
For-

slag Linje Forslag Innspill Begrunnelse Forslagstiller

Innstilling fra 

programkomiteeen 

1 18 Strykning

Fire år med Viken har også vist at Østfold har egenart 

og identitet

Rakkestad 

Senterungdom A

2 26 Endring

"Fylkeskommunen skal være en tilrettelegger og god 

samarbeidspartner for kommunene. Fylket skal med 

sine regionale planer, legge til rette for utvikling i 

kommunene. Indre Østfold V

3 29 Endring …Østfold er et fylke i utvikling og Moss/Rygge

A til fordel for 

forslag 4

4 29 Endring …Østfold er et fylke i en balansert utvikling... Programkomiteen V

5 33 Endring Eksempler på hvilke oppgaver

Rakkestad 

Senterungdom A

6 37 Endring

Bygge Østfold-identitet gjennom god kommunikasjon 

med befolkningen og kommunene Dele punktet i to Moss/Rygge

A til fordel for 

forslag 9

7 37 Endring

Bygge Østfold-identitet gjennom gode vei-og 

kollektivforbildelser i hele fylket. Programkomiteen V

8 41 Nytt punkt

Kommunisere tydelig fylkeskommunens tjenester og 

tilbud Moss/Rygge A

9 57 Kommentar

Konkret inn på hvilke 

planer fra Viken det 

henvises til Rakkestad Senterparti V

10 57 Strykning

Viken nevnes for ofte 

som en god ting

Rakkestad 

Senterungdom A

11 63 Endring

Østfold skal være et attraktiv fylke å bo i, flytte til eller 

flytte tilbake til Moss/Rygge V

Sak 10 Endringsforslag til fylksprogram 2023-2027

Samfunnsplanlegging: Ta hele Østfold i bruk

En historisk mulighet 



12

78-

80 Endring Slås sammen Rakkestad Senterparti A

13

78-

80 Endring Slås sammen

Rakkestad 

Senterungdom A

14 83 Endring

…arealnøytralitet i Østfoldbyene som hindrer tap av 

biologisk mangfold og matjord. Fortetting med kvalitet 

skal være hovedregel ved utbygging i byområder. Programkomiteen V

15 97 Endring

Styrke og videreutvikle forebyggende 

folkehelsearbeidet helsefremmede skoler, 

bærekraftige kantriner og miljøfyrtårn. Endre hele punktet Moss/Rygge

A- til fordel for 

forslag 16

16 97 Endring

Stryke og virdereutvikle  det foregbyggende 

folkehelsearbeid i fylket. Med blant annet 

helsefremmede skoler og bærekraftige kantiner Programkomiteen V

17 99 Nytt punkt 

Delta i begge grensekomiteene og i samarbeidet i 

Osloregionen Indre Østfold

A- til fordel for 

forslag 18

18 99 Nytt punkt 

Videreutvikle sammarbeidet gjennom arbeidet i 

grensekomiteene. Programkomiteen V

19 107 Endring

….og få mulightene til ulike læreordninger fra 

ungdomsskole og overgang til videregående skole.

Nytt, og videreføring av 

settning. Moss/Rygge A

20 111 Endring …fare for å droppe ut med tidlig innsats Moss/Rygge A

21 124 Nytt punkt

Være en pådriver for å gjøre overgangen fra 

ungdomsskolen til videregående så sømløs som mulig Rakkestad Senterparti V

22 131 Nytt punkt Mer psykososial kompetanse inn i skolen Rakkestad Senterparti A

23 140 Nytt punkt

Arbeide for å ha er desentralisert fagskoletilbud 

sentralt i Østfold

Rakkestad 

Senterungdom

A- til fordel for 

forslag 24

24 140 Nytt punkt Vidreutvikle det desentralisert fagskoletilbud i Østfold Programkomiteen V

Opplæring og kompetanse



25 140 Nytt punkt Opprette fagskolen i Østfold

Rakkestad 

Senterungdom A

26 142 Nytt punkt

Arbeide for å etablere et kompetansesenter for 

resturant og matfag i samarbeud med 

næringsmiddelbransjen og de lokale produsentene 

Nytt punkt under linje 

142. reg. Mære 

landsbruksskole Moss/Rygge

 A- til fordel for 

forslag 27

27 142 Nytt punkt

Arbeide for å etablere et samarbeid mellom 

næringsmiddelindustri, lokale matprodusenter og 

viederegående skoler. Programkomiteen V

28 142 Endring Flytte punkt 35 fra linje 142 til 357 Programkomiteen V

29

145-

146 Nytt punkt

Bevilge midler til videre drift av projekt Fortne 

(Høytorp og Trøgstad fort).

Nytt punkt mellom 145-

146 Indre Østfold

A- til fordel for 

forslag 30

30

145-

146 Nytt punkt Bidra til å vidreutvikle fort-prosjektene i Indre østfold. Programkomiteen V

31 156 Endring ..ombud for ungdom i Østfold, Aksershus og Buskerud. Programkomiteen V

32 162 Nytt punkt Styrke læringstilbudet i kommunene

Rakkestad 

Senterungdom A

33 165 Endring Alternativ A

Hilsen engasjerte VGS-

elever, som er de dette 

faktisk angår

Rakkestad 

Senterungdom V

34 165 Endring Alternativ B Rakkestad Senterparti

A- til fordel for 

forslag 33

35

165-

167 Endring Alternativ B Indre Østfold

A- til fordel for 

forslag 33



36 166 Endring Alternativ B

Skolene kom i gang med 

undervisning dag 2 etter 

sommerferien. Nå kan 

det ta 2 - 3 måneder før 

alle elever har PC, pluss 

at de ikke klarer å laste 

ned program og 

koblinger til teams, 

onenote, kopimasjiner 

+++ Samtidig har 

skolene ikke egne 

dataansatte som var 

skolens. Nå er IT 

avdelingen en egen 

enhet som Viken eier. 

Det er tungvindt siden 

skolene ikke råer over 

de IT ansatte som før 

Viken. Da hadde vi hjelp 

til det mester, når vi 

trengte det og kunne 

styre hverdagen iht. 

projektorer, program, 

opplæring av elever og 

service bygget på 

kulturen og visjonene 

skolen ha. Moss/Rygge A

37 153 Nytt punkt

Lærlingeordningen må styrkes fra offentlige midler. 

Dette vil gjelde både offentlig og privat sektor Rakkestad Senterparti A

38 173 Endring … mer bruk av kollektivtrafikk ved å sette ned satsene Moss/Rygge A

Samferdsel



39 198 Nytt punkt

Arbeide for å fullføre gjenstående trase på E18, og 

planfri påkobling av jernbanen sør for Ski stasjon Indre Østfold

A- til fordel for 

forslag 40 og 41

40 198 Nytt punkt Arbeide for å fullføre gjenstående trase på E18. Programkomiteen V

41 198 Nytt punkt

Arbeide for å fullføre planfri påkobling av jernbanen 

sør for Ski stasjon. Programkomiteen V

42

226-

230 Endring Sette sammen punktene Rakkestad Senterparti

A- til fordel for 

forslag 45

43

228-

230 Endring Slås sammen

Rakkestad 

Senterungdom

A- til fordel for 

forslag 45

44 229 Endring ….og Oslo med både buss, tog og ferge Manger noe etter  buss? Moss/Rygge

A-til fordel for 

forslag 45

45 229 Endring …med buss og ferge.. Programkomiteen V

46 235 Nytt punkt Sikrer alle kommuner et kolektivtilbud hele uken

Rakkestad 

Senterungdom V

47 249 Endring

Arbeide for å bytte til fosilfrie busser på el og biogass 

for all kollektivtransport i Østfold innen 2028

Rakkestad 

Senterungdom A

48 241 Endring Østfold kollektivtransport

Ikke bruk forkortelser 

den allminnelige borger 

ikke nødvendigvis kan, 

ikke kan.

Rakkestad 

Senterungdom A

49 249

Nytt  

strekpunkt

 Etablere en togavtale for skoleskyss, der det er mer 

hensiktsmessig å bruke tog fremfor skolebuss. Østfold Senterungdom V

50 249 Nytt punkt

Man skal kunne benytte seg av kollektivtransport i hele 

fylket både i ukedager og i helgene Rakkestad Senterparti

A-til fordel for 

forslag 46



51 249 Nytt punkt

Være pådriver for et busskort som fungerer også på 

tog for elever som skal til skolen. Et felles 

transportkort hvor elever kan velge mellom buss eller 

tog til skolen. Rakkestad Senterparti

A- til fordel for 

forslag 49

52 253 Nytt punkt

Være pådriver for å ta i bruk og gjenåpne flere 

stasjoner på Østfoldbanen for persontrafikk. Aktuelle 

stasjoner kan være Skjeberg, Lisleby, Rolvsøy og 

Kornsjø. 
Nytt punkt under 253. 

Det er god 

distrikstspolitikk og flere 

stasjoenr vil legge det 

bedre til rette for at 

flere kan sette fra seg 

bilenog bruke tog i hele 

Østfold. Et stopp på 

Liseby eller Rolvsøy vil 

også gi en merkbar 

avlastning på stasjonen i 

Fredristad hvor 

kapasiteten er sprengt 

store deler av døgnet. 

Skjeberg stasjon vil 

avlaste Sarpsborg på 

samme måte, mens 

Kornsjøstasjon har stort 

potensiale i turist- og 

reiselivssammenheng 

og bør bli en del av 

turistforeningens 

Satsning "grønn tur". Se 

dnt.no/grønn-tur-2017-

2027 Moss/Rygge

A- til fordel for 

forslag 53



53 249

Nytt 

strekpunkt

Være en pådriver for å ta i bruk og gjenåpne flere 

stasjoner på Østfoldbanen for personaltrafikk. Strekpunkt under 249 Programkomiteen V

54 279 Endring …av solkraft og vannboren varme på egne bygg. Moss/Rygge A

55 287 Kommentar

Hva menes med 

virksomhet? Spesifiser

Rakkestad 

Senterungdom A

56 296 Endring

…..miljøtilstanden i fjorden. Mudringsmasser som 

inneholder miljøgifter skal ikke deponeres i sjø, men 

legges i landdeponi eller gjenvinnes uten fare for 

miljøet. Mudring, håndtering og deponering av masser 

skal skje med best mulig miljømessig metode. Hvaler

Delt innstilling: A-

Mattis, Eling og Ole 

Andre.  V-Annette, 

Håkon og Marit

57 305 Endring

…. Klima Viken og i samarbeid med disse danne 

klimasmart mat- og helse.

Begge foranene jobber 

blant annet med 

bærekraftige kantiner, 

gratis måltid i 

videregående skole, 

helsefremmende 

kantiner, - 

miljøfyrtårnarbeidet 

hvor økologisk mat, 

matsvinn og innkjøp 

står sentralt. Vi bør 

spisse budskapet når vi 

først blir Østfold. Moss/Rygge A

Natur, klima og miljø



58 312 Endring

….økt sirkularitet når det gjelder møbler og utstyr til 

klasserom etc. Mellom enhetene fylkeskommunen rår 

over

Trenger en "bank" med 

møbler som er til overs 

slik at skolene kan 

hente. Samt begynne å 

reparere stoler og 

pulter ved å bytte 

plater, hjul, rygg osv Moss/Rygge

A- til fordel for 

forslag 59

59 312 …av materialer, inventar og rehabilitering… Programkomiteen V

60 316 Nytt punkt Noe om klimaregnskap? Co2-avtrykk? Rakkestad Senterparti A

61 338 Endring

Sikre gode og attraktive næringsarealeri hele fylket 

med rett næring på rett sted Indre Østfold V

62 339 Endring

Arbeide for desentraliserte fylkeskommunale 

arbeidsplasser. Indre Østfold

A- til fordel for 

forslag 63

63 339 Nytt punkt

Arbeide for desentraliserte fylkeskommunale 

kontorarbeidsplasser. Programkomiteen V

64 340 Endring

…kontorarbeidsplasser for alle i Østfold 

fylkeskommune. Likt for alle Moss/Rygge

A- til fordel for 

forslag 63

65 344 Endring

..forskningsfondet som løfter utvikling i mange små og 

mellomstore bedrifter. Programkomiteen V

Næring



66 346 Nytt punkt

Arbeide for økt bruk av lokalmat fra regionen i 

offentlig sektor for å følge opp Norges matstrategi 

matnasjonens Norge

Nytt punkt under 346. 

Her er hele klimasmart 

mat- og helse tidligere 

nevnt. Ny oppgave for 

fylket samt. at 

satsforvalteren har det 

som en av sine 

oppgaver mens 

fylkeskommunen har 

fått middlene i 

samarbeid med 

Inovasjon Norge. Se 

Matnasjoen Norge på 

Regjeringen.no Moss/Rygge

A- til fordel for 

forslag 67

67 346 Nytt punkt

Arbeide for økt bruk av lokalmat fra regionen i 

fylkeskommmunen. Programkomiteen V

68 347 Endring

….for gründere, fylkets næringsdrivende og de 

bedrifter som flytter og ønsker å satse eller forhindre 

fraflytting ut av fylket 

Kan også lages et eget 

punkt. Viktig å ta vare 

på de vi har soms kaper 

næring og 

arbeidsplasser samtidig 

tilrettelegge for de som 

ønsker å satse i Østfold. Moss/Rygge A

69 347 Endring

..ønsker å satse i fylket. Videreføre etablerertjenesten 

og utvidreutvikle en henvisningskultur blant 

virkemiddelktørene for å bistå næringsaktørene. 
Programkomiteen V



70 353 Endring …næringsutvikling i fylket..

Ingen 

reguleringsplaner? Når 

må disse tre i kraft? 

Eksisterende masse i 

mindre skala Rakkestad Senterparti

A- til fordel for 

forslag 69

71 355 Kommentar Hva er Viken-modellen? Rakkestad Senterparti

A-  til fordel for 

forslag 72

72 355 Endring

..ved å videreutvikle allerede ekisterende arbeid (viken-

moddelen) og sikre bruk av… Programkomiteen V

73 358 Endring … med klimasmart matprodusjon og landbruk,…

Se til Stavanger, 

Trondheim og Rogaland. 

Samarbeidet er allerede 

en realitet. Mens VØ får 

milioner får 

matnettverket 

ingenting. Alle 

kommuner i Østfold er 

medlemme, 

fylkeskommunen og Moss/Rygge A

74 360 Nytt punkt Legge til rette for nye blågrønne næringer. Programkomiteen V

75 361 Nytt punkt

Støtte klynger av bedrifter og miljøer som virker i og 

med næringsliv, akademia, kapital, gründere og det 

offentlige. Programkomiteen V

76 362 Nytt punkt

Være en pådriver for at næringslivet kan bidra til å 

sikre selvforsyning og beredskap for mat, 

helseinnsatsfaktorer og energi Programkomiteen V

Kultur, idrett, frivillighet og mangfold



77 390 Endring

… i hele fylket i samarbeid med matnettverket 

Guldkorn- smak på Østfold

Samme som 82G, men 

med tillegg: Kan også 

sees i sammenhungmed 

forslaget Klimasmat mat- 

og helse og 

statsforvalternes 

pådriver rolle 

tilleggsnæringer innen 

mat, reiseliv og 

opplevelse. VI bøe satse 

en bevist satsing som 

andre fylkeskommuner 

gjør. Telegger mens 

Guldkorn- smak på 

Østfold utfører. Det 

samme som Klima 

Østfold, Viken og 

landbruk gjør Moss/Rygge A

78

409-

411 Nytt punkt

Øke rammene til Folkenborg museum for bedre 

bemanning og utvikle åpningstider Indre Østfold A

79 415 Endring ....drift av Østfoldmuseene Rakkestad Senterparti A

80 416 Endring Stryke tannklinikk på hjul. Programkomiteen V

81 412 Nytt punkt

Arbeide for å videreutvikle NRK Østfold som en viktig 

identitetsbærer og nyhetsformidler om det som skjer i 

Østfold. Programkomiteen V

82 11 Endring …tradisjonelle industrien ble borte Moss/Rygge VR

Redaksjonelle endringer



83 24 Endring Befolkningsvekst og næringsutvikling

Rakkstad 

Senterungdom VR

84 69 Endring Fjerne både Moss/Rygge VR

85 86 Endring …å bygge ut med nye arealer

Hvilket areal er det 

snakk om? Er dette et 

veldig bastant punkt? Rakkestad Senterparti VR

86 86 Endring …å bygge ut med nye arealer

Hvilket areal er det 

snakk om? Er dette et 

veldig bastant punkt?

Rakkestad 

Senterungdom VR

87 113 Endring ….lære/praksis og får fullført…. Moss/Rygge AR

88 114 Endring

Fagskolen i Viken (Østfold, Akershus og Buskerud) skal 

være.. Programkomiteen VR

89 118 Endring …godt utdanningtilbud for alle i hele fylket Moss/Rygge AR

90 156 Kommentar

Hvorfor Viken og ikke 

Østfold?

Rakkestad 

Senterugdom VR

91 156 Kommentar

Hvorfor Viken og ikke 

Østfold? Rakkestad Senterparti VR

92 170 Kommentar

Vi må ha kollektivt først. 

Dette er velgerene, 

spessielt ungdom, bryr 

seg om. Ungdom aner 

ikke hvem som sier de 

ulike veiene. Kapittelet 

inneholder også noe 

tegnsettingsfeil.

Rakkestad 

Senterungdom VR

93 278 Endring … energieffektivisere sine bygg og virksomheter..

Fylkeshuset, 

tannklinikker og 

videregående skoler Moss/Rygge AR

94 209 Endring … for alle gårdstun med Moss/Rygge VR

95 241 Kommentar

ØKT? Alle må forstå 

forkortelsene Rakkestad Senterparti

VR- Østfold 

kollektivtrafikk



96 170 Kommentar

Se litt på i hvilken 

rekkefølge punktene 

kommer. Ønsker å sette 

kollektivt først Rakkestad Senterparti AR

97 297 Endring Stryke Viken

Rakkestad 

Senterungdom VR

98 319 Endring Stryke av Moss/Rygge VR

99 331 Endring Nyskaping. Stryke N i nyskapning Vi skal skape noe nytt Moss/Rygge VR

100 345 Endring Nyskaping. Stryke N i nyskapning

Nyskaping eller 

nyskapning? 

(Sprakradet.no) Moss/Rygge VR

101 353 Endring Stryke bygdene

Det finnes 

landbruksbygg i bynære 

strøk også

Rakkestad 

Senterungdom VR

102 394 Endring Flytte punktet til kapittel: opplæring og kompetaanse

Rakkestad 

Senterungdom VR

103 416 Endring

Flytte punktet om tannhelse til kapittelet som 

omhandler næring Rakkestad Senterparti AR

104 416 Endring Punktet flyttes til kapittelet næring

Rakkestad 

Senterungdom AR

105 423 Kommentar

Sette kapittelet høyere opp. Dette er et kapittel mange 

ungdommer interesserer seg for

Rakkestad 

Senterungdom AR


