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Forord
Året 2015 var et spennende og 
krevende år for Østfold-samfunnet 
og for Fylkesmannen i Østfold. Vi har 
prioritert våre ressurser slik at de etter 
min vurdering har gitt et best mulig 
resultat, til beste for Østfold og for våre 
oppdragsgivere.
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Flyktningetilstrømningen
Den store økningen i ankomsten 
av flyktninger har satt Østfold-
samfunnet på prøve. Det er 
med stolthet jeg kan si at 
kommunene, frivilligheten, kirken 
og enkeltmennesker løste de 
utfordringene som fulgte på en 
veldig god måte i 2015. Mange 
tok ansvar for at de som kom, 
ble tatt imot på en verdig og god 
måte. Uten innsatsen fra frivillige 
organisasjoner og fra kirken hadde 
ikke dette vært mulig. 

Kommunene i Østfold har også 
stilt opp. Jeg vil særlig fremheve 
Råde kommune og den innsatsen 
de har lagt ned for å få etablert det 
nasjonale ankomstsenteret.

Sammen med Fylkesmannen i 
Hordaland startet Fylkesmannen 
i Østfold opp et forsøksprosjekt  i 
2015, for å oppnå økt bosetting 
av flyktninger, på oppdrag 
fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
Forsøket har fått økt aktualitet
i og med den økte flyktninge-
tilstrømningen. Det er med stor 
tilfredshet vi ser at Østfold er blant 
de fylkene som bosetter flest i 
2015, fra å være blant de fylkene 
som bosatte færrest i forhold til 
anmodningene fra Inkluderings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi).   
Stor honnør til kommunene i 
Østfold for dette! Signalene vi 
har mottatt så langt er at denne 
utviklingen også fortsetter i 2016.

Kommunereform
Kommunereformarbeidet har 
skutt ny fart etter valget i 2015. 
Fylkesmannens rolle frem til 
sommeren 2016 er å bidra til gode 
prosesser i kommunene. Det er 
viktig at beslutningsgrunnlaget 
for de vedtak kommunen skal 
fatte før 1. juli 2016, er best mulig. 
Inntrykket er at det i de fleste av 

kommunene i Østfold jobbes godt 
med å utrede ulike alternativer 
for fremtidens kommuner. Særlig 
honnør vil jeg gi til arbeidet 
kommunene Hobøl, Spydeberg, 
Askim, Eidsberg, Marker og 
Trøgstad  har gjort med det såkalte 
“6 K” alternativet i indre Østfold.

Kongelige besøk 
Også i 2015 har vi vært så heldige å 
ha fått besøk fra Kongefamilien.

H.M. Dronning Sonja besøkte 
Halden den 10. april 2015 i 
forbindelse med byens 350- 
årsjubileum.

Deres Kongelige Høyheter 
Kronprinsesse Victoria av Sverige 
og Kronprinsesse Mette-Marit 
deltok under markeringen av 
Klimapilegrim i Halden den 22. 
august. 

DD.MM. Kong Harald og Dronning 
Sonja besøkte ankomstsenteret 
i Østfold (Råde) og Råde 
ungdomsskole den 21. oktober.

H.M. Kong Harald foresto den 
offisielle åpningen av det nye 
sykehuset på Kalnes den 30. 
november. Sykehuset er Norges 
mest moderne og innovative, og 
dette var en merkedag for Østfold.

Rettssikkerhet på 
dagsorden
En av Fylkesmannens viktigste 
oppgaver er å bidra til å ivareta 
rettssikkerheten til innbyggerne 
i Østfold. Vi har viktige oppgaver 
som klageinstans for kommunale 
vedtak, og vi utfører tilsyn på 
en rekke områder innenfor 
bl.a. pleie og omsorg, helse- og 
sosialtjenester, skole og barnehage. 
Mye av vår innsats har gått 
med til dette også i 2015. Vår 
saksbehandlingstid har jevnt over 
gått noe ned på disse områdene, 

og vi har et mål om å redusere 
saksbehandlingstiden ytterligere 
i 2016.

Interne forhold
Vi er så heldige å ha dyktige og 
rollebevisste medarbeidere som 
daglig gjør en solid arbeidsinnsats. 
Medarbeidernes trivsel er høy og 
sykefraværet er relativt lavt. Vi 
legger stor vekt på å jobbe mest 
mulig effektivt, og på at vi skal 
være best mulig samordnet i vår 
oppgaveløsning.

I løpet av 2015 har det skjedd 
store endringer i fylkesmannens 
ledergruppe. Ny landbruksdirektør, 
Nina Glomsrud Saxrud, og ny 
direktør for administrativ stab, 
Anita Persdatter Ravna,  ble tilsatt 
i februar 2015. Ved årsskiftet 
overtok jeg som fylkesmann etter 
Anne Enger som gikk av etter 12 
år som fylkesmann i Østfold. Ny 
assisterende fylkesmann, Kjersti 
Gram Andersen, startet fra nyttår.

Samtidig med kommunereform og 
regionreform startet regjeringen 
i 2015 opp med en utredning 
av fylkesmannstruktur. Dette 
kan på sikt medføre endringer i 
fylkesmannstrukturen, og vi følger 
arbeidet med interesse. Samtidig 
konsentrerer vi oss, som alltid, om 
å løse vårt oppdrag til beste for 
innbyggerne i Østfold og for våre 
oppdragsgivere.

Jeg ser frem til et spennende 
2016, og vil benytte 
anledningen til å takke alle våre 
samarbeidspartnere! 

fylkesmann
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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 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 og tilsyn 
innenfor blant annet miljøvern, landbruk, 
barnehage og utdanning, helse, sosial- 
og familiesaker, samfunnssikkerhet og 
beredskap, kommuneøkonomi og vergemål. 

Fylkesmannen i Østfold ble i 2015 ledet av 
fylkesmann Anne Enger. Trond Rønningen 
tiltrådte som fylkesmann i 2016.

Fylkesmannen i Østfold har 141 
medarbeidere som er organisert med fem 
fagavdelinger og to staber som vist på 
organisasjonskartet på neste side.

Våre kjerneverdier

Våre sentrale oppgaver

Åpenhet:

Troverdighet:

Kompetanse:

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 offentlig 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

Trond Rønningen
fylkesmann

Samordnings- og beredskapsstaben

Espen Pålsrud
direktør/fylkesberedskapssjef

Administrativ stab

Anita Persdatter Ravna
direktør

Helse- og 
sosialavdelingen

Elisabeth L. Markhus
fylkeslege

Miljøvern-
avdelingen

Karsten Butenschøn
miljøverndirektør

Landbruks-
avdelingen

Nina Glomsrud Saxrud
landbruksdirektør

Juridisk 
avdeling

Katrine Bjørnstad
direktør

Barnehage- og 
utdanningsavdelingen

Dag Løken
utdanningsdirektør

Organisasjonskart

* *

*

*

*

Pr. mars 2016

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

Vi er konsekvente, redelige og vektlegger å forklare våre valg. Karsten Butenschøn tiltrådte som fungerende miljøverndirektør 01.03.15. 

*

Anita Persdatter Ravna tiltrådte som direktør i Administrativ stab 16.02.15.
Therese Brogård var konstituert direktør for Administrativ stab frem til ny direktør tiltrådte.

Nina Glomsrud Saxrud tiltrådte som landbruksdirektør 01.02.15 
Kjersti Stenrød var konstituert landbruksdirektør frem til ny direktør tiltrådte.

*

* Kjersti Gram Andersen tiltrådte som assisterende fylkesmann 01.01.16.

Kjersti Gram Andersen
assisterende fylkesmann

*

* Trond Rønningen tiltrådte som fylkesmann 01.01.16.
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Saksbehandlingstall

Antall saker totalt:              10 378      10 730
Inngående dokumenter:   36 950      39 437
Utgående dokumenter:     29 407       29 257
Interne dokumenter:              2 400          2 243

141

Personalmessige forhold i 2015

Kvinner: 91 Menn: 50

Årsverk: 118

Turnover: 6 %

Deltid: 20 (16 kvinner, fire menn)
Ledergruppen

Fem kvinner, fire menn

Ansatte

Pr. 31.12.2015.

   2014 2015



Årsmelding  2015       7  

5,0

4,4

3,8

4,5

5,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2011 2012 2013 2014 2015

Serie2

Driftsbudsjettet
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Sykefravær - Fylkesmannen i 
Østfold: 2011-2015 - i %. 
 

Sykefravær siste fem år

Sykefravær 2015

Snitt totalt:     Kvinner:      
7 % 5,7 %

Menn:   
3,4 %

4 % 
legemeldt

1,7 %
egenmeldt

Fem kvinner, fire menn

Fakta om oss



Bosetting og
integrering

2015Statsborgerseremoni 
Statsborgerseremonien ble innført i Norge i 
2007. Siden da har Fylkesmannen arrangert 
statsborgerseremonier årlig i Østfold. Med 
denne høytidelige markeringen ønsker 
den norske stat de nye statsborgerne 
bosatt i Østfold velkommen inn i det norske 
fellesskapet. Statsborgerseremonien i 2015 
ble arrangert søndag 31. mai på «Quality 
Hotel & Resort» i Sarpsborg. Der feiret 
fylkets ordførere, politimestere, 
stortingsrepresentanter og 
fylkesmann, de 173 nye 
statsborgerne som deltok. 
Safia Abdi Hasse (bildet) 
var hovedtaler, og mens 
Sarpsborg Kammerkor og 
Ellen Marie Carlsen sto for de 
musikalske innslagene. 

Det ble sendt ut invitasjoner til 722 nye 
statsborgere. 193 takket ja, og 173 møtte. 
Dette utgjør en  deltakelse på 24 %.

De 193 som opprinnelig takket ja representerte 
44 forskjellige opprinnelsesland.

Foto: Willi Krapf8    Årsmelding  2015
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For 2016 har Fylkesmannen og 
IMDi Øst anmodet alle kommunene 
i Østfold om å bosette totalt 780 
personer, hvorav 197 personer 
er enslige mindreårige. For første 
gang har alle kommunene i Østfold 
blitt spurt om å ta imot enslige 
mindreårige. Per 19. februar 2016 
har 17 av 18 kommuner i Østfold 
vedtatt å ta imot i alt 713 personer, 
inkludert 109 enslige mindreårige. 
Historisk sett er dette et meget 
godt resultat, spesielt gjelder det de 
samlede vedtakene om å bosette 
109 enslige mindreårige.

Totalt for hele landet har IMDi 
anmodet om bosetting av 
18 000 flyktninger.  Av disse er 
det 4 400 enslige mindreårige. 
11 av 18 kommuner i Østfold  har 
imøtekommet anmodningene 
fullt ut når det gjelder voksne 
og barnefamilier.  For enslige 
mindreårige møter kun 5 av 18 
kommuner anmodningene fullt 
ut. Det har kommet mange enslige 
mindreårige under 15 år til Norge 
og mange venter på å bli bosatt i 
en kommune. Barna må bosettes 
så raskt som mulig. Det er per i 
dag knapphet på plasser til enslige 
mindreårige i Østfold-kommunene, 
spesielt mangler vi fosterhjem. 

Bosettingsrosjektets styrings-
gruppe består av 19 personer fra 
14 organisasjoner: Styringsgruppen 
er uvanlig stor. Dette er en villet 
handling, da så mange som mulig 
må bidra inn i dette viktige arbeidet. 
Når mange er invitert inn, får de 
et eierforhold til prosjektet og 
forankrer arbeidet med bosettingen 
i sine egne rekker.  Vi når av den 
grunn ut til mange flere enn vi 
ellers ville ha gjort. Vi håper at 

kommunene i Østfold opplever 
at vi framstår som en bedre og 
samordnet stat. 

Kontaktpersoner i
alle kommuner
Vi har en kontaktperson i alle 
kommunene i Østfold, og disse 
møtes en gang annenhver måned. 
I samarbeid med kontaktpersonene 
har vi etablert et faglig fora for 
de som jobber med flyktninger, 
programrådgivere i introduksjons-
programmet og ansatte i VOKS 
(voksenopplæring) i Østfold. Målet 
her er å skape en møteplass for 
utveksling av erfaringer, formidling 
av gode eksempler og faglig påfyll. 

Faglig forum
Faglig forum har fire møter i året. 
Dette er et viktig kompetansetiltak 
i prosjektet for å lykkes med økt og 
raskere bosetting. 

Dersom vi lykkes med god 
integrering av flyktningene, vil 
det bli lettere for kommunene å 
bosette flere. For å klare dette må 
vi sørge for en pedagogisk god 
språkopplæring og samarbeid 
med næringslivet for å skaffe 
arbeidsplasser og et kvalitativt godt 
introduksjonsprogram med gode 
språkopplæringsarenaer. Det er 
også viktig å etablere nettverk med 
frivillige organisasjoner.

Østfoldmodellen
Østfoldmodellen – flerkulturell 
kompetanse, er et grunnleggende 
kurs vi vil tilby hele samfunnet 
vårt. Kurset går over to dager, er 
blitt tilbudt tre ganger høsten 2015 
og er planlagt fire ganger våren 
2016. Hensikten er å motvirke 
fremmedfrykt og negative 
holdninger i samfunnet vårt. 

Bosettingsprosjektet i Østfold
Østfoldkommunene bosetter flere flyktninger enn noen gang.

•  Kommunene  imøtekommer anmodningene fra staten om     
     bosetting av flyktninger. 

•   Kommunene innarbeider bosetting og integrering 
      som langsiktige strategier i sitt planarbeid og budsjetter. 

•   Kommunene opplever en mer samordnet stat. 

Du kan lese mer om og følge med på bosettingsprosjektet ved 
å gå inn på vår hjemmeside. 

Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Hordaland 
har i 2015 hatt et utvidet oppdrag om å bidra til økt 
bosetting av flyktninger i fylket.  Formålet med 
bosettingsprosjektet er at:
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Alle voksne, nyankomne som 
bosettes i en kommune, har rett 
til inntil tre år med opplæring 
(norsk og samfunnskunnskap) 
og arbeidstrening. Dette kalles 
introduksjonsordningen. Tilbudet 
skal gi lettere overgang til arbeid 
eller videre utdanning.

På bakgrunn av Fylkesmannens 
tilsyn med introduksjonsloven og 
deltakelse i bosettingsprosjektet 

har vi i løpet av året fått en 
økning i antall henvendelser om 
regelverket knyttet til innvandring. 
Vi ser at vi gjennom tilsyn og 
opplæring i  regelverket som 
ledd i bosettingsprosjektet, har 
fått  større oppmerksomhet 
i Østfold-kommunene rundt 
Introduksjonsprogrammet.

Fylkesmannen i Østfold har hatt tre 
klagesaker på enkeltvedtak i 2015. 

To av klagene omhandlet avslag på 
gratis norskundervisning etter § 17 
i introduksjonsloven. En handlet om 
stans av introduksjonsprogram og 
den siste om avslag på et tredje år. 
Kun en sak er ferdigbehandlet og 
denne ble omgjort.

Fylkesmannen har siden 2013 hatt 
tilsyn med kommunenes håndtering 
av introduksjonsordningen. 

Introduksjonsloven

Foto: Geir Hansen, Moss avis.

Anne Enger gikk av som fylkesmann i Østfold 31. desember.  Hun avsluttet da sin andre 
og siste åremålsperiode etter å ha vært fylkesmann i tolv år. Her er hun avbildet med 
kongeparet og ordfører René Rafshol, utenfor Råde ungdomsskole. Denne dagen var det 
åpen skole for innsamling og støtte til mennesker på flukt i Europa. 
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Kommunereformen
Stortinget vedtok 18. juni 2014  mål og opplegg for en omfattende kommunereform i Norge.  
Fylkesmannen skal bidra til gode og lokalt forankrede prosesser i kommunene.

Arbeidet med kommunereformen 
kom godt og tidlig i gang etter 
Stortingets vedtak sommeren 
2014, med prosjektorganisasjon 
og prosjektleder. Det har i 2015 
vært jobbet mye i kommunene 
med vurderinger og analyser.
Fylkesmannen har utarbeidet en 
arbeidsbok til hjelp i prosessene 
og alle kommunene fikk ca. kr 
280 000 hver i støtte til arbeidet 
med å vurdere egen status 
og muligheter for eventuell 
kommunesammenslåing.
Det har vært flere folkemøter 
og det er gjennomført 
innbyggerundersøkelser i 
alle regioner. Ungdommen er 
engasjert gjennom et opplegg 
som Ungt entreprenørskap har 
kjørt på flere ungdomsskoler.

Ingen kommuner i Østfold 
gjennomførte folkeavstemninger 
samtidig med kommunevalget. 
Noen kommuner har 
bestemt eller vurderer å 
avholde folkeavstemning før 
kommunestyrene skal gjøre sine 
vedtak i juni 2016.

Det gjennomføres ved årsskiftet 
samtaler og forhandlinger 
i alle regioner. Etter at 
kommunene har fattet sine 
vedtak, skal Fylkesmannen 
innen 1. oktober 2016 avgi sin 
tilrådning til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.
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Økonomi og fornying i kommunene
Marker ble innmeldt i ROBEK-registret i juni 2015,  mens Halden har startet nedbetalingen 
av sitt underskudd.

ROBEK
ROBEK er et register hvor 
kommuner med en økonomi i 
ubalanse blir innmeldt. Østfold 
har tre kommuner i ROBEK 
ved utgangen av 2015, Hobøl, 
Halden og Marker. Fylkesmannen 
har i oppdrag å følge opp disse 
kommunene spesielt. 

I løpet av 2015 var det en 
innmelding og ingen utmeldinger 
fra registret i fylket. Marker 
kommune ble innmeldt i registret 
i juni 2015 etter at det vedtatte 
årsregnskapet for 2014 viste at de 
ikke klarte å dekke inn underskudd 
fra 2013 etter planen. I stedet ble 
kommunens regnskap for 2014 
avsluttet med et nytt underskudd.

Fylkesmannen gjennomførte 
lovlighetskontroll av de vedtatte 
årsbudsjettene for 2015 i ROBEK-
kommunene Hobøl og Halden. 
De opprinnelige vedtakene om 
årsbudsjett ble kjent gyldig i begge 
kommunene. Regnskapene for 
2014 viste at Halden dekte inn 
underskudd i tråd med planen, 
mens Hobøl pådro seg et nytt 
underskudd. 

KOSTRA
Vi har i 2015 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. Våren 2015 utarbeidet 
vi en utgave av Østfoldrapporten. 
Her blir disse dataene 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 2015. Vi har ellers 
brukt Fylkesmannens hjemmeside 
aktivt som informasjonskanal 
overfor kommunene i fylket.  

Skjønnsmidler
Rammen for skjønnsmidlene 
til kommunene i Østfold var 39 
millioner kroner for 2015. Ved 
fordelingen av disse midlene 
innhentet Fylkesmannen innspill 

fra kommunene. Forhold som 
kommunene tok opp ble tillagt 
vesentlig vekt ved vår tildeling av 
midler.

Fornying
Fylkesmannen fordelte 6 millioner 
kroner av skjønnspotten til 
fornyings- og omstillingstiltak 
i kommunene i 2015. Det ble et 
spesielt år ved at 3,6 millioner 
kroner ble fordelt som støtte 
til kommunenes arbeid med 
kommunereformen. Alle de 18 
kommunene ble tildelt midler til 
dette arbeidet. 

Resten av midlene ble fordelt 
til ni andre fornyings- og 
omstillingsprosjekter i kommunene, 
hvorav seks omfatter mer enn 
én kommune. I 2015 fikk vi 
også fire millioner kroner på det 
nye innovasjonsprogrammet 
innen helseteknologi. Her 
støttet vi prosjekter innenfor 
velferdsteknologi i åtte kommuner.

Fornyingskonferansen «Beat 
for Beat» er fylkets arena for 
læring og erfaringsdeling i 
moderniseringsarbeidet, og denne 
var i 2015 viet kommunereformen 
og flyktningsituasjonen.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og beredskap og være pådriver for beredskapsplanlegging 
og bidra til samordnede tiltak for et mer robust Østfold.

Ha oversikt og være pådriver  
Fylkesmannen skal ha oversikt 
over risiko og beredskap, være 
pådriver for beredskapsplanlegging 
og bidra til samordnede tiltak for 
et mer robust Østfold. Arbeidet 
med risiko- og sårbarhetsanalyser, 
evalueringer og oppfølginger av 
alvorlige hendelser er sentralt for å 
styrke beredskapen. 

Risikoforståelse og 
ansvarsforhold
Å forstå risiko og sårbarhet er 
grunnlaget for å utvikle et mer 
robust samfunn. Vi prioriterer 
samfunnssikkerhetsarbeidet 
gjennom dialog med kommuner, 
statlige beredskapsmyndigheter, 
frivillige organisasjoner, næringsliv 
og andre. Vi har flere etablerte 
samarbeidsarenaer for dette og 

har gjennomført flere kurs og 
konferanser. 

Uønskede hendelser, enten de 
menneskeskapte eller naturbaserte, 
er behandlet i vår FylkesROS. Dette 
er en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for hele Østfold. Ansvar og roller er 
klargjort. Fylkesberedskapsrådet 
og fagforum beredskap 
Østfold er viktige møteplasser. 
Fylkesberedskapsrådet ble innkalt 
til ekstra møter i håndteringen av 
asylsituasjonen og under Øvelse 
Oslofjord. 

Beredskapstilsyn
Fylkesmannen har gjennomført 
tilsyn av beredskapsarbeidet i fire 
kommuner i 2015. Erfaringer etter 
tilsynet viser at kommunene tar 
tak i samfunnssikkerhetsarbeidet 

med mer helhetlige risiko- 
og sårbarhetsanalyser og 
beredskapsplaner. Avvik og 
merknader følges opp i dialog med 
kommunene. 

Asylsituasjonen
Når det gjelder asylsituasjonen 
ble Fylkesmannen involvert i 
etablering av Ankomstsenter 
Østfold. Samarbeidet med Råde 
kommune, Sykehuset Østfold 
og sentrale myndigheter sikret 
gode løsninger. Kartleggingen 
av mulige innkvarteringssteder 
viste at det er betydelig kapasitet 
i Østfoldsamfunnet. Vi har sendt 
ukentlige situasjonsrapporter til 
nasjonale myndigheter og deltatt i 
faste samordningsmøter for å styre 
håndteringen best mulig.



Barnehage 
og opplæring

2015

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

14    Årsmelding  2015



Årsmelding  2015      15  

Barnehage
Vi får og besvarer henvendelser 
fra barnehagemyndighet, 
kommunale og ikke-kommunale 
barnehageeiere, organisasjoner og 
enkeltpersoner. På ulike samlinger 
og møter gir vi informasjon 
og veiledning i regelverk og 
statlige føringer. På åpnings- og 
sluttmøtene i tilsyn gjør vi rede for 
regelverket, og i tilsynsrapportene 
gir vi forklaringer på hvordan 
regelverket er å forstå, generelt og i 
det konkrete tilsynet.

Fylkesmannen koordinerer 
barnehagenettverket i Østfold, 
som består av representanter for 
alle aktørene i sektoren. Nettverket 
har som overordnet målsetting 
å styrke de barnehageansattes 
kompetanse, heve status for arbeid i 
barnehagen og å øke rekrutteringen 
av barnehagelærere. 

Fylkesmannen deltar også aktivt 
i likestillingsteamet i fylket 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.

Fylkesmannen arrangerte i juni 
2015 konferansen “40 år – omtrent 
på denne tiden” over to dager 
for pedagoger i barnehagene. 
Konferansen hentet temaer fra 
barnehagelovens 40 år, med blikk 
både bakover og framover.

Fylkesmannen har i 2015 gjennom 
ulike tiltak og satsninger bidratt til 
at ansatte i barnehagene får tilbud 
om å delta i kompetanseutvikling.
Høgskolen har på oppdrag fra 
Fylkesmannen gjennomført

Informasjon, veiledning og kompetanseheving

etter- og videreutdanningstiltak for 
både barnehagelærere, assistenter 
og fagarbeidere i barnehagen. 

Fylkesmannen tildelte kompetanse-
midler til kommunene, som selv 
gjennomførte kompetansetiltak 
basert på lokale behov.

Satsningen “Kompetanse for 
mangfold” ble i 2015 gjennomført 
i Østfold. 24 skoler og barnehager 
i fire kommuner har deltatt 
i skole- og barnehagebasert 
kompetanseutvikling med temaer 
knyttet til det minoritetsspråklige 
feltet.

Opplæring 
I 2015 har Fylkesmannen 
informert om regelverksforståelse, 
satsingsområder, erfaringer og 
gode eksempler, både på våre 
halvårlige samlinger med de 
skolefaglige ansvarlige, samlinger 
med de frittstående skolene og 
flere temaspesifikke samlinger. 
I det “Felles nasjonale tilsynet” 
(FNT) om skolebasert vurdering 
og elevenes læringsutbytte, la vi 
også stor vekt på informasjon og 
veiledning til skolene og skoleeiere, 
som var en del av tilsynet i 2015. 

Fylkesmannen har fulgt opp 
satsingen “Kompetanse for 

kvalitet, Strategi for etter- og 
videreutdanning 2012- 2015” 
og “Lærerløftet”. 246 lærere har 
bekreftet deltakelse
ved videreutdanningstilbud 
for studieåret 2015/2016. 
Hovedvekten av lærerne deltar ved 
studier innen satsingen.

I 2015 deltok fire Østfold-
kommuner i satsingen 
“Kompetanse for mangfold”. Målet 
med satsingen er at ansatte i 
barnehager og skoler skal være i 
stand til å støtte barn, elever og 
voksne med minoritetsbakgrunn 
på en måte som fører til at disse i 
størst mulig grad fullfører og består 
utdanningsløpet. Fylkesmannen 
har koordinert satsingen. 

Sammen med Fredrikstad 
kommune er vi prosjektleder i 
delprosjektet “Dialog og nettverk”. 
Råde kommune og Hvaler 
kommune deltar også i prosjektet. 
Delprosjektet er ett av flere 
under Utdanningsdirektoratets 
prosjekt Regelverk i praksis. 
Prosjektet er praktisk rettet, 
og tar utgangspunkt i hvordan 
Utdanningsdirektoratet og 
Fylkesmannen på en bedre måte 
kan hjelpe skoleeiere, skoleledere 
og lærere å forstå og handle i
tråd med regelverket.
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Tilsyn

Videregående opplæring
Det jobbes godt med 
lærlingsituasjonen i Østfold.
Ved utgangen av 2015 hadde 
åtte kommuner signert 
intensjonsavtaler (16 kommuner i 
januar 2016), men det forventes at 
samtlige 18 kommuner vil signere i 
løpet av 2016.

Barnehage
Fylkesmannen i Østfold har ført 
tilsyn med kommunens egne 
tilsynsoppgaver med barnehagene 
siden 2007. I 2015 konkluderte 
vi uten lovbrudd i fire av de seks 
kommunene vi førte tilsyn med. I 
tillegg konkluderte vi i 1 kommune 
med lovbrudd som ble rettet opp 
før den endelige rapporten. Dette 
viser en stor grad av forbedring. 

Fylkesmannen førte i 2015 tilsyn 
etter barnehageloven i seks 
kommuner. Av disse var det
to skriftlige og fire stedlige tilsyn.

 
I 2015 ble 39 lærekontrakter 
tegnet i statlig sektor, og 196 i 
kommunal. Med god oppslutning 
fra kommunene, samt å utfordre 
statlig sektor, kan vi håpe på
flere læreplasser i 2016.

Det er opprettet et prosjekt som 
skal jobbe med kombinasjonsløp i

videregående skole for gruppen 
16 – 24 år med kort botid i 
Norge. Østfold fylkeskommune, 
Fredrikstad kommune og Sarpsborg 
kommune er oppdragsgivere 
og organiserer arbeidsgruppa 
og Fylkesmannen inngår i 
styringsgruppa. 

To av disse tilsynene var 
samordnede tilsyn etter 
opplæringsloven, barnehageloven 
og barnevernloven med 
opplysningsplikten til barnevern-
tjenesten. Vi har i forkant av 
disse tilsynene hatt felles 
veiledningssamlinger om 
regelverket for ansatte i de 
berørte kommunene.

Opplæring
Tilsyn og veiledning er en del av 
den statlige styringen. Etter vår 
vurdering har veiledning knyttet 
til tilsyn gitt god læring for berørte 

skoleeiere og skoler og  hatt en 
positiv effekt på måloppnåelsen 
generelt. Det felles nasjonale 
tilsynet med “elevenes utbytte av 
opplæringen” startet i 2014 og skal 
vare frem til 2017. 

Oppsummert så langt viser 
resultatene fra tilsynet at
det blir gjort mye godt arbeid 
på området, men det er store 
forskjeller mellom fag og klasser på 
den enkelte skole. Flest svakheter 
er det på området “skolebasert 
vurdering”. Etter vår vurdering 
henger dette tydelig sammen med 
de forskjeller vi ser internt på den 
enkelte skole.

Barnehage 
På barnehageområdet ferdig-
behandlet Fylkesmannen
53 klager i 2015. 52 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.

Klagesaksbehandling

Kommune Antall 
barnehager 
som klaget

Resultat av klagene Tema

Fredrikstad 28 Vedtak delvis opphevet Avregning for 2011

Askim 1 Vedtak stadfestet Kommunalt tilskudd for 

2011 og 2012

Våler 1 Vedtak opphevet Foreldrebetaling

Eidsberg 1 Vedtak stadfestet Kommunalt tilskudd 2015

Halden 22 Vedtak opphevet Kommunalt tilskudd 2015

Oversikt over klagene:
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Kommune Antall 
barnehager 
som klaget

Resultat av klagene Tema

Fredrikstad 28 Vedtak delvis opphevet Avregning for 2011

Askim 1 Vedtak stadfestet Kommunalt tilskudd for 

2011 og 2012

Våler 1 Vedtak opphevet Foreldrebetaling

Eidsberg 1 Vedtak stadfestet Kommunalt tilskudd 2015

Halden 22 Vedtak opphevet Kommunalt tilskudd 2015

Opplæring
Fylkesmannen er klageinstans for 
alle enkeltvedtak I grunnskolen. 
Fylkesmannen i Østfold er nasjonal 
klageinstans på sentralt gitt 
skriftlig eksamen i videregående 
opplæring i en rekke fag, med 
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, 

biologi og treningslære som de 
største fagene. Tallene for 
Østfold viser at 6674 kandidater 
avla sentralgitt våreksamen
i «våre» fag. 383 av disse 
klagde på resultatet. Det gjør at 
Østfold plasserer seg like under 

landssnittet med en klageandel 
på 5,74 %. 48, eller ca 12,5 %, fikk 
medhold. 

Se tabellen under for 
oversikt og resultatet av 
klagesaksbehandlingen i 2015:

Type klage Sum Medhold/
delvis 

medhold

 Ikke 
medhold

Opphevet Avvist

Grunnskolen

Standpunktkarakter (fag og orden og oppførsel) 47 0 12 35 0

Søknad om ett ekstra år i grunnskolen, § 2-1 fjerde ledd 1 1 0 0 0

Bortvisning fra skolen, § 2-10 1 0 0 1 0

Permisjon fra opplæringen, § 2-11 5 0 5 0 0

Grunnskoleopplæring for voksne, § 4A-1 6 0 0 6 0

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

Spesialundervisning, § 5-1 13 1 7 5 0

Skyss, § 7-1 8 0 4 4 0

Skoleplassering, § 8-1 34 2 30 2 0

Psykososialt skolemiljø, § 9a-3 9 1 5 3 0

Krav om partsinnsyn 1 0 1 0 0

Rett til grunnskoleopplæring, hjemmeundervisning, 
spesialundervisning mm.

1 1 0 0 0

Videregående opplæring

 Inntak til vgo, § 3-1 første ledd 1 0 1 0 0

 Videregående opplæring for voksne, § 4A-3 12 0 12 0 0

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

Klage på karakter ved sentralt gitt skriftlig eksamen 7434 1132 6298 0 0

Frittstående grunnskoler

Klage på standpunktkarakter (fag og orden og oppførsel) 1 0 0 1 0

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

 Spesialpedagogisk hjelp, § 5-7 3 0 3 0 0

Oversikt over klagene:
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Barnehage:
Kommunene mottok tilskudd for 
2309 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 to kommuner.

Mange barnehageeiere i Østfold
har tidligere år mottatt store
beløp som tilskudd til å etablere
nye barnehageplasser. 
Fylkesmannen har i 2015 gjennom 
stikkprøvekontroller i to kommuner 

Tilskuddsforvaltning

Sjumilssteget

Fylkesmannen har de siste 
årene vektlagt arbeidet med å 
fremme barns rettigheter og 
ivareta barnekonvensjonen. Dette 
utføres gjennom  et «tverrfaglig 
samordningsteam barn og unge» 
som består av ansatte fra ulike 
fagområder hos Fylkesmannen. 

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 

 – kommunenes etterlevelse av barnekonvensjonen.

bedre grunnlag for å identifisere 
forbedringspunkter og bruke 
barnekonvensjonens artikler når 
de planlegger og kvalitetssikrer 
sine tjenester til barn og unge. 
Alle Østfold-kommunene har 
foretatt “Sjumilsstegsanalysen”, og 
Fylkesmannen har laget en samlet 
oversikt over situasjonen rundt 
om i kommunene. Det er jevnlige 
nettverksmøter med koordinatorer 
fra kommunene. I samarbeid 
med Universitetet i Nordland har 
vi   arrangert en konferanse der 
barn og unge fra de ulike Østfold-
kommunene har utviklet ideheftet 
«Alle barn har rett til å leke under 

regnbuen». Heftet gir metoder, 
ideer og inspirasjon for å inkludere 
barn og unge i saker som angår 
dem. 

Høsten 2015 rettet Fylkesmannen 
innsats mot best mulig forankring 
av kunnskapen vi har fått 
gjennom kommuneanalysene. 
Vi ønsker en tydeliggjøring av 
barnekonvensjonen, ulike tiltak 
i kommunenes planstrategier og 
videre planlegging. Ikke minst 
gjelder dette på området barn og 
unges medvirkning. Konkrete tiltak 
i de enkelte kommunene vil derfor 
komme utover i 2016.

fulgt opp at kriteriene for 
tilskuddene oppfylles.

Opplæring
Alle kommunene i Østfold søkte 
om tilskudd til leirskoleopplæring i 
2015. Det er utbetalt tilskudd til ca. 
9 % av elevene i grunnskolen i løpet 
av året.

Tilskuddet til grunnskole- og 
videregående opplæring for 
minoritetsspråklige barn og unge 
utbetales etterskuddsvis. Det var 
totalt 52 barn i asylmottak som 

fikk grunnskoleopplæring høsten
2014 og 97 barn våren 2015. 
Tilskuddsordningen omfatter nå alle 
barn og unge som søker om opphold 
i Norge. Den store endringen i 
antall minoritetsspråklige med rett 
til grunnskole- og videregående 
opplæring vil medføre en stor 
økning i tilskuddsutbetalingen fra 
og med våren 2016.

Fylkesmannen har ført kontroll 
med regnskapet for de tre 
folkehøgskolene i Østfold.



Landbruk

2015

Fylkesmannens landbruksavdeling 
bidrar til at den nasjonale 
landbrukspolitikken blir gjennomført 
– gjennom saksbehandling, 
kontroll, informasjon, veiledning, 
dialog og lokalt tilpassede tiltak. 
Landbruksavdelingen forvalter en 
rekke virkemidler og lovverk.
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Produksjonstilskudd og 
velferdsordninger
Produksjonstilskudd er en 
fellesbetegnelse for en rekke 
tilskuddsordninger som 
gårdbrukere kan søke på. I 2015 
ble det utbetalt ca. 329 mill kr 
i produksjonstilskudd til 2184 
gårdbrukere i Østfold.

Det ble behandlet 94 søknader 
og utbetalt 3,13 mill kr i tilskudd 
til avløsning ved  sykdom 
hos gårdbrukere, mens 
tidligpensjonister i jordbruket 
mottok 2,55 mill kr.

Landbruksvikarene avløser bønder 
ved sykdom og avløserlagene 
har ansvaret for at det er 
landbruksvikarer tilgjengelig. 
Østfolds to avløserlag mottok til 
sammen 0,85 mill kr i tilskudd.

Kompakt byutvikling = 
jordvern
Med fylkets jordsmonn og klima har 
kommunene i Østfold et nasjonalt 
ansvar for å ta vare på den dyrka 
jorda vår og må jobbe aktivt for 
kompakt byutvikling, fortetting, 
omforming og høy arealutnyttelse. 
Jordvern var en viktig begrunnelse 
for Fylkesmannens innsigelser 
til to kommuneplaner og to 
reguleringsplaner i 2015.
 

.

Rovdyravvisende gjerder
I 2015 innvilget 
Fylkesmannen 11 søknader 
om rovdyravvisende gjerder. 
Siden 2007 er det etablert 179 
gjerdeanlegg på til sammen 
200 km. Nesten 10.000 dekar 
beite er gjerdet inn. Tapene 
av beitedyr til fredet rovvilt i 
Østfold har vært lave de siste 
åra og stadig flere beitedyr går 
innenfor sikrere gjerder.

Foto Bjørn Frostad

Kort om Østfold-landbruket

Ca. 20 % av Østfolds areal brukes til matproduksjon, mot 3 % på landsbasis. Godt klima og 
jordsmonn sikrer allsidig produksjon: matkorn, oljevekster, grønnsaker, poteter, frukt, bær og 
fôr. Vi har en allsidig husdyrproduksjon og er størst i Norge på fjørfe. Ca. 60 % av Østfold er 
dekket av produktiv skog og Østfold er største fylke innen skogforedlingsindustri. Halvparten av 
industriarbeidsplassene i Østfold er knytta til foredling innen jord- og skogbruket.

Kontroll
Kontroll av tilskuddsutbetalinger 
og overholdelse av regelverk 
innenfor landbruksområdet er en 
del av Fylkesmannens oppdrag. 
Dette bidrar til at Stortingets 
beslutninger følges. I 2015 
har Fylkesmannen i Østfold 
kontrollert 393 foretak for å se 
om reglene om husdyrkonsesjon 
var overholdt for perioden 
2012-2014. Foreløpig er det 
fattet vedtak om brudd på 
regelverket for 20 foretak. Disse 
måtte betale totalt 411 234 kr, 
tilsvarende overskudd av ulovlig 
overproduksjon.

Fylkesmannen driver også 
tilsyn med at den kommunale 
landbruksforvaltningen følger 
instrukser og regelverk. I 2015 
undersøkte Fylkesmannen i 
Østfold rutiner og praksis hos syv 
kommuner. Det er ikke avdekket 
feil eller mangler i rutiner som 
har medført feil utbetaling av 
tilskudd.

Kompetanseheving
Økt matproduksjon krever faglig 
oppdatering blant aktørene innen 
landbruket. I 2015 er
det gjennomført flere faglige 
møter og kurs for politikere, 
landbruksforvaltningen og for 

Østfoldbøndene. Prosjektene
«Klimasmart Landbruk» og
«Felles kornprogram for Østfold 
og Akershus» arrangerte 
kornskole, fagmøter, kurs i 
klimaeffektiv maskinkjøring 
og fagdag om drenering. 
Fylkesmannen arrangerte 
«Grønn kommunekonferanse» 
hvor kommunepolitikere og 
fylkespolitikere var invitert.
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Regionalt miljøprogram
Regionalt miljøprogram er 
ulike tiltak som bøndene kan 
søke tilskudd til for å motvirke 
og begrense forurensing fra 
jordbruket. Tiltak for å ta vare på 
kulturlandskap, kulturminner, 
biologisk mangfold og ferdselsårer 
i jordbrukslandskapet er også en 
viktig del av programmet. Østfold 
fikk 41 mill kr til dette programmet 
i 2015. Det var 1425 søkere i 2015, 
dvs. at 65 % av Østfold-bøndene 
søkte.

Tiltak som redusert jordarbeiding 
om høsten, vegetasjonssoner 
mot vassdrag og grasdyrking 
på erosjonsutsatte områder er 
viktige for å motvirke avrenning 
til vassdrag og kyst. Ca. 85 % av 
tilskuddene går til slike tiltak. Disse 
er iverksatt på ca. 260 000 dekar og 
er en viktig del av arbeidet for bedre 
vannkvalitet i Østfold.

Vannforvaltning
Regional vannforvaltningsplan 
er et viktig verktøy for framtidig 
forvaltning og beskyttelse av våre 
vannressurser, både ferskvann og 
havområdene. Forvaltningsplan 
for vannregion Glomma 2016-
2021 med tiltaksprogram er 
utarbeidet og vedtatt i de aktuelle 
fylkene. Endelig godkjenning skjer 
i Klima- og miljødepartementet i 
2016. Fylkesmannen har deltatt i 
utarbeidelse av planen i samarbeid 
med fylkeskommunen og 
vannområdene i Østfold.

Samarbeidet med kommunene, 
landbruksnæringen og 
vannområdene Haldenvassdraget, 
Morsa, Glomma Sør og 
Øyeren er nødvendig for å nå 
vannkvalitetsmålene for 2021 slik 
de er definert i Vannforskriften.

Skogkultur
Tendensen med økt planting 
fortsatte også i 2015. Det ble 
satt ut nærmere 1,6 mill planter, 
hovedsakelig gran. Det er det 
høyeste plantetallet siden 1991. 
Aktiviteten innen ungskogpleie lå 
på ca. 20 000 dekar, som er rundt 
gjennomsnittet de senere åra.

Skogfond
Skogfondet består av midler 
som skogeierne plikter å sette 
av ved alt salg av tømmer og 
biobrensel. Ordningen skal sikre 
finansiering av en bærekraftig 

forvaltning av skogressursene. 
Høy tømmeravvirkning i 2015 
økte innestående skogfond med 
over 8 mill kr. Nå står drøye 122 
mill kr disponibelt for skogeierne 
til investeringer på eiendommene; 
i hovedsak skogkulturtiltak og 
vegformål.

Areal med miljøtiltak i Hobøl, Spydeberg og Våler 2015

Alle foto: Hege Aae
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Næringsutvikling i 
landbruket
Fylkesmannen har i 2015 
innvilget 2,77 mill kr til ulike 
prosjekter som skal bidra til vekst i 
landbruksnæringen.

For å mobilisere til økt satsing 
innen landbruksbasert vare- og 
tjenesteproduksjon arrangeres det 
årlig en «Nyskapingskonferanse 
for landbruket» i Østfold. I 2015 var 
temaet landbruksbasert reiseliv. 
Fylkesmannen er også med og 
finansierer en etablerertjeneste i 
fylket, og bidrar til andre aktuelle 
kurs og fagdager.
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Østfoldmat i Berlin
I 2015 deltok Østfold på
«Internationale Grüne Woche» 
i Berlin, verdens største mat- og 
reiselivsmesse. Det var første gang 
alle de åtte fylkene i Oslofjord-
regionen deltok sammen, og 
deltagelsen er en del av en 
større satsing på lokal mat og 
landbruksbasert reiseliv i Norge. Sju 
landbruksbedrifter som produserer 
lokalmat og opplevelser deltok fra 
Østfold.

Økt bruk av massivtre
Fylkesmannen deltar i et prosjekt 
i regi av Rakkestad kommune 
for økt bruk av massivtre som 
byggemateriale. I motsetning til 
bygg i stål og betong, har massivtre 
store miljøgevinster fordi det binder 
CO2. Økt bruk av massivtre vil også 
på lengre sikt kunne gi positive 
effekter som å utnytte råstoff 
og skape økt verdiskaping lokalt. 
Prosjektet jobber også nasjonalt 
med problemstillingen og det er et 
mål at det offentlige går foran ved å 
velge å bygge i massivtre.

Bruk av midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket i Østfold i 2015

Foto: Bjørn Lier

Foto: Svein Skøien
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Plan og miljø
2015

Det er et vedvarende press på bruken 
av arealene i Østfold som kommer 
til uttrykk i mange kommuneplaner 
og reguleringsplaner. Arbeidet 
med naturvernområder sikrer 
naturverdier i et langvarig perspektiv 
der skjøtsel er viktig. Gjennom 
konsesjoner, tilsyn og kontroller 
rettes oppmerksomheten mot 
forurensningsreduserende tiltak.
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Ulovlig avfallsplass i Degernes, Rakkestad. 
Foto: Lotte Thompson.
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Kommunale og 
regionale planer

To naturreservater ble etablert i 
2015 under ordningen med frivillig 
vern av skog, herunder utvidelse 
av et tidligere vernet område.

I tillegg har tolv områder vært på 
høring med tanke på vern. 

I flere verneområder gjennomføres 
det skjøtsel for å ta vare på 
verneverdiene. Dette er nødvendig 
bl.a. for å hindre gjengroing av 
enger. 

I 2015 ble to forvaltningsplaner 
vedtatt. Arbeid er påbegynt for 
ytterligere fire forvaltningsplaner.

Formidling av nasjonal politikk 
står sentralt i Fylkesmannens 
behandling av kommunale 
og regionale planer. Politikk-
formidlingen skjer ved innspill 
tidlig i planprosessen, og ved 
uttalelser til konkrete planforslag. 
Fylkesmannen bidrar også ved 
deltakelse i regionalt planmøte og i 
prosjektvise arbeidsgrupper. 
 
Det er i 2015 avgitt 217 uttalelser 
til reguleringsplaner og kommune-

planer, hvorav sju med innsigelser. 
Fylkesmannen ga tre samtykker og 
tre avslag på søknad om samtykke 
fra rikspolitisk bestemmelse 
for kjøpesentre. Fylkesmannen 
har i 2015 uttalt seg til konsept-
valgutredning for kryssing av 
Oslofjorden. 

Fylkesmannen har gitt 386 
uttalelser i dispensasjonssaker, noe 
som er en nedgang fra tidligere 
år. Utbygging i strandsonen og 

spredt boligbygging i landbruks-, 
natur- og friluftsområder er viktige 
tema i dispensasjonssakene. 
Det er påklaget 13 kommunale 
dispensasjonsvedtak.

Fylkesmannen har også deltatt 
i arbeider med regional rapport 
for råstoffuttak og masser, og 
samferdselsprosjekter knyttet 
til jernbaneutbyggingen og 
«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

2015 389 193 5 17 2

Antallet uttalelser varierer fra år til år. Innsigelsene i perioden 2010-2015 er i hovedsak begrunnet med følgende hovedtema;
støy (15), strandsone (13), samordnet areal- og transport (14), kjøpesenterbestemmelse (10) og naturmangfold (11).

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 fem 
kommuner, og det er gjennomført 
slått av 15 slåttemarklokaliteter. 
Kartlegging av viktige naturtyper 
er sluttført for fylkets 18 
kommuner. Data fra kartleggingen 
er lagt inn i Naturbasen.

Biologisk mangfold I 2015 ble 16 søknader om tilskudd 
til truede arter innvilget. Det 
samme gjaldt 17 søknader om 
skjøtsel av utvalgte naturtyper.

Det finnes en rekke fremmede 
uønskede arter i Østfold-naturen.
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.Ulovlig avfallsplass i Degernes, Rakkestad. 

Foto: Lotte Thompson.

Uttalelser til planer
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Restaurering av Kjennetjernet.
Foto: Gunnar Bjar.



Årsmelding  2015      29  

Det ble i 2015 behandlet 
22 søknader om tilskudd til 
rovviltprosjekter. Det ble
gitt tilskudd til elleve rovvilt-
gjerdeprosjekter med
til sammen 18 km rovvilt-
avvisende gjerder. Innvilget 
beløp var på ca 1,85 mill. kr.

Det ble også gitt tilskudd til 
videreføring av kameraprosjekt 
for registering av gaupebestanden 
og rovdyrundervisning i skolene i 
Indre Østfold.

Det ble utbetalt erstatning på til 
sammen kr 43.000,- for tap av 23 
sauer til rovvilt i beitesesongen. 
Det var 23 dyr som ble tatt av 
gaupe, ingen dyr ble tatt av ulv.

Bestandstallene basert på 
registrerte gaupefamilier var 
betydelig under bestandsmålet 
og rovviltnemnda valgte å tildele 
kvote på ett dyr.

Rovvilt
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 
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.

Redusere klimagassutslipp

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

2015 9 13 22 0
  

 Kilde: Databasen Forurensning 

I 2015 ble det utført 22 kontroller 
med forurensende virksomheter, 
herunder aksjoner rettet mot 
kommunale avløpsanlegg, 
avfallsplasser og renserier. 
Tips om omfattende 
avfallsbehandling i et skogområde 
førte til kontroll og forholdet er 
anmeldt til politiet. Industriutslipp, 
avfalls- og avløpsanlegg og visse 
typer anleggsvirksomhet krever 
tillatelse etter forurensingsloven. 
Fylkesmannen har i løpet av 
2015 ferdigbehandlet 22 slike 
tillatelsessaker med alt fra 
enkle endringer til omfattende 
sakskomplekser. 

Det er også mye annen 
saksbehandling knyttet til 
forurensingsloven, som avklaring 
av krav og vilkår i regelverket. 
I alt er det registrert 846 
dokumenter i arkivet knyttet til 
forurensningssaker. Spørsmål om 
hva som er lovlig avfallsbehandling 
og problemer rundt støy, støv, 
trafikk og andre nærmiljøulemper 
er gjengangere. 

Forurensende virksomhet

Utslippstillatelser og tilsyn etter forurensningsloven



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.

2015

30    Årsmelding  2015



Årsmelding  2015      31  

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 2015 
har vi gjennomført tilsyn med 
barneverntjenesten i ni  kommuner. 
Temaet var barneverntjenestens 
håndtering av bekymringsmelding 
og tilbakemelding til melder. Ett 
av tilsynene ble gjennomført i 
samarbeid med Barnehage- og 
utdanningsavdelingen, der 
temaet i tillegg var barnehager 
og skolers opplysningsplikt 
til barneverntjenesten. Vi har 
hatt særlig oppfølging av ti 
kommuner på bakgrunn av funn 
etter tilsynsbesøk eller annen 
informasjon om utfordringer i
barneverntjenestene.

Fylkesmannen har tilsynsansvar 
overfor barneverninstitusjonene 
i fylket. I Østfold har vi 12 eiere av 
42 ulike barneverninstitusjoner/
avdelinger. Vi har gjennomført 
90 tilsynsbesøk i 2015. En viktig 
del av tilsynet er å gjennomføre 
samtaler med barna som bor på 
institusjonene.

I tillegg til tilsyn med barnevern-
institusjoner har også 
Fylkesmannen tilsynsansvar 
med omsorgssentre for enslige 
mindreårige asylsøkere. I løpet av 
høsten 2015 har det blitt opprettet 
et stort antall omsorgssentre for 
enslige mindreårige asylsøkere. 

Syv ulike private aktører har 
etablert 19 omsorgssentre i 
Østfold. Omsorgssentrene er 
samlet sett godkjent for 174 
barn. Pr 31. desember var det 
140 plasserte barn under 15 år i 
omsorgssentrene. 

Fylkesmannen har bidratt til å 
styrke barnevernet gjennom 
faglig utvikling. Vi har faste møter 
med barneverntjenestene, og 
har satt i gang opplæringstiltak. 
Opplæringen har vært 
knyttet til saksbehandling og 
forvaltningskompetanse. Videre 
om samtaler med barn om vold og 
seksuelle overgrep og utredning 
etter bekymringsmeldinger. 
I tillegg hadde vi tiltak for 
å bedre samarbeid mellom 
skole og barnevern for å bedre 
opplæringssituasjonen.

Gjennom tilskuddsforvaltning 
viderefører vi styrkingen av 
barnevernet. Dette ble påbegynt 
i 2011. I perioden 2011–2015 har 
barneverntjenestene i Østfolds 
kommuner blitt styrket med 
til sammen 53 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
Vi har gjennomført kurs og 
samlinger for leger, fysioterapeuter 
og kiropraktorer i turnustjeneste 
og vurdert kvaliteten på 
turnusplassene. 

I 2015 inviterte Fylkesmannen 
kommunene i Østfold til å 
gjøre en egenvurdering på de 
områdene som var gjenstand 
for folkehelsetilsynet i 2013 og 
2014. I tillegg ble kommunene 
bedt om å gi opplysninger om 
hvordan oversiktsarbeidet drives. 
Egenvurderingene viste at 14 
av de 18 kommunene har god 
oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer, tre har delvis 
oversikt, mens en kommune ikke 
har oversikt. Det er særlig statlig 
og fylkeskommunal statistikk som 
er lagt til grunn. Tall og erfaringer 
fra egne tjenester er også brukt. 
De fleste kommunene har en klar 
formening om hvordan dette 
arbeidet skal organiseres videre. 

Vi har arrangert nettverks-
samlinger for sykehjemsleger og 
for demens-team i samarbeid med 
utviklings-sentrene. Vi deltar i 
nettverk for koordinerende enheter 
i Østfold og har arrangert fagdag 
sammen med nettverket.

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 kriminalitets-
forebygging.  For øvrig arbeider 
vi med psykisk helse og rus 
gjennom tidligere etablerte fora, 
i direkte kontakt med ansatte og 
nøkkelpersoner. 
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Kommunale tjenester i NAV
Vi har behandlet 484 rettighetssaker 
etter sosialtjenesteloven. Vi har over 
flere år hatt en betydelig økning, 
fra 221 saker i 2013, til 385 saker i 
2014 til resultatet for 2015. Vi har 
prioritert behandlingen av disse 
sakene og har en gjennomsnittlig 
behandlingstid på 1,6 måneder. Vi 
har behandlet nær 100 % innenfor 
tre måneder, kravet er 90% innenfor 
tre månedersfristen. 

Vi har opprettet fire tilsynssaker 
rettet mot NAV-kontorene i 2015, 
to av dem i desember 2015. Det er 
gjennomført én systemrevisjon og 
egenvurdering i fire kommuner i 
2015. 

Fylkesmannen har gjennomført og 
deltatt i flere tiltak med kunnskaps- 
og kompetanseutvikling rettet 
mot NAV-kontorene. Tiltakene 
med generell kunnskap om loven 
og andre relevante tema har vært 
rettet mot ledere og veiledere. 
Det er også flere tiltak, arenaer og 
nettverk som rettes mot ansatte 
som har behov for fordypning 
innenfor deler av de kommunale 
tjenestene i NAV- kontoret. Tema i 
2015 har for eksempel vært gode 
eksempler på oppfølging av unge, 
ivaretakelse av barns rettigheter, 
vilkår for sosialhjelp, sosialhjelp som 
lån, skatteetaten som kreditor og 
flerkulturell kompetanse.

Fylkesmannen deltar 
i forskningsprosjektet 
«Kunnskapsbasert praksis i NAV- 
kontor». Prosjektet er en del av 
et nasjonalt forsøk som foregår i 
perioden 2013 – 2016.

Tilsynssaker etter 
hendelser

Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.15

Barnevern, tilsynssaker 60 45 38

NAV 4 2 2

Helse/omsorg 166 209 55

Rettighetssaker Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.15

Barnevern 36 29 12

NAV 454 484 39

Helse/omsorg 206 198 55

Tvangsbestemmelser Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.15

Vedtak kap 9  
Helse- og omsorgsloven

38 25 17

Meldinger kap 9, 
Helse- og omsorgsloven

383 383

Gjennomgang av vedtak kap 4a,
Pasient- og brukerrettighetsloven

305 308

Klage tvangsbruk 
psykisk helsevern

37 36 1

Andre oppgaver Nye Behandlede/ 
avsluttet

Restanse  
pr. 31.12.15

Fritak for taushetsplikt 26 26 0

Biologisk opphav 32 32 0

Barneloven stadfesting  
av avtale

0 0 0

Særfradrag 7 7

Miljørettet helsevern 1 1 0

Produksjonstall  2015
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Planlagte tilsyn

Barneverninstitusjoner, individtilsyn 90

Virksomhetstilsyn kommune og sykehus 4

Oppfølging av egenvurdering 4

Oppfølging av systemrevisjoner per 31.12.15. 10

Tvangsbestemmelser,  vedtak kap 9
Helse- og omsorgsloven

5

Førerkortsaker 1807

Separasjon og skilsmisser Bevilgninger

Separasjonsbevilgninger 799

Skilsmisse bevilgninger 736

Godkjenning av utenlandske 
skilsmisser

48

er utfordringer som i hovedsak 
skyldes forhold i landet der 
skilsmissen er gitt. Antall 
godkjenninger av utenlandske 
skilsmisser for 2015 er 48 stk.
Vi behandler også søknader om 
skiftefritak, og dette er ofte i 
forbindelse med en godkjenning 
av utenlandsk skilsmisse. Vi 
behandlet elleve skiftefritak i 2015.

Fylkesmannen behandler også 
søknader om inngåelse av ekteskap 
før fylte 18 år. Her mottok vi én 
søknad i 2015. 

Vi har vært opptatt av å redusere 
saksbehandlingstiden for søknader 
om separasjon og skilsmisser, og 
denne er nå to uker.

Ekteskapsloven og 
anerkjennelsesloven
Fylkesmannen behandler søknader 
om separasjon og skilsmisser, 
og gir veiledning på telefon og 
ved søkers personlig oppmøte 
om dette. Denne behandlingen 
dreier seg også om forkynning av 
separasjon- og skilsmissevedtak 
gjennom myndighetene i 
utlandet. I 2015 utstedte vi 799 
separasjonsbevillinger og 736 
skilsmissebevillinger. 

Etter anerkjennelsesloven 
behandler vi søknader om 
godkjenning av utenlandsk 
skilsmisse. Arbeidet med disse 
kan være krevende da det ofte 

Førerkort
Fylkesmannen i Østfold behandlet 
1807 saker om førerkort i 
2015. Det er en økning på 231 
saker fra året før. Som i 2014 
var det størst økning i antall 
dispensasjonssøknader. De fleste 
dispensasjonssaker omhandlet 
hjerte- og karsykdommer 
(246) og rus/ medikamentbruk 
(154).  Av til sammen 875 
dispensasjonssøknader fikk 
747 helt eller delvis innvilget 
sin søknad, mens 91 fikk avslag. 
Overvekten av innvilgede 
søknader viser behovet for 
endringene i helsekravene som 
vil tre i kraft i 2016.

Meldinger fra leger jf. 
helsepersonelloven § 34 førte til 
612 anmodninger til politiet om 
inndragning av førerrett. Dette 
er 65 flere enn i 2014.  De fleste 
sakene omhandlet psykiske 
lidelser, derunder demens/kognitiv 
svikt (238) og høyt forbruk av 
medikamenter som kan påvirke 
årvåkenhet og kjøreevne, samt 
rusmiddellidelser (194). 

Saksbehandlingstid var i 
gjennomsnitt ca. 20 dager, altså en 
liten økning fra 2014 (18) hvilket 
forklares av økt saksmengde. 

“Vi har vært opptatt 
av å redusere 

saksbehandlingstiden 
for søknader om 

separasjon og 
skilsmisser, og denne 

er nå halvert”.
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Andre 
rettsikkehets-
oppgaver

2015

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.

Det har vært, og er, store 
utfordringer på vergemålsområdet 
siden Fylkemannen overtok
oppgavene som lokal vergemåls-
myndighet 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 
er etablert en velfungerende 
vergemålsforvaltning, som 

har løst oppgavene etter 
vergemålsloven innenfor de 
rammene som er gitt. Vi har 
knyttet til oss mange erfarne og 
flinke verger og representanter, og 
har pr. dag ikke behov for flere. Vi 
har prioritert å være tilgjengelig 
for vergene, og har tilrettelagt 
for tilbud om opplæring og 
erfaringsutveksling. Vi har også 
vært ute i Østfold og orientert om 
vergemålsordningen. 

Vergemål

Antall vergemål i Østfold har økt 
med ca 500 i forhold til året før. 
Vi har nå over 4 000 løpende 
vergemål, og vi forvalter ca kr 
895 000 000,- fordelt på 1889 
konti i ulike banker. Tallene fra 
2014 var en forvaltning på kr 
785 000 000 fordelt på 1617 
konti. Saksbehandlingstiden har 
dessverre vært for lang på enkelte 
områder, men hastesaker fanges 
opp og har vært prioritert innen 
forsvarlig tid.   
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Plan- og byggesaker
Fylkesmannen behandlet klager 
på 13 reguleringsplaner i 2015, mot 
14 året før. Kommunens vedtak ble 
stadfestet i tolv av disse sakene, 
mens kun én klage førte frem.
I 2015 mottok vi 140 klager på 
kommunale byggesaksvedtak, 
tilsvarende tall i 2014 var 126 
saker. Vi traff 137 vedtak, mot 
102 året før. I 42 av sakene ble de 
kommunale vedtakene opphevet 
eller omgjort, tilsvarende tall 
for 2014 var 37. Øvrige klager 
førte ikke frem. Lovens krav om 
tolv ukers saksbehandlingstid 
ble overskredet i mange 
saker i 2015. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for 2015 var 
18 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.
I 2015 brukte Fylkesmannen 
mye ressurser på å bistå 
Regjeringsadvokaten i 
to rettssaker. Vi har også 
gjennomført en samling for 
kommunale byggesaksbehandlere 
i Østfold, og gjennomført 
opplæring av politikere i tre 
kommunale planutvalg. Vi har 
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 3 114 
saker om fri rettshjelp i 2015, mot
3 033 i 2014. Saksbehandlingstiden 
økte noe over en periode i 2015, 
men har i snitt ligget på under tolv 
uker. Ved årsskiftet ble søknader 
behandlet og avgjort innen fristen.

Kommunalrett
Vi behandlet fem lovlighetsklager 
fra politikere i 2015, hvorav 
kommunens avgjørelse ble erklært 
gyldig i fire av sakene. Vi mottok i alt 
syv henvendelser som vi anså som 
anmodninger om lovlighetskontroll 
etter kommuneloven § 59 nr. 5, 
hvorav seks saker ledet til nærmere 
undersøkelser. 

Andre oppgaver
Av andre oppgaver i 2015 kan 
vi nevne at vi har behandlet 
fem klager i innsynssaker etter 
offentleglova og forvaltningsloven, 

samt gjennomført kurs for 
kommunale saksbehandlere om 
forvaltningsloven og offentleglova. 
Vi har behandlet til sammen 89 
saker om askespredning etter 
gravferdsloven, mot 97 året før. 
Vi har i 2015 utbetalt kr 7 038 
021 i statstilskudd til Østfolds 
til sammen 55 registrerte 
trossamfunn. I  tre saker har 
Fylkesmannen gitt dispensasjon 
fra åpningstidsbestemmelsene i lov 
om helligdagsfred i forbindelse med 
enkeltstående arrangementer, og i 
tre saker har vi avslått dispensasjon. 
Juridisk avdeling behandler også 
ekspropriasjonssaker og saker etter 
eierseksjonslov og tomtefestelov. 

Behandlede saker om fri rettshjelp: 3 114  
  

Askespredningssaker: 89          

Behandlede klager på reguleringsplaner: 13      

Klager etter offentleglova: 5

Andre 
rettsikkehets-
oppgaver

Behandlede klager på  
kommunale byggesaksvedtak:   137          
 



 www.fylkesmannen.no/ostfold

 
Fakturaadresse:
Fylkesmannen i Østfold
Direktoratet for økonomistyring 
Fakturamottak
Postboks 4104
2307 Hamar

Organisasjonsnummer:
974 760 460

ÅPENHET
TROVERDIGHET

KOMPETANSE

 
Åpningstider: 
mandag - fredag  kl. 0830 - 1500 

Telefon: 69 24 70 00

E-postadresse:
fmospostmottak@fylkesmannen.no

 

 

Fylkesmannen i Østfold 
 
Besøksadresse:
Vogtsgate 17
1532 Moss

Postadresse:
Postboks 325, 1502 Moss


