nye medarbeidere er påbegynt. 
• Det er informert om reformen. Informasjonsarbeidet intensiveres i 2013. 
• Vi har veiledet overformynderiene om forberedelser for at overgangen skal bli så bra som 

mulig for dem som berøres.  
• Vi har ledet og bistått kommunene med å legge inn nøkkelinformasjon og dokumentasjon 

om vergemålssaker i Datafangstportalen. Vergemålsapplikasjonen er under utvikling, og er 
bl.a. tenkt å være den sentrale kommunikasjonskanal mellom verger, lokal og sentral 
vergemålsmyndighet.  

• Det er planer for tilbud om opplæring for kommunene i løpet av mars og april 2013. 
• Planer for opplæring og/eller informasjon av nærmere definerte målgrupper.  

 
 
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.  
 

Nytt sykehus på Kalnes 

 
Foto: Aage Stenrød 
 
I 2015 skal det nye østfoldsykeshuset på Kalnes 
etter planen være i drift. All akuttvirksomhet innen 
somatikk vil samles her. Nytenking innen 
pasientbehandling, teknologi og organisering var 
viktige hensyn i beslutningen om å bygge nytt 
sykehus og primære hensyn i planprosessen. 
Sykehuset Østfold Moss skal utvikles til en enhet 
for utredninger, planlagt behandling og 
rehabilitering.  

 
Nybygget på Kalnes blir på ca 82.500 kvm og 
dermed det største bygget i Østfold. Det blir kun 
en-sengs rom, og all øyeblikkelig hjelp for Østfolds 
befolkning samles her. 

Folkehelse – Samhandlingsreformen 
Østfoldkommunene og Sykehuset Østfold har i 
mange år hatt et partssammensatt Administrativt 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsavtalene som er 
pålagt i samhandlingsreformen, kunne derfor bygge 
på etablerte forpliktende avtaler, rutiner og 
samarbeidsmønster. Det nye Østfoldsykehuset er 
også en drivkraft for å videreutvikle samarbeidet 
med kommunene. 17 kommuner har vedtatt revidert 
samarbeidsavtale som trer i kraft fra 01.07.12 
(Rømskog har avtale med Ahus). 

Administrativt samarbeidsutvalg arrangerer årlig 
Samhandlingsforum for fagpersonell og ledere. 
Høsten 2012 ble det etablert et partnerskapsmøte 
for Sykehuset Østfold og samarbeidende kommuner 
i fylket, som strategisk overbygning for 
samhandlingsarbeidet. Fylkesmannen i Østfold 
deltar som observatør med møte- og talerett.   
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Samhandlingsreformen har et klart perspektiv på 
samfunnsutvikling og bærekraft. Ny folkehelselov 
og ny helse- og omsorgstjenestelov må følges opp 
med aktiv bruk av plan og bygningsloven. 
Fylkesmannen har gjennom flere år bidratt med 
opplæring og erfaringsformidling i samarbeid med 
kommuner og fylkeskommune. Målet er å styrke 
kunnskap og virkemidler for å fremme god 
folkehelse og utjevne helseforskjeller, blant annet 
gjennom overordnet planlegging. 

Omsorgsplan 2015 
Arbeidet i Omsorgsplan 2015 følges opp i 
Fylkesforum. Dette ledes av fylkesmannen og har 
deltakere fra kommuner, fylkeskommunen, 
høgskolen, KS og helseforetaket. Ved utgangen av 
2012 har Husbanken gitt tilskudd/tilsagn til 410 
sykehjemsplasser, omsorgsboliger og sansehager/ 
fellesareal. Dette er under 60 % av måltallet i 
planperioden. Andelen ansatte i brukerrettet pleie- 
og omsorgstjeneste med relevant fagutdanning, er 
fortsatt lav. Kommunene bruker muligheten i 
Kompetanseløftet, blant annet ble det gitt tilskudd 
til 61 deltakere i videreutdanning i akutt geriatri. 
Fylkesmannen samarbeider med Utviklingssentrene 
for sykehjem og hjemmetjenester, og deltar i fag- 
og samarbeidsrådene. 

Psykisk helsearbeid 
Psykisk helsearbeid i kommunene følges opp 
gjennom rapportering og kontaktmøter. 
Fylkesmannens pådriverarbeid videreføres i 
samarbeid med kompetansesentre, fagmiljøer 
sentralt og i fylket, Utviklingssentrene og 
fagnettverket med kommunene. Vi har arrangert 
flere lokale konferanser og møter. Ved 
oppfølgingen etter 22. juli 2011 ble det etablert 
samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
om kompetanseoppbygging for kommunale 
kriseteam. 

I Østfold mottok 15 kommuner tilskudd til 
kommunalt rusarbeid i 2012. Fylkesmannen har i 
samarbeid med KoRus Øst iverksatt tiltak for faglig 
oppfølging og kompetanseutvikling. Det er fem 
regionale rusfaglige nettverk i fylket og et nettverk 
for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Fylkesmannen har arrangert alkohollovseminar 
etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

Velferdsområdet 
Fylkesmannen samarbeider med kommuner og 
NAV fylkesledd om å forankre reformen gjennom 

NAV samarbeidsgruppe, i koordineringsgruppe for 
kompetanseheving og i dialogen med kommunene. 
Fylkesmannens Barnehage- og utdanningsavdeling 
og Helse- og sosialavdeling deltar i satsningen 
NyGiv. 

I 2012 gjennomførte Fylkesmannen et omfattende 
arbeid med opplæring i Lov om sosiale tjenester i 
NAV, med 3x2 dagers samlinger for ansatte og ½ 
dags samling for ledere. I tillegg er det etablert 
nettverk og utarbeidet felles kompetanseplan for å 
koordinere opplæringstiltak for NAV-ansatte. 
Fylkesmannen har deltatt på NAV-ledersamlinger, 
og dette samarbeidet videreføres i 2013. Vi følger 
også opp Halden kommune med veiledning knyttet 
til NAV-forskningsprosjekt for helhetlig, 
prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT). 

Utenrettslig økonomisk rådgivning følges opp etter 
fastsatt plan med nettverksmøter for økonomiske 
rådgivere og namsmenn i to nettverk. Alle 
kommunene har tilbud om å delta. 

Boligsosialt arbeid er utført i tråd med oppdraget, 
og tilskuddsforvaltningen er koordinert med 
embetets arbeid med rusfeltet, psykisk helsearbeid 
og Husbankens BoSo satsning. 

Fylkesmannen arrangerte i 2012 den første 
konferansen om levekår og innvandring, i et 
samarbeid med IMDI, Husbanken og NAV Østfold. 

Landsomfattende tilsyn med kommunenes praksis i 
NAV- økonomisk stønad til barnefamilier, viste 
klare avvik fra lovkrav, i Østfold som ellers i 
landet. Vi følger opp tilsynet overfor de aktuelle 
kommunene, og vil videreføre tilsynet i 2013. 

Førerkort 
I 2012 behandlet vi 1753 saker om førerkort, det er 
omtrent som i 2011 (1762). Nedbygging av 
restanser ble prioritert første halvår hvor vi 
behandlet 950 av sakene. Fra august/september er 
saksbehandlingstiden på maks 6 uker overholdt. 
 
Det er flere søknader om dispensasjon fra 
helsekravene som blir avslått enn tidligere år. Ellers 
er det ingen markante endringer.  
 
Antall førerkortsaker de siste fem år: 

2008 2009 2010 2011 2012 
886 1348 1418   1762 1753 
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Tilsynsarbeid – helse og omsorg 
Fylkesmannen i Østfold har i 2012 ikke oppfylt 
volumkravet på planlagt tilsyn med helse- og  
omsorgstjenester, grunnet ressursknapphet. 
Landsomfattende tilsyn er prioritert. Vi bidro med 
revisjonsleder i det regionale tilsynet med 
spesialisthelsetjenestens håndtering og utredning av 
pasienter med tykktarms- og endetarmskreft 
(subregion Oppland-Hedmark-Østfold). Det ble 
ikke påvist avvik ved Sykehuset Østfold. 

Det er ført tilsyn i tre kommuner med praksis i 
sykehjem etter Pasient- og brukerrettighetsloven 
kap. 4A (tvang, nødvendig helsehjelp). Videre er 
det ført tilsyn med kommunale helse- og 
omsorgstjenester og tvang (Helse- og 
omsorgstjenesteloven kap. 9) i en kommune og 
tilsyn med tjenester til eldre hjemmeboende – 
legemiddelhåndtering og demens i en kommune. 
Avvik er påvist i samtlige tilsyn. Vi erfarer at det er 
behov for videre oppfølging, og det er stort behov 
for veiledning etter tilsyn. 

Fylkesmannen har med midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn 
gjennomført fire erfaringssamlinger for 
kommunene. Tema var tilsyn med 
legemiddelbehandling til eldre i sykehjem og tilsyn 
med tjenester til hjemmeboende eldre – 
legemiddelhåndtering og oppfølging av 
demenssykdom. 170 deltagere fra 17 av 18 
kommuner i Østfold ga svært gode 
tilbakemeldinger. Derfor vil vi videreføre 
erfaringssamlinger der vi ser behov for oppfølging 
etter tilsyn. Erfaringene er også presentert i den 
årlige kommunekonferansen. 

Funksjon som kontaktfylkeslege ble i 2012 overført 
til kontaktfylkesmannen. I vår helseregion er dette 
fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er besluttet 
årlige kontaktmøter mellom Fylkesmennene i 
helseregionen og RHF. I det landsomfattende 
tilsynet med spesialisthelsetjenesten beholdes 
inndeling i tre subregioner i Helseregion Sør-Øst. 
Det innebærer et fast samarbeid mellom 
Fylkesmennene i Hedmark, Oppland og Østfold. 

 
Klagesaker behandlet etter lov om sosiale tjenester i NAV 2010-2012 
Klagesaker behandlet etter lov om sosiale tjenester i NAV  2010 2011 2012 
Antall behandlede saker 326 260 251 
Antall vurderte bestemmelser i sakene   254 
Andel helt/delvis medhold for klager 21 % 18 % 26 % 
    
Saker innen hendelsesbasert tilsyn helse/omsorg    
Saker innen hendelsesbasert tilsyn helse/omsorg 2010 2011 2012 
Avsluttede saker 168 137 138 
Andel saker med saksbehandlingstid over 5 måneder   54 % 
 
Systemrevisjoner innen kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester 
Fagområde 
 

Tilsynstema Virksomhet Merknad 

Helse og 
omsorg 

Eldre hjemmeboende: 
Legemiddelhåndtering 
Demens 

Moss Landsomfattende 
tilsyn, eldresatsingen 

Helse Pasient- og brukerrettighetsloven 
kap 4 A (tvang) i sykehjem 

Halden, Råde, Spydeberg Landsomfattende 
tilsyn, eldresatsingen 

Omsorg Kommunale helse- og 
omsorgstjenester og tvang – 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Kap 9 

Rakkestad Egeninitiert 

Spesialist-
helsetjeneste 

Pasienter med tykktarms- og 
endetarmskreft 

Sykehuset Østfold 
(Vi deltok også i tilsvarende 
tilsyn ved Sykehuset 
Innlandet Gjøvik og 
Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger) 

Landsomfattende 
tilsyn 
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Barnevern 
Barnekonvensjonen er en viktig del av grunnlaget for tilsyn med barneverntjenester. Fylkesmannen følger 
opp kommunenes halvårsrapporteringer som har vist betydelig svikt i barnevernet. Det forventer en klar 
forbedring etter den statlige styrkingen av kommunalt barnevern. 
 

Barns rettigheter 
Barnekonvensjonen er en viktig del av grunnlaget 
for tilsyn med barneverntjenester. Den fremgår av 
mandat fra Statens helsetilsyn for planlagt 
tilsyn/tema i systemrevisjoner, og brukes som 
veiledning/rettslig grunnlag for saksbehandling hos 
Fylkesmannen. Vi får også mange henvendelser om 
barns rettigheter, og gir råd og veiledning til private 
parter og offentlige instanser. Vi formidler lovkrav 
og faglig oppdatering på faste møter med 
barnevernledere og arrangerer tverrfaglige kurs og 
konferanser i samarbeid med fagmyndigheter, 
kompetansesentra og ulike instanser lokalt, blant 
annet helseforetaket og høgskolen. 

Fylkesmannen har i 2012 ført tilsyn med 13 
barneverninstitusjoner, med i alt 45 avdelinger. 
Dette utgjør 114 individrettede tilsynsbesøk på 
barneverninstitusjoner i fylket, noe som tilsvarer 
98% av lovpålagte tilsyn. Det er registrert 84 
samtaler med barn og ungdom. I tillegg har vi 
gjennomført 5 tilsyn med omsorgssentre for 
mindreårige asylsøkere. 

Vi har videre gjennomført systemrevisjoner med 
tema bruk av tvang og makt ved en 
barneverninstitusjon og et omsorgssenter, men ikke 
påvist avvik. Tilsyn med senter for foreldre og barn 
ble planlagt og varslet i 2012, men besøket ble 
utsatt til januar 2013. 

Landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern 
er gjennomført i tre kommuner med tema 
undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak for 
hjemmeboende barn. Det er påvist avvik i samtlige. 
Tilsynet følges opp. Fylkesmannen følger også opp 
kommunenes halvårsrapporteringer, som lenge har 
vist betydelig svikt i hvordan kommunene oppfyller 
lovkrav til barnevernet. Vi forventer en klar 
forbedring etter den statlige styrkingen av 
kommunalt barnevern. 

Fylkesmannen har fulgt opp krisesentertilbudet 
gjennom rapporter fra de 5 krisesentrene som 
dekker kommunene i fylket. 

Barnevern - klager og tilsyn 
 
Behandlede klager 2010 – 2012 rettet mot barneverntjenester og barneverninstitusjoner 
 2010 2011 2012 
 Antall Antall Antall Kommentar 
Tilsynssaker kommuner 
 

54 48 70 Herav påpekt 
lovbrudd  
6 

Klager på enkeltvedtak – 
kommuner 

9 11 13 Herav medhold: 
5 

Klager i barneverninstitusjoner 24 25 21 Herav medhold: 
4 

 
Tilsyn med barneverninstitusjoner 2010 – 2012 
 2010 2011 2012 
 Antall Antall Antall Kommentar 
Gjennomførte individtilsyn 104 103 113 Herav andel 

uanmeldt 
48 % 

Gjennomførte systemrevisjoner 2 2 1  
Antall samtaler med barn  107 84  
Andel samtaler ut fra barn i 
institusjonene 

 31 % 24 %  
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Barnehager og utdanning 
 
Fylkesmannen har i 2012, 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. Barnehage- og utdanningsavdelingen har ved 
møter med kommunesektoren vektlagt dette og det gjennomføres konferanser og seminarer (f.eks. 
regelverkskolering) med tverrfaglig fokus. 
 

Barnehage  
 

 
Foto: Vibeke Weibell Eliassen 

 
Full barnehagedekning og planarbeid 
Alle kommunene i Østfold oppfylte retten til 
barnehageplass i 2012. Flere kommuner har likevel 
ventelister som synliggjør et behov selv om lovens 
krav er oppfylt. 
 
Tilskuddsforvaltningen på barnehageområdet er 
betydelig redusert, siden investeringstilskuddet til 
nye barnehager er faset ut. Fylkesmannen fører 
likevel fortsatt kontroll med at forutsetningene for å 
beholde tidligere mottatt tilskudd overholdes. 
 
I 2012 har forskrift om likeverdig behandling vært 
tema ved alle Fylkesmannens samlinger med 
kommunene på barnehageområdet. Høsten 2012 
hadde Fylkesmannen todagers samling om dette 
temaet. Fylkesmannen opplever det som en 
utfordring at flere lovkrav er justert gjennom året 
og har resultert i betydelig merarbeid for 
kommunene. 
 
I Østfold er nær 70 % av barnehagene private. Dette 
gir kommunene nye utfordringer etter innføringen 
av rammetilskudd og forskrift om likeverdig 
behandling. Kommunene har god og jevnlig dialog 
med de private barnehageeierne, men dette er 
krevende. Det har vært en betydelig økning i antall 
klager etter bhgl. §14 og forskrift om likeverdig 
behandling. I 2012 mottok og behandlet 

Fylkesmannen i Østfold 64 klager knyttet til 
likeverdig behandling. Dette krever sammensatt 
kompetanse ved saksbehandlingen. 
 

Klager etter 
barnehageloven 

Sum 
innkomne 

saker 

Medhold/ 
delvis 

medhold 

Avslag 

Økonomisk likeverdig 
behandling, § 14 64 42 22 

Barnehageloven § 16 2  2 
Forskrift om dispensa-
sjon og unntak fra 
utdanningskravet § 4 

1  1 

 
Tilsyn 
Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunene som 
barnehagemyndighet overfor private og kommunale 
barnehager. Fylkesmannen legger vekt på at 
medarbeidere med ulik fagbakgrunn deltar i 
tilsynene. Tilsynenes effekt er avhengig av 
kommunenes etterarbeid. Vi ser også at 
Fylkesmannens veilederrolle etterspørres sterkt 
etter tilsynene. For enkelte kommuner er det 
krevende å skille mellom rollen som barnehage-
myndighet og barnehageeier, og erfaringene fra 
tilsyn er blitt obligatorisk tema på møtene med 
barnehageansvarlige i kommunene. 
 
Tilsyn med barnehager etter 
barnehageloven med forskrifter 

Antall 
tilsyn 

 
Avvik 

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

6 5 

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

1 Ja 

 
Oppgaver for økt kvalitet 
Resultatoppnåelsen på dette feltet er tilfreds-
stillende. Høgskolen i Østfold har i samarbeid med 
Fylkesmannen påtatt seg flere oppdrag der det er 
naturlig med kompetanse fra universitets- og 
høgskolesektoren. HiØ har vist både vilje og 
engasjement og har god kompetanse på de områder 
vi har inngått et samarbeid. Vi har lagt vekt på tett 
dialog med kommunene og løpende veiledning, og 
vi har jevnlige møter med HiØ. 
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Måloppnåelsen på barnehageområdet oppsummeres 
som svært god og uten avvik på de enkelte 
resultatområder.  

Utdanning  
Tilsyn, områdeovervåking og klagesaksbehandling 
Fylkesmannen har fokus på rettssikkerheten til 
elevene gjennom tilsyn og klagesaksbehandling. 
Det løpende arbeidet gir også oversikt over status i 
sektoren, slik den kommer til uttrykk på ulike 
måter, fra budsjett, ressurser og resultater i 
Kostra/GSI/Skoleporten, til kommunale 
tilstandsrapporter, klagesaker, 
bekymringsmeldinger og medieoppslag. Arbeidet 
med områdeovervåkingen er tilfredsstillende. 
Klagesaksbehandlingstiden var høsten 2012 
ikke tilfredsstillende grunnet personellsituasjonen i 
avdelingen. Å oppfylle aktivitetskravet på tilsyn har 
ikke vært mulig. Det har i 2011 og i 2012 vært lagt 
stor vekt på sammenhengen mellom de 
tilsynsrelaterte oppgavene og Fylkesmannens rolle. 
Vi ser veiledning og informasjonsspredningen som 
en del av tilsynsarbeidet.  

 
Oppfølgingen av Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) er 
en viktig del av arbeidet, og resultatet er godt selv 
om aktivitetskravet ikke er innfridd. Vi har også 
gjennomført regelverkskolering helt ned på 
skolenivå og oppsummerer det flerårige fokuset på 
elevenes psykososiale skolemiljø som vellykket. 
Når det gjelder nasjonale prøver og GSI ser vi et 
behov for årlig gjennomgang og skolering knyttet 
til kommunenes GSI-rapporteringen.  
 
Forvaltningsoppgaver 
Tilskuddsforvaltning på utdanningsområdet med 
informasjon og veiledning skjer fortløpende. 
Oppgavene knyttet til eksamen var svært 
omfattende. Karakterklagesaker fra videregående 
opplæring økte med ca. 500 i forhold til 2011. 
Etterarbeid/ veiledning på dette området var svært 
omfattende. Siden Fylkesmannen i Østfold i 2005 
overtok ansvaret for klagebehandlingen ved sentralt 
gitt eksamen i videregående opplæring, har antallet 
klager økt med mer enn 300 %. 

Utdanning – klager og tilsyn 

 Klagesaker etter opplæringsloven 2012 Sum innkomne 
saker 

Medhold/  
delvis medhold Avslag Opphevet 

Klager i grunnskolen 116 5 61 49 

Fremskutt skolestart § 2-1 tredje ledd 1 0 1 0 

Standpunktkarakter, forskr. §§ 3-18 og 3-19  73 0 28 44 

Bortvisning § 2-10 2 0 2 0 

Permisjon fra opplæringen, § 2-11 1 0 1 00 

Spesialundervisning, § 5-1 8 1 3 4 

Skyss, § 7-1 5 0 4 1 

Skoleplassering, § 8-1 25 4 21 0 

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

Klager i videregående opplæring 12 0 6 6 

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

Særskilt inntak, § 3-1 sjette ledd 3 0 0 3 

Vgo for voksne, § 4A-3 4 0 4 0 

Spesialundervisning § 5-1 4 0 1 3 

Klage i private grunnskoler 6 1 3 2 

Standpunkt (fag og orden og oppførsel)  2 0 1 1 

Spesialundervisning, § 3-6 1 0 1 0 

Skyss, § 3-7 2 1 1 0 

Permisjon, § 3-13 1 0 1 0 

Klage i private videregående skoler, inntak § 3-1 1 0 1 0 

Klage spes.ped. hjelp før oppl.pliktig alder, § 5.7 2 0 2 0 
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Antall klager over vedtak etter opplæringsloven har gått ned fra 146 i 2010 til 116 i 2012. Det varierer fra år 
til år hvilke bestemmelser som er grunnlag for klagene.  
 
 
Tilsyn med utdanningssektoren 2012- Opplæringsloven med forskrifter 

Antall 
tilsyn 

Felles nasjonalt tilsyn (FNT) – elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø – kap. 9a  6 
Oppfølging av felles nasjonalt tilsyn (opplæringsloven kap. 9a) 2 
Prioritert område (P) – voksnes rett til grunnskoleopplæring – kap. 4a - fylkeskommune 1 
Prioritert område (P) – voksnes rett til grunnskoleopplæring – kap. 4a - kommuner 2 
Prioritert område - nasjonale prøver – kommuner 4 
Egeninitierte tilsyn (E) – opplæringsloven §§ 5-1 og 13-10 - kommuner 1 
 
 
Kompetanse- og kvalitetsutvikling og nasjonale 
handlingsplaner og satsinger 
 
For implementering av ungdomstrinnsmeldingen og 
den skolebaserte kompetanseutviklingen, ble det 
høsten 2012 tilsatt leder for Ny GNIST-prosjektet. 
Prosjektleder er kontorplassert hos Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har fulgt opp arbeidet med satsingen 
i Ny Giv og deltar også i styringsgruppen for 
Oppfølgingsprosjektet. 
 
Måloppnåelsen sammenfattes som forsvarlig på alle 
områder. Det har vært av avgjørende betydning å 
foreta jevnlige vurderinger og prioriteringer av 
ulike oppgaver/oppdrag. 

Oppgaver knyttet til Introduksjonsloven 

Fylkesmannen i Østfold er aktiv overfor 
kommunene og de som gir opplæring i norsk og 
samfunnsfag etter introduksjonsloven og deltar 

i nettverk med ansvarlige for opplæringen. Tilskudd 
er gitt i henhold til oppdraget. 

I samarbeid med VOX blir det gjennomført 
fagsamlinger for lærere og ansvarlige for 
opplæringen. 

Tilsyn med kommunene etter introduksjonsloven 
ble i 2012 pilotert ved særskilte embeter i hver 
region (IMDI). Fylkesmannen i Østfold har deltatt 
på samlinger og har påpekt at tilsynet vil være 
ressurskrevende og fordre økte ressurser. 
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Universell utforming, fremme likestilling og motvirke 
diskriminering 
 

Universell utforming 
Østfold er ett av 8 pilotfylker i universell utforming, 
utpekt av Miljøverndepartementet. Pilotfylkene er 
ett av tiltakene i handlingsplanen ”Norge universelt 
utformet 2025: Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-
2013.” Prosjektperioden var fra januar 2010 til 
desember 2012. ”Hele samfunnet for alle” vil bare 
kunne oppfylles hvis mange parter bidrar til at 
Østfold blir et inkluderende samfunn. 
Fylkesmannen i Østfold og Fylkesutvalget i Østfold 
er prosjekteiere. En prosjektgruppe med 
administrativt ansatte fra fylkeskommunen og 
Fylkesmannen utarbeider forslag til prosjektplan, 
budsjett og rapport.  

De syv innsatsområdene i Østfold har vært: 

1. Forankre kunnskap og prinsipper om universell 
utforming i egen forvaltning hos Fylkesmannen 
og fylkeskommunen, samt prioritere universell 
utforming i egen drift.  

2. Utvikle samarbeidsformer med privat næringsliv 
om universell utforming  

3. Bistå kommunene i Østfold til å bli gode på 
universell utforming  

4. Kompetanseheving i Østfold om universell 
utforming  

5. Oldtidsveien formidlingsprosjekt - 
Tilrettelegging av 11 fornminneområder  

6. Kollektivtrafikk  
7. Være dialogpartner og bidragsyter i det 

nasjonale arbeidet for universell utforming  

I forhold til de innsatsområder og tiltak som ble 
vedtatt i prosjektplanen har fokus de tre 
prosjektårene i hovedsak vært på område ”C: 
”Bistå kommunene i å bli gode på universell 
utforming”. De to første årene ble det arrangert en 
rekke konferanser og frokostseminar om universell 
utforming. I 2012 har vi prioritert aktiviteter som 
gjør universell utforming til en naturlig del av 
Fylkesmannens og fylkeskommunens egen 
virksomhet og i veiledningen overfor kommunene. 

Innsatsområdet inneholder også en rekke tiltak om 
universell utforming i etablerte fora hvor 
Fylkesmannen og fylkeskommunen samarbeider 

med kommunene. Dette har vært vellykket gjennom 
hele prosjektperioden innenfor kommunal 
planlegging, byggesaksbehandling, folkehelse og 
innkjøp. 

Fremme likestilling og motvirke 
diskriminering 
Kommunenes årsmeldinger om likestilling 2011 
Fylkesmannen har gjennomgått kommunenes 
årsmeldinger og mener at 2/3 av kommunen har 
rapportert tilfredsstillende for 2011 på de fleste 
områdene i samsvar med kravene, men noen har 
likevel forbedringspunkter. 1/3 av kommunene har 
utelatt sentrale punkter. En kommune har ikke 
rapportert. Østfold har ingen pilotkommune som 
deltar i programmet Likestilte kommuner, jf 
regjeringens handlingsplan Likestilling 2014. 
Fylkesmannen tar sikte på å videreformidle 
eksempler og i samarbeid med andre 
fylkesmannsembeter og Likestillingssenteret 
(Hamar); vil vi trekke veksler på resultater fra deres 
pilotkommuner om aktivitetspliktene etter 
diskrimineringslovgivningen - likestillingsloven, 
diskrimineringslovene og tilgjengelighetsloven.  
 
Arbeidet med likestilling i grunnskole og 
barnehage 
Våren 2012 ble det etablert et likestillingsteam med 
representanter fra Fylkesmannen, Høgskolen i 
Østfold, Fredrikstad kommune og fagorganisa-
sjonene. Fredrikstad fikk midler til likestillingstiltak 
og ble i 2011 utpekt til "Fyrtårnskommune". Målet 
er å komme frem til tiltak som kan spres til andre 
og virke inspirerende og motiverende. Kommunen 
fikk 100.000 kroner til iverksetting av sine planer i 
2012. I tillegg har kommunen i samarbeid med 
Fylkesmannen, hatt ansvar for en likestillings-
konferanse for alle kommunene i Østfold høsten 
2012. Fylkesmennene i Buskerud, Vestfold og 
Østfold arrangerte likestillingskonferanse 1. juni i 
Horten, med 400 deltakere fra barnehagesektoren i 
de tre fylker. Likestilling og Handlingsplan 
”Likestilling 2014” er tema på Fylkesmannens 
regelverksamlinger for kommunene som 
barnehagemyndighet. 
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Arealdisponering, jordvern, 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 i behandling av 
kommunale og regionale planer blir ivaretatt i den 
løpende saksbehandlingen. Fylkesmannen og 
fylkeskommunen viderefører samhandlingen 
knyttet til planstrategiarbeidet. Ved årsskiftet var 
det 13 vedtatte planstrategier.  

Det er avgitt 205 uttalelser til reguleringsplaner og 
kommunedelplaner, hvorav 11 med innsigelser. En 
innsigelse har vært til mekling. Antallet planer er på 
samme nivå som i 2011 og stabilt. Det er ikke 
vedtatt nye kommuneplaner i 2012, men det 
arbeides med flere kommunedelplaner, bl.a. 
sentrumsplaner i alle de store byene. Nye 
kommuneplaner for de resterende kommunene er 
under arbeid. Planstatus anses som meget bra i 
Østfold. 

Klimaspørsmål er samlet sett lite fokusert i de 
detalj- og områdeplanene som kommer til uttalelse, 
men noe bedre utredet i planer på høyere nivå. 

Strandsonen 
Nasjonal strandsonepolitikk blir hovedsakelig 
ivaretatt i ordinære plansaker, samt i uttalelser til 
dispensasjonssaker. Mange søker om utvidelse i 
sammenheng med innlegging av vann og avløp. 
Antallet dispensasjonssaker var 480; en liten  
nedgang fra 2011. Av disse ble 12 påklaget av 
Fylkesmannen. 
 

 

Jordvern og kulturlandskap 
Tilrettelegging for økt befolkningsvekst og 
arealkrevende næringer, samt for næringsarealer 
ved motorveikryss og ved flyplassen, bidrar til stort 
nedbyggingspress på dyrka mark. For å oppnå 
bærekraftig og effektiv bruk av arealene, med rett 
type virksomhet på rett plass, er det viktig med 
helhetlig arealdisponering både innenfor 
kommunen og på tvers av regioner. Sett under ett er 
det reservert store arealer til næringsvirksomhet og 
transport. Det store arealforbruket per innbygger gir 
stort potensial for fortetting og omforming, og det 
har vært stort fokus på sentrumsutvikling i byer og 
tettsteder siste år. 

All dyrka mark i Østfold kan brukes til å dyrke 
matkorn og er følgelig av nasjonal verdi. Nasjonalt 
verdifull dyrka mark og et stort potensial for 
fortetting og omforming, tilsier at det er mulig å 
unngå nedbygging av dyrka mark i Østfold. 
Fylkesplanen bidrar til å beholde perifere 
jordbruksarealer, men presset på verdifulle, bynære 
produksjonsarealer er ikke blitt mindre.  

Foreløpige KOSTRA-tall viser at avgangen av 
dyrka mark og dyrkbare arealer var 339 dekar i 
2012 mot 555 dekar året før. I perioden 1993 til 
2012 (20 år) ble til sammen 15.222 dekar 
omdisponert. Dette tilsvarer 2,0 % av Østfolds 
totale dyrka mark. I gjennomsnitt er det årlig 
omdisponert 761 dekar.  

Over 65 % av avgangen fra 1993 til 2012 har 
skjedd i de høyproduktive 
områdene i den beste 
klimasonen for 
matproduksjon. I 
grønnsaksproduksjonsområd
ene 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 %.  

 

 
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 
2012 480 205 11 0 0 
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Stadig større arealer påvirkes av utbygging og 
endring av driftsformer i jordbruket, og en del 
arealer står i fare for å gro igjen. Det er en 
utfordring å ivareta og utvikle kulturlandskapets 
verdier. Bøensætre med husmannsplasser i Aremark 
er utvalgt kulturlandskap i Østfold. Skjøtsel og 
enkelttiltak blir gjennomført etter områdeplanen, 
skjøtselsplaner samt 10-årsplanen. Fylkesmannen 
opplever at tiltak og skjøtsel gjennomføres på en 
god måte. 

Eiendoms- og bosettingspolitikk 
Dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven  

viser at kommunene har ulik praksis i jordlovsaker. 
Det fradeles stadig flere tun, også fra ressurssterke 
bruk. Da bosettingshensynet er lite relevant i fylket, 
anbefaler Fylkesmannen sterkt at det ikke fradeles 
produktive arealer med tun. Kommunene har ulik 
praksis for å gi tillatelse til oppføring av kårbolig, 
men har ikke tilstrekkelig innsyn i om den nasjonalt 
pålagte, strenge kårboligpraksisen følges opp. For å 
få bedre oversikt og styrke veiledningen, 
innlemmes eiendomslovgivningen i 
forvaltningskontrollen med kommunene fra 2013. 

Klagesaksbehandling 
 
Klagesaker etter plan- og bygningsloven 
Fylkesmannen har truffet vedtak – antall saker 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 

2012 
1. Byggesaksdelen           
a) Antall - innkomne saker 182 166 151 125 129 125 136 
b) Antall - vedtak truffet 160 154 144 164 132 117 134 
c) Antall - underinstansens vedtak stadfestet helt eller delvis 123 104 109 115 96 55 90 
d) Uker - behandlingstid - lengste  27 32 32 32 25 25 36 
e) Uker - behandlingstid - gjennomsnitt  13 16 24 20 15 15 11 
f) Antall – saker gjenstod til behandling pr 31.12 63 64 77 31 28 33 33 
2. Reguleringsplaner            
a) Antall - innkomne saker 18 23 9 19 18 8 11 
b) Antall - vedtak truffet 12 19 17 18 11 13 9 
c) Antall - underinstansens vedtak stadfestet helt eller delvis 12 18 14 18 10 12 9 
d) Behandlingstid - lengste (timer) 42 45 40 25 40 20 30 
e) Behandlingstid - gjennomsnitt (timer) 21 20 27 15 15 12 14 
f) Antall – saker gjenstod til behandling pr 31.12 9 11 4 5 7 1 4 
 
 
Byggesaker 
Fylkesmannen mottok 136 klagesaker. 
Dispensasjonssakene dominerer fortsatt og er ofte 
kompliserte og omfattende. Det er truffet 134 
vedtak, mot 117 i 2011. Kommunens vedtak ble 
opphevet eller omgjort i 44 saker og i 90 saker 
stadfestet Fylkesmannen kommunens vedtak. 
Lengste behandlingstid var 36 uker (en sak). 
Gjennomsnittet for hele perioden var ca. 11 uker og 
ved utgangen av året var saksbehandlingstiden 
under 12 uker. Pr. 31.12.12 gjensto 33 ubehandlede 
saker.  

I februar 2012 avholdt Fylkesmannen samling for 
kommunens byggesaksbehandlere i samarbeid med 
Direktoratet for byggkvalitet, Temaet var 
uavhengig kontroll. Opplæring av folkevalgte 
innenfor plan- og bygningsrett er startet og dette vil 
fortsette i 2013. 

Samfunnssikkerhet i planlegging, ROS-analyser 
med videre, flom- og skredutsatte områder 
Det arbeides systematisk med risiko og sårbarhet og 
ansvarsforhold før, under og etter uønskede 
hendelser. En viktig innfallsvinkel er Risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Østfold og samarbeidet med 
Fylkesberedskapsrådets medlemmer og 
kommunene. Risikobildet er komplekst og 
krevende både hva angår naturhendelser, store 
ulykker og tilsiktede handlinger. Vi konstaterer en 
bedre forståelse for samfunnets sårbarhet. 
Kommunene har jobbet for å møte 
sivilbeskyttelseslovens krav til kommunal 
beredskap og Fylkesmannen har gjennomført tilsyn 
med oppfølgingen av bestemmelsen om helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyser 
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Landbruksrelatert forvaltning og 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 og 81 % av dyrket mark brukes til 
kornproduksjon. Andelen kornareal har vært stabil 
mens areal benyttet til grovfôr, frukt og grønt har 
økt noe de siste årene. Potetarealet er redusert med 
omkring 35 % de siste 10 år. 

 
Gammel og ny tid - Veel i Torsnes 
Foto: Aage Stenrød 
 
Det er et mål å opprettholde og/eller øke den 
grovfôrbaserte husdyrproduksjonen i Østfold. 
Beitedyr ivaretar kulturlandskapet, grasareal bidrar 
til redusert avrenning til vassdragene og 
husdyrgjødsel er en viktig innsatsfaktor for 
økologisk jordbruk. Antallet melkekyr er synkende, 
men antall kyr i økologisk produksjon er stabilt. I 
2012 hadde Østfold 2,2 % av totalt antall kyr i 
landet. Antall melkeprodusenter var 157, derav 23 
med økologisk produksjon. For å opprettholde 
melkeproduksjonen kreves store investeringer i 
nybygg og restaureringer framover. 
 

Ny forskrift om bur til verpehøner trådte i kraft fra 
2012. Østfold har 10 % av antall verpehøner i 
landet, ca. 44 % av landets økologiske 
eggproduksjon og 18 % av den totale 
slaktekyllingproduksjonen i landet.  
 
Vi har et relativt stort produsentmiljø i svineholdet 
og produksjonen utgjør 8 % av landets samlede 
smågris- og slaktegrisproduksjon. Østfold hadde ca. 
4.000 avlspurker i 2012. 

Næringsutvikling 
Det er etablert et godt fungerende partnerskap 
mellom Fylkesmannen i Østfold, Østfold 
fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunene og 
næringen ved Østfold Bondelag, Østfold Bonde- og 
Småbrukarlag, Havass og Viken skog. 
Fylkesmannen forvalter midler til tilrettelegging for 
næringsutvikling i landbruket, Østfold 
fylkeskommune forvalter midler til rekruttering, 
likestilling og kompetanse og Innovasjon Norge har 
ansvaret for midler til enkeltbedrifter. I 2012 ble det 
bl.a. arrangert nyskapingskonferanse for 
landbruket; et samarbeid mellom Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og 
vertskommunen. Fylkesmannen er også involvert i 
”Etablererservice” og ”Kvinnovasjon". 
 
I handlingsplanen for landbruksrelatert nærings-
utvikling i Østfold 2012 er satsingsområdene: 

• Produksjon og foredling av mat,  
• Planteproduksjon og hagebruk,  
• Grønnsaker og veksthus,  
• Frukt og bær,  
• Økologisk landbruk,  
• Lokale matspesialiteter  
• Grønt vertskap.  

Handlingsplanen er retningsgivende for tildelingen 
av bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ved 
Fylkesmannen i Østfold og Innovasjon Norge. 
Fylkesmannen innvilget 2.528.880 kroner til 
utredning og tilrettelegging. 

Matproduksjon og foredling 
Fylkesmannen har fortsatt fokus på nye muligheter i 
volumproduksjonene. Initiativ innen økt produksjon 
av bygg til mat har resultert i etableringen av Norsk 
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Matbygg SA. Dyrking og lokal pakking av 
grønnsaker, opprettholdelse av potetproduksjonen, 
økt kornproduksjon og økt frukt- og bærproduksjon 
er andre viktige arbeidsområder. 
 
I 2012 ble det arbeidet for å etablere et fagforum for 
mat og drikke kalt ”Guldkorn”.  
 
Økologisk produksjon og forbruk 
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 BU-
midlene til økologisk landbruk har gått til 
foregangsfylkeprosjektet. Mange prosjekter er 
finansiert av andre øko-midler. 
 
Grønt reiseliv 
Bondelaget og Fylkesmannen samarbeider om 
prosjektet "En reise i smakfulle landskap" som 
kobler mat og reiseliv. Prosjektet skal mobilisere og 
tilrettelegge landbruksopplevelser fra natur, kultur, 
landbruksaktiviteter, mat og overnatting. 
  
Inn på tunet (IPT) 
Fylkesmannens innsats er basert på samarbeid med 
bl.a.: 

• Østfold Bondelag om nettverksprosjekt for 
potensielle tilbydere og tilbydere i 
oppstartsfase.  

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Agroutvikling og Landbrukets HMS om 
kursing i KSL-system for IPT.  

• Andre avdelinger, spesielt sosial- og 
helseavdelingen om IPT-løftet; både 
kommunemøter i forkant og vurdering av 
søknadene. En av kommunene som ikke fikk 
IPT-løft-midler, følges opp med BU-midler.  

• Helse- og sosialavdelingen om IPT-tilbud for 
personer med demens og nytt tilbud innen 
rusomsorg i Sarpsborg kommune.  

Skogressurser, trebasert næring og 
bioenergi 
Avvirkningspotensialet i Østfold er ca 0,70 mill. 
kubikkmeter årlig. I 2012 var avvirkningen på 0,52 
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 på godt 
under 20.000 dekar og resultatet for 2012 var 
22.387 dekar. For å kompensere for etterslepet, bør 
det utføres ungskogpleie på over 30.000 dekar pr år 
en periode framover.  

Østfold fikk 2,63 mill. kroner til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Alt er brukt, det 
meste til ungskogpleie. I 2012 ble det satt ut knapt 
0,9 mill. granplanter, men ut fra avvirkning burde 
plantetallet vært høyere, anslagsvis ca 1,5 mill.  

Hovedsatsingen innen trebasert næring har vært 
utviklings- og samarbeidstiltak i kvalitets-
skogskjøtsel gjennom et fellesprosjekt eid av 
kommunene og skogeierandelslagene. 
Skogselskapet i Østfold har fått tilskudd til 
formidling av kunnskap om flisproduksjon og økt 
satsing på fornybare ressurser. 
 

 
Energivirke – Foto: Bård Skrøvset 

Miljø og forurensning fra landbruket 
I løpet av 2012 gjennomførte Fylkesmannen en 
prosess og høring av nytt Regionalt miljøprogram 
(RMP) 2013-2016. Dette ble gjort i samarbeid med 
kommunene, bondelagene, Østfold fylkeskommune 
og andre samarbeidspartnere og interessenter. Det 
nye forslaget til RMP hadde få vesentlige endringer 
fra det tidligere programmet. Etter instruksjon fra 
Landbruks- og matdepartementet er det ikke tillatt 
ved lokal forskrift å fastsette generelle krav om 60 
% stubb på foretakene i vannområdene Morsa og 
Haldenvassdraget. Det var derfor nødvendig med 
nye strategier og en ekstra dialogrunde med partene. 
Endelig RMP ble dermed ikke vedtatt, men ble 
utsatt til januar-februar 2013. 

Det har vært en jevn økning i oppslutningen om 
miljøtiltak de siste 5-6 år. Endret jordarbeiding har 
ligget på opptil 60 % av kornarealet for fylket som 
helhet. I 2012 gikk det en del tilbake. Dette skyldes 
mest sannsynlig svært dårlig værforhold høsten 
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2011 og behov for å pløye for å rette opp struktur-
skader og hemme ugras og plantesykdommer. 

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 husdyr-
gjødsel. Ett tar sikte på å utvikle en beregnings-
modell for klimanytte og økonomi og for å vurdere 
strategier for satsing. Arbeidet gjennomføres av 
Østfoldforskning i samarbeid med Bioforsk og 
UMB. Det andre er mobiliseringsprosjektet Biogass 
Østfold 2015. Dette er organisert i et partnerskap 
med alle de viktige aktørene i verdikjeden. 

I skogbrukssammenheng er fokuset rettet mot bruk 
av skogsråstoff til bioenergi og økt aktivitet innen 
skogkultur med tanke på CO2-binding. 

Arbeidet med oppdatering av Miljøstatus ble 
påbegynt høsten 2012, men selve oppdateringen ble 
utsatt til ny plattform (Episerver) er på plass i 2013. 

Kontroll av kommunenes tilskudds-
forvaltning overfor landbruket 
Hensikten med forvaltningskontrollen er å sikre at 
forvaltningen av økonomiske virkemidler innen 
landbruket skjer i tråd med Stortingets vedtak og 
forutsetninger. Fylkesmannen har gjennomført 
forvaltningskontroll i to kommuner i 2012, og sitter 
igjen med et godt inntrykk. Videre er det gjennom-
ført forvaltningskontroll i samtlige kommuner i 
fylket etter Statens landbruksforvaltnings tidsplan. 
Det ble arrangert samlinger for kommunenes 
ansatte om tilskuddsforvaltning, og det ble holdt et 
kurs i samarbeid med Skog og landskap der temaet 
var arealressurskart (AR5) og markslags-
klassifisering.  
 
Det har vært gjennomført foretakskontroller 
innenfor RMP, miljøplan trinn 1 og husdyr-
konsesjon. Erfaringene viser at det er behov for 
videre kontrollinnsats på området, særlig innenfor 
miljøplan. 
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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. 
 

Naturvern, truete arter  
Det legges stor vekt på biologisk mangfold i 
arealsaker. Verneplanarbeid krever mye ressurser, 
herunder til arbeid med frivillig skogvern, 
erstatninger, grensemerking og forvaltning av 
verneområder. Arbeidet med erstatningssaker for 
Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjordverneplanen 
er fulgt opp. Det er også i 2012 jobbet med 
forvaltningsplaner, men vi har fortsatt mye 
gjenstående arbeid på dette området. Frivillig vern 
av skog er videreført. Høring er gjennomført for 
fem områder, tre er oversendt DN etter høring. 
Økonomisk verdiberegning er foretatt for 6 
områder. Kurs i Naturmangfoldloven er holdt for 
kommunene, med god oppslutning. Det jobbes 
aktivt med handlingsplaner og forskrifter for 
prioriterte arter/utvalgte naturtyper. Det er 
gjennomført skjøtsel/overvåking av diverse 
lokaliteter for trua arter. Registrering av store/hule 
eiker er gjennomført i 2 kommuner, og det er 
gjennomført slått av 11 lokaliteter slåttemark. 
Naturtypekartlegging med innlegging i Naturbase 
nærmer seg slutten for fylkets 18 kommuner. 

Naturtypekartlegging 
Kartlegging og overvåking av naturmangfold 
(naturtyper, viltdata, overvåking etter vannfor-
skriften) nærmer seg slutten (1.generasjons-
registrering samt noe supplering). Arbeid med 
naturtypekartlegging i Trøgstad pågår. Spydeberg 
har en gammel registrering som ikke ligger i 
Naturbasen. Kartleggingen fra de øvrige 
kommunene er registrert. Viltdata fra Rakkestad og 
Våler kommuner er ajourført og under bearbeiding. 
De forventes overført til Naturbasen i 2013. 
Vannmiljødatabasen er oppdatert fra årets 
overvåking. Vann-nett holdes oppdatert. 

Forvaltning av verneområder 
Forvaltningsplanen for Ramsarområdet Kurefjorden 
er ferdigstilt. Det er arbeidet med ferdigstilling av 
forvaltningsplan for Ramsarområdet Øra. 
Forvaltningsplan for Skipstadsand naturreservat er 
påbegynt. Det er påbegynt prosjektering av et 
fugletårn i Kjennetjern naturreservat. Et viktig 
strandengområde i Kurefjorden naturreservat er 
gjerdet inn og blir nå beitet for å ivareta 
verneverdiene. Tilsvarende skjøtsel pågår i flere 

andre verneområder. Det er gjennomført tiltak for å 
bekjempe fremmede arter, særlig mink og 
rynkerose, i flere verneområder. Planlegging av 
innsjørestaurering i Hæra naturreservat pågår og 
Trøgstad kommune har prosjektledelsen (og er 
forvaltningsmyndighet). Det samarbeides generelt 
godt med lokalt SNO. Bistand til Jordskiftretten i 
forbindelse med oppmerking av nye verneområder 
(Oslofjordverneplanen) har vært høyt prioritert. 

Ytre Hvaler nasjonalpark 
Interregprosjektet "Vår felles arv - Kosterhavet og 
Ytre Hvaler nasjonalparker", som har pågått siden 
2008, ble avsluttet første halvår 2012 med en stor 
konferanse og sluttrapport. Utfordringen er hvordan 
vi skal bevare og bruke nasjonalparkene på en 
bærekraftig måte. Et lokalt styre bestående av 
politikere fra Hvaler og Fredrikstad kommuner og 
Østfold fylkeskommune, har ansvaret for 
forvaltningen av nasjonalparken. Forvaltnings-
planen ble etter høring ferdigstilt av styret i 2012. 
Fylkesmannen har påklaget ett styrevedtak til 
Miljøverndepartementet. 
 

 
Alne - Ytre Hvaler nasjonalpark 

Foto: Curt Jacobsen 
 
Erstatningssakene for Ytre Hvaler nasjonalpark og 
Oslofjordverneplanen er fulgt opp i samarbeid med 
regjeringsadvokaten. De aller fleste løses i 
minnelighet. Skjønn er krevd for tre områder 
(Telemarkslunden – Ekebylunden, Haugetjern, 
Skipstadsand). Grensemerking (skilting, maling på 
trær) er utført i de fleste av de 27 nye 
verneområder. Grensegangssaker/Jordskifterett er 
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gjennomført for 8 områder og arbeidet videreføres. 
Grensemerkingen av Ytre Hvaler nasjonalpark er i 
sluttfasen og befaringene er avsluttet. 

Frivillig vern av skog 
Flere områder for frivillig vern av skog er avklart 
med grunneiere og høringsprosesser er i gang / kan 
igangsettes. Høring ble igangsatt for Jerndalsfjellet 
og Fuglen-Ømyr naturreservat. Haugbergfjellet, 
Askevann og Fjella naturreservat ble etter høring 
tilrådd og oversendt DN. Et nytt område (Strand) 
ble fagundersøkt. Økonomisk verdiberegning pågår 
for seks områder. Verdiberegning av skog har gått 
sent. Flere aktuelle nye områder er befart av 
Fylkesmannen i Østfold. 

Rovvilt 
Rovviltnemndas føringer om prioritering er lagt til 
grunn ved behandling av 34 søknader om midler til 
forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det ble 
gitt en skadefellingstillatelse tidlig i beitesesongen 
uten resultat. Ulveforekomstene og spesielt 
endringer i ulvens bruk av områder, samt 
"elgforvaltning i ulverevir" har fått stor 
oppmerksomhet fra kommuner og brukere. 

Midler til rovvilttiltak er fordelt til konflikt-
dempende tiltak; 6 prosjekter kr 315000, og til 
skadeforebyggende tiltak; 17 gjerdeprosjekter kr 
1124000. Erstatningssøknader er behandlet og 
erstatning utbetalt. Vi har hatt mye informasjons-
arbeid om elgforvaltning i ulverevir og gjennomført 
åpent dialogmøte mellom rovviltnemnd og 
kommuner/organisasjoner. 

Anadrom laksefisk 
Midtveisrapportering fra Enningdalselva (NLV), er 
oversendt til DN og viser at gytebestandsmålet er 
nådd med god margin. Innslaget av rømt 
oppdrettslaks i våre laksebestander (Glomma/ 
Aagaardselva/ Enningdalselva) følges nøye. Det har 
blitt foretatt utfisking av oppdrettslaks i forbindelse 
med stamfiske i Glomma også i 2012, og det foretas 
hvert år uttak av rømt oppdrettslaks i en felle i 
laksetrappa i Sølvstufoss (Aagaardselva). 

Bestandsovervåking i Enningdalselva er 
gjennomført årlig siden 1997 (elfiske, fangst-
statistikk) og tettheten av ungfisk (laks) var i 2012 
bedre enn på mange år. Fisketelleren ved Mjølnerød 
vil bli videreført som et samarbeidsprosjekt mellom 
Fylkesmannen og Länsstyrelsen, foreløpig for en 
periode på 5 år. Fisketiltaksplanen (Sverige/Norge) 
for Enningdalsvassdraget ble ferdig i 2012. 

Regulering av anadrome laksefisk er fulgt opp i 
henhold til DNs retningslinjer. Sjøørretbestandene 
følges opp med bl.a. habitatforbedringer. NIVA 
rapport 6441-2012 "Vurdering av fortsatt kalkings-
behov i kalkede innsjøer i Østfold", ble ferdigstilt i 
november 2012 og konkluderte med at kalking kan 
avsluttes i 40 % av lokalitetene (82 av 212). 

Fylkesmannen har hatt spesielt fokus på faren for 
spredning av signalkreps og deltar i utvalget for 
edelkreps/signalkreps. 

Nytt fiskekart og fiskeguide for Østfold er 
utarbeidet i samarbeid med Østfold 
fylkeskommune. 

Midler til fisketiltak (fiskefondet) er fordelt med  
kr 310.000 til 11 foreninger/lag/kommuner. 

Vannforvaltning 
Arbeidet med vannforvaltningsforskriften har krevd 
mye ressurser også i 2012. Arbeidet med 
fullkarakterisering og nye vurderinger av 
vannforekomstenes tilstand pågår fortløpende, og 
skjer i nært samarbeid med vannområdenes 
prosjektledere. Vannmiljødatabasen blir brukt til 
registrering og alle vannforekomster i Østfold hører 
nå til etablerte vannområdeutvalg. Fylkesmannen i 
Østfold har også deltatt aktivt i sentrale myndig-
heters arbeid med vannforvaltningsforskriften, 
utvikling av IKT-verktøy og ulike veiledere. 
 
Det gjennomføres regelmessig overvåking i 
ferskvann, og resultatene av dette 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. 

Rørviksrenna 
Det har også i 2012 vært kontakt med Kystverket 
om mudring av farleden inn til Borg havn. 
Problemstillingen er hvordan inngrep i elva kan 
påvirke økologisk status i Øra naturreservat og 
Fylkesmannen har pålagt undersøkelser og stilt krav 
om avbøtende tiltak som må gjennomføres før 
reguleringsplanen godkjennes. 

Tilsyn  
I 2012 ble det lagt vekt på oppfølging av 
kommunale avløpsanlegg og rehabilitering av 
avløpsnett. Fylkesmannen har gjennomført 7 
revisjoner i 2012 og har bidratt til gjennomføring av 
4 landsdekkende eller regionale kontrollaksjoner; 
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pukkverk, fragmenteringsverk, verksteder og avfall 
i havner. Samlet er det gjennomført 30 inspeksjoner 
og 3 kommunale forvaltningsrevisjoner i Moss, 
Rygge og Aremark med tema biomangfold og 
forurenset grunn. 

Fylkesmannen anmeldte 1 virksomhet i 2012. 
Tilsyn med avløpsanlegg i 2011 avdekket alvorlige 
avvik knyttet til manglende vedlikehold og 
fornyelse av ledningsnett i 2 kommuner i Østfold, 
og det er gjennomført oppfølgingstilsyn i 2012. 
Overfor en av disse kommunene ble vedtak om 
tvangsmulkt på 1 million kroner fattet i 2012. 
Tvangsmulkten forfalt ikke til betaling, da 
kommunen i stor grad har etterkommet de påpekte 
avvikene. 

Konsesjonsbehandling  
Etter en periode med lav aktivitet på fagområdene 
landbasert industri og avfallsbehandling, ser vi mot 
slutten av 2012 at saksmengden er økende. I 2012 
har det vært noen større enkeltsaker som har krevd 
mye ressurser til saksbehandling og løpende 
oppfølging av klager mv. Det er særlig 
støyproblematikk som utløser klager. 

Fylkesmannen har ansvar for undersøkelser og 
tiltak for seks lokaliteter av prioriterte skipsverft. 
For fire av lokalitetene er oppryddingstiltak ikke 
nødvendig, mens i Mossesundet vil opprydding skje 
i henhold til krav i vannforskriften. Ved den siste 
skipsverftslokaliteten er opprydding i sedimentet 
fortsatt til vurdering. Prioriterte 
grunnforurensningslokaliteter er ferdigbehandlet og 
avsluttet.

 
 
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 2012til FAD: 
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMO
S/Om%20FMOS/Fylkesmannens%20%c3%a5rsrapport%20til
%20FAD%202012.pdf. 
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