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Deltakelse på Biogasskonferansen 2018:
Det åpnes for at fem medlemmer av Næring og kulturkomiteen deltar på Biogasskonferansen i
Fredrikstad, 25. og 26. april 2018.
Avbrudd i saksbehandlingen:
Komiteen startet behandling av sak nr. 13/2018 før lunsj. Da bedre dokumentasjon i saken ble
etterlyst, ble det besluttet at søknaden tilknyttet saken skulle fremlegges i løpet av pausen, og
at behandling av saken skulle gjenopptas etter lunsj.

Saksliste
Saksnr.
PS 1/2018
PS 2/2018
PS 3/2018
PS 4/2018
PS 5/2018
PS 6/2018
PS 7/2018
PS 8/2018
PS 9/2018
PS 10/2018
PS 11/2018
PS 12/2018

PS 13/2018
PS 14/2018
PS 15/2018
PS 16/2018
PS 17/2018

Sakstittel
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Høringsutkast. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050
Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling
av teatervirksomheten i Østfold
Sluttrapport operasetningen Tryllefløyten 2017
Oppstart av arbeid med klimaplaner i Østfold
Innspill til jordbruksforhandlingene 2018
Etablering av nye tilskuddsordninger på Næringsseksjonens
budsjett
Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2018
Tilskuddsordningen "Større arrangementer som profilerer
Østfold" - Ladies Tour Of Norway 2019
Tilskuddsordningen "Større arrangementer som profilerer
Østfold" - Allsang på Grensen 2019
Prosjektmidler 2018 - frivillige organisasjoner innen kultur og
idrett
Treårig festivalstøtte - tre nye tildelinger fra 2018
Søknad om tilskudd til prosjektet: Mat og reiseliv i
#Osloregionen - økt bruk av lokalmat som del av
kommersielle reiselivsopplevelser
Søknad om støtte til Norsk Landbruksrådgivning (NLR) sitt
mobiliseringsprosjekt "NLR innovasjon Osloregion"
Østfold fylkeskommunes deltagelse i prosjekter i Ytre
Oslofjord
Pilotprosjekt Ytre Oslofjord - teknologi og tverrfaglig forskning
om marine spørsmål
Kriterier for tildeling av statlige viltfondsmidler og overføring
til fylkeskommunalt viltfond 2018
Kriterier for tildeling av statlige friluftslivsmidler 2018

PS 1/2018 Høringsutkast. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050
Fylkesordførerens forslag til innstilling

Høringsforslag til fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - godkjennes og sendes på høring
med høringsfrist 23. april 2018.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Ole Johan Lakselv (FrP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag til saken:
Nytt vedtak: Videre behandling og høring av revidert fylkesplan avsluttes og tas opp igjen når
felles planer for Viken skal iverksettes.
Tilleggsforslag: Høringsfrist bør settes en måned senere.
Votering:
Endringsforslag fremmet av Ole Johan Lakselv fikk 1 stemme (FrP)og falt.
Forslag fremmet om tilleggspunkt, fikk 1 stemme (FrP) og falt.
Fylkesordførers forslag til innstilling ble vedtatt med 10 stemmer.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 07.02.2018:
Høringsforslag til fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - godkjennes og sendes på høring
med høringsfrist 23. april 2018.

PS 2/2018 Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling
av teatervirksomheten i Østfold
Komitélederens forslag til innstilling
1
2.
3.
4.
5.

Konseptutredning regionteater Østfold tas til orientering.
Østfoldteateret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli et
regionteater.
Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres
Østfoldteateret.
Østfold fylkeskommune vil stå som etablerer av Østfoldteateret. Fylkesrådmannen får
i oppdrag å avklare kommunenes interesse for å delta som medeiere i teatret.
Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en mer detaljert sak hvor eierskap,
driftsform, forholdet til, og kjøp av tjenester fra, Østfold Kulturutvikling m.m er
beskrevet.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Ole Johan Lakselv (FrP) fremmet følgende endringsforslag til saken:

Nytt vedtak: De økonomiske midlene bør brukes på allerede eksisterende lokale kulturtilbud
med fokus på barn og unge.
Votering:
Forslag fremmet av Ole Johan Lakselv fikk 1 stemme (FrP) og falt.
Komiteleders forslag til innstilling ble vedtatt med 10 stemmer.

Næring og kulturkomiteens innstilling 07.02.2018:
1
2.
3.
4.
5.

Konseptutredning regionteater Østfold tas til orientering.
Østfoldteateret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli et
regionteater.
Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres
Østfoldteateret.
Østfold fylkeskommune vil stå som etablerer av Østfoldteateret. Fylkesrådmannen får
i oppdrag å avklare kommunenes interesse for å delta som medeiere i teatret.
Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en mer detaljert sak hvor eierskap,
driftsform, forholdet til, og kjøp av tjenester fra, Østfold Kulturutvikling m.m er
beskrevet.

Saksordfører: Johan Edvard Grimstad (Sp)

PS 3/2018 Sluttrapport operasetningen Tryllefløyten 2017
Komitélederens forslag til innstilling

Sluttrapport fra Opera Østfolds oppsetning av Mozarts «Tryllefløyten» i 2017 tas til orientering.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Næring og kulturkomiteens innstilling 07.02.2018:
Sluttrapport fra Opera Østfolds oppsetning av Mozarts «Tryllefløyten» i 2017 tas til orientering.
Saksordfører: Britt Gulbrandsen (Krf)

PS 4/2018 Oppstart av arbeid med klimaplaner i Østfold
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune starter opp arbeidet med regional klima- og energiplan og rullering
av handlingsprogram klima- og energi.
Østfold fylkeskommune skal ta aktivt del i Klima Østfolds arbeid med felles rullering av klimaog energiplaner i tett samarbeid med kommunene og Fylkesmannen.
Fylkesutvalget utnevner rådmannens ledergruppe til styringsgruppe for klimaplanarbeidet i
Østfold fylkeskommune.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 07.02.2018:
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune starter opp arbeidet med regional klima- og energiplan og rullering
av handlingsprogram klima- og energi.
Østfold fylkeskommune skal ta aktivt del i Klima Østfolds arbeid med felles rullering av klimaog energiplaner i tett samarbeid med kommunene og Fylkesmannen.
Fylkesutvalget utnevner rådmannens ledergruppe til styringsgruppe for klimaplanarbeidet i
Østfold fylkeskommune.

PS 5/2018 Innspill til jordbruksforhandlingene 2018
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

Østfold fylkeskommune gir Regjeringen sin støtte til ambisjonen om økt
matproduksjon, mer mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft for
jordbruksnæringa og tilhørende
verdikjeder.

2.

For å øke matproduksjonen må matjorda i Østfold, og særlig i høyproduktive områder,
gis et vern som sikrer grunnlaget for økt matproduksjon på kort og lang sikt. Foruten
lovmessige regler som demper omdisponering av jord, vil fylkeskommunen bidra med å
arbeide for fortetting og transformering i by- og tettstedsområder, og sette krav ved
utbygging av infrastrukturer. Jord som gir god og økende avkastning, er klimatilpasset
for våtere sesonger og har lite avrenning til vannforekomster vil være attraktiv, noe
som er et vern i seg selv. For å få til en hevet jordstatus og økt produksjon er det behov
for betydelige investeringer og forskningsmidler knyttet til jordressursene.

3.

Forutsigbare og stabile rammebetingelser er viktig for investeringsviljen i Østfolds
jordbruksbedrifter. Investeringsvirkemidler er viktig, men også markedsordninger
tilpasset våre forhold er av stor betydning når jordbruksforhandlingene skal landes.
Østfolds rolle i kornproduksjonen gir ringvirkninger utover fylkesgrensene, og dette bør
få en egen oppmerksomhet ved de kommende forhandlinger.

4.

Østfold fylkeskommune har forståelse for at det er ønskelig med forenklinger og mulig
avvikling av spesialordninger i landbruket, men endringene må fortsatt gi reelle
muligheter til
å nå de landbrukspolitiske målene. Innspillene fra faglagene i jordbruket i Østfold kan
tyde på at flere av endringene og erfaringene med dem bør vurderes nærmere for
ulike typer gårdsbruk.

5.

Østfold fylkeskommune har satt seg høye mål ift klima, fossilfri og fornybar energibruk.
Eksempler på tiltak er Klimasmart Landbruk og utprøving av biogass som energibærer.
Det er behov for stimuleringsmidler til jordbruksbedrifter som vil prøve nye og mer
fremtidsrettede måter å drive på, eller vil delta i nyskaping av nye produkter og
bedrifter. For å lykkes med «det grønne skiftet» må det tilrettelegges både økonomisk
og på andre måter - forskning, kompetanseutvikling og nettverksbygging.

6.

Tiltaksarbeidet med vann og vannforvaltning må sikres både økonomisk og med
hensiktsmessige virkemidler som kan tilpasses ulike lokale og regionale utfordringer slik
at jordbruksbedrifter med stor påvirkning på sårbare vannforekomster kan øke sin
aktivitet i forbedringsarbeidet.

7.

Østfold fylkeskommune anbefaler at det stilles kompetansekrav i landbruket for de
som skal inn i næringa fremover. Kompetanse vil i seg selv være et grunnlag for
produktivitet og høy kvalitet, og kan utgjøre en fordel i konkurranse med yrkesutøvere i
andre land.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Britt Gulbrandsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag til saken:
Nytt punkt 3: Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til beite på innmark og
dyretilskudd i sone 1 blir økt til 2015-nivå.
Tor Prøitz (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken:
Nytt punkt: Østfold fylkeskommune anbefaler å vurdere retningslinjene for areal- og
kulturlandskapstilskudd basert på de forskjellige kommuners forskjell i jordsmonn og
vekstforhold.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak, punkt 1-7, ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Britt Gulbrandsen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 07.02.2018:
1.

Østfold fylkeskommune gir Regjeringen sin støtte til ambisjonen om økt
matproduksjon, mer mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft for
jordbruksnæringa og tilhørende
verdikjeder.

2.

For å øke matproduksjonen må matjorda i Østfold, og særlig i høyproduktive områder,
gis et vern som sikrer grunnlaget for økt matproduksjon på kort og lang sikt. Foruten
lovmessige regler som demper omdisponering av jord, vil fylkeskommunen bidra med å
arbeide for fortetting og transformering i by- og tettstedsområder, og sette krav ved
utbygging av infrastrukturer. Jord som gir god og økende avkastning, er klimatilpasset
for våtere sesonger og har lite avrenning til vannforekomster vil være attraktiv, noe
som er et vern i seg selv. For å få til en hevet jordstatus og økt produksjon er det behov
for betydelige investeringer og forskningsmidler knyttet til jordressursene.

3.

Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til beite på innmark og dyretilskudd i
sone 1 blir økt til 2015-nivå.

4.

Forutsigbare og stabile rammebetingelser er viktig for investeringsviljen i Østfolds
jordbruksbedrifter. Investeringsvirkemidler er viktig, men også markedsordninger
tilpasset våre forhold er av stor betydning når jordbruksforhandlingene skal landes.
Østfolds rolle i kornproduksjonen gir ringvirkninger utover fylkesgrensene, og dette bør
få en egen oppmerksomhet ved de kommende forhandlinger.

5.

Østfold fylkeskommune har forståelse for at det er ønskelig med forenklinger og mulig
avvikling av spesialordninger i landbruket, men endringene må fortsatt gi reelle
muligheter til
å nå de landbrukspolitiske målene. Innspillene fra faglagene i jordbruket i Østfold kan
tyde på at flere av endringene og erfaringene med dem bør vurderes nærmere for
ulike typer gårdsbruk.

6.

Østfold fylkeskommune har satt seg høye mål ift klima, fossilfri og fornybar energibruk.
Eksempler på tiltak er Klimasmart Landbruk og utprøving av biogass som energibærer.
Det er behov for stimuleringsmidler til jordbruksbedrifter som vil prøve nye og mer
fremtidsrettede måter å drive på, eller vil delta i nyskaping av nye produkter og
bedrifter. For å lykkes med «det grønne skiftet» må det tilrettelegges både økonomisk
og på andre måter - forskning, kompetanseutvikling og nettverksbygging.

7.

Tiltaksarbeidet med vann og vannforvaltning må sikres både økonomisk og med
hensiktsmessige virkemidler som kan tilpasses ulike lokale og regionale utfordringer slik
at jordbruksbedrifter med stor påvirkning på sårbare vannforekomster kan øke sin
aktivitet i forbedringsarbeidet.

8.

Østfold fylkeskommune anbefaler at det stilles kompetansekrav i landbruket for de
som skal inn i næringa fremover. Kompetanse vil i seg selv være et grunnlag for
produktivitet og høy kvalitet, og kan utgjøre en fordel i konkurranse med yrkesutøvere i
andre land.

9.

Østfold fylkeskommune anbefaler å vurdere retningslinjene for areal- og
kulturlandskapstilskudd basert på de forskjellige kommuners forskjell i jordsmonn og
vekstforhold.

PS 6/2018 Etablering av nye tilskuddsordninger på Næringsseksjonens
budsjett
Komitélederens forslag til vedtak

Det etablereres støtteordning og lyses ut midler til næringsutvikling fra ansvar 143000-7010
Strategisk næringsutvikling og for statlige regionale utviklingsmidler, fra og med 2018.
Fylkesrådmannen bes legge frem et endelig forslag til retningslinjer og tildelingskriterier i neste
komitémøte.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Det etablereres støtteordning og lyses ut midler til næringsutvikling fra ansvar 143000-7010
Strategisk næringsutvikling og for statlige regionale utviklingsmidler, fra og med 2018.
Fylkesrådmannen bes legge frem et endelig forslag til retningslinjer og tildelingskriterier i neste
komitémøte.

PS 7/2018 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2018
Komitélederens forslag til vedtak

Næring- og kulturkomiteen innvilger støtte til 21 utvalgte prosjekter innenfor ordningen
«Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2018 på til sammen kr.1.321.000.
1.

Ole Henrik Mohn Pettersen
Vinterjazzfestivalen 2018

med inntil kr. 50.000

2.

Festival Ø
Festival Ø 2018

med inntil kr. 100.000

3.

Festival og Music for Winds & Percussion
Kammerfest i Østfold

med inntil kr. 100.000

4.

Klassiske Toner
Mozartfestivalen

med inntil kr. 80.000

5.

Tonje Bjørnstad Kraft
Fra Bellman til Mozart

med inntil kr. 50.000

6.

Borg Domkor
Magnificat J.S.Bach

med inntil kr. 30.000

7.

Helga Johanne Størdal
Ny poesi + ny musikk = turne!

med inntil kr. 20.000

8.

Ny Musikk Østfold
VinterRiss og HøstRiss 2018

med inntil kr. 50.000

9.

Idyllfestivalen as
Idyllfestivalen

med inntil kr. 50.000

10.

Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold
Teaterforestilling om Oscar Torp

med inntil kr. 100.000

11.

Produksjonsgruppa Ælva våres
Ælva våres

med inntil kr. 70.000

12.

Vår verden
Vår verden en kulturell brobygger i lokalsamfunnet

med inntil kr. 21.000

13.

Ida Teaterlag
Steinhoggerspillet Granitt

med inntil kr. 40.000

14.

Fredriksten kulturproduksjoner
Familiemusikalen Den hvite dame

med inntil kr. 100.000

15.

Forzato
1567 En by blir til to

med inntil kr. 100.000

16.

Marker kommune/Regionalpark Haldenkanalen
Sootspelet

med inntil kr. 100.000

17.

Wiche Levinsen
The Stuff we are made of

med inntil kr. 50.000

18.

Halden kunstforening
NåDa Halden

med inntil kr. 30.000

19.

Stiftelsen DOK festivalen
DOK 18

med inntil kr. 100.000

20.

Anette Havna Tømmerholen

med inntil kr. 30.000

RÅDANS 2018
21.

Desiree Ulvestad Grandahl
STOLT -festival

med inntil kr. 50.000

Næring og kulturkomiteens behandling:
Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til saken:
Endret beløp i punkt 10: Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold. Teaterforestilling om
Oscar Torp – økes til kr. 120.000,-.
Nytt punkt 22: Kulturværste. Triangel om kommunikasjon i arbeidslivet. – Støttes med inntil
kr. 75.000,-.
Midlene tas fra tildeling for 2. halvår.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak, med de foreslåtte endringer, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Næring- og kulturkomiteen innvilger støtte til 21 utvalgte prosjekter innenfor ordningen
«Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2018 på til sammen kr.1.321.000.
1.

Ole Henrik Mohn Pettersen
Vinterjazzfestivalen 2018

med inntil kr. 50.000

2.

Festival Ø
Festival Ø 2018

med inntil kr. 100.000

3.

Festival og Music for Winds & Percussion
Kammerfest i Østfold

med inntil kr. 100.000

4.

Klassiske Toner
Mozartfestivalen

med inntil kr. 80.000

5.

Tonje Bjørnstad Kraft
Fra Bellman til Mozart

med inntil kr. 50.000

6.

Borg Domkor
Magnificat J.S.Bach

med inntil kr. 30.000

7.

Helga Johanne Størdal
Ny poesi + ny musikk = turne!

Med inntil kr. 20.000

8.

Ny Musikk Østfold
VinterRiss og HøstRiss 2018

med inntil kr. 50.000

9.

Idyllfestivalen as

med inntil kr. 50.000

Idyllfestivalen
10.

Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold
Teaterforestilling om Oscar Torp

med inntil kr. 120.000

11.

Produksjonsgruppa Ælva våres
Ælva våres

med inntil kr. 70.000

12.

Vår verden
Vår verden en kulturell brobygger i lokalsamfunnet

med inntil kr. 21.000

13.

Ida Teaterlag
Steinhoggerspillet Granitt

med inntil kr. 40.000

14.

Fredriksten kulturproduksjoner
Familiemusikalen Den hvite dame

med inntil kr. 100.000

15.

Forzato
1567 En by blir til to

med inntil kr. 100.000

16.

Marker kommune/Regionalpark Haldenkanalen
Sootspelet

med inntil kr. 100.000

17.

Wiche Levinsen
The Stuff we are made of

med inntil kr. 50.000

18.

Halden kunstforening
NåDa Halden

med inntil kr. 30.000

19.

Stiftelsen DOK festivalen
DOK 18

med inntil kr. 100.000

20.

Anette Havna Tømmerholen
RÅDANS 2018

med inntil kr. 30.000

21.

Desiree Ulvestad Grandahl
STOLT -festival

med inntil kr. 50.000

22.

Kulturværste
Triangel – om kommunikasjon i arbeidslivet

med inntil kr. 75.000,-

PS 8/2018 Tilskuddsordningen "Større arrangementer som profilerer
Østfold" - Ladies Tour Of Norway 2019
Komitélederens forslag til vedtak

LToN gis tilskudd på kr 250 000 fra tilskuddsordningen Større arrangementer som profilerer
Østfold. Tilskuddet gis i tillegg til avsatte midler gjennom VisitØstfold.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
LToN gis tilskudd på kr 250 000 fra tilskuddsordningen Større arrangementer som profilerer
Østfold. Tilskuddet gis i tillegg til avsatte midler gjennom VisitØstfold.

PS 9/2018 Tilskuddsordningen "Større arrangementer som profilerer
Østfold" - Allsang på Grensen 2019
Komitélederens forslag til vedtak

Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Allsang på Grensen AS for
gjennomføring av Allsang på Grensen i 2018. Det forutsettes at dette gjøres innenfor en
økonomisk ramme på totalt kr 100 000. Bevilgningen tas fra midlene på ordningen med
tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold og fra de midlene som VisitØstfold
disponerer til samme formål.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Allsang på Grensen AS for
gjennomføring av Allsang på Grensen i 2018. Det forutsettes at dette gjøres innenfor en
økonomisk ramme på totalt kr 100 000. Bevilgningen tas fra midlene på ordningen med
tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold og fra de midlene som VisitØstfold
disponerer til samme formål.

PS 10/2018 Prosjektmidler 2018 - frivillige organisasjoner innen kultur
og idrett
Komitélederens forslag til vedtak
Følgende prosjektsøknader gis tildeling fra prosjektmidler 2018 for frivillige organisasjoner
innen kultur og idrett:
Østfold idrettskrets
1.

Ungdomsløftet i Østfoldidretten

Kr. 285.000

2.

Den store idrettshelgen

Kr. 200.000

3.

Idrettens samfunnsbidrag og folkehelse

Kr. 164.000

Til sammen

Kr. 649.000

Østfold Musikkråd

1.

ØMR: Tradisjonsmusikken i Østfold

Kr. 260.000

2.

Sarpsborg musikkråd: «Sommerspill 2018»

Kr. 10.000

3.

ØMR: «Sammen om sang» - Sang for eldre 3 – turné

Kr. 42.000

Til sammen:

kr. 312.000

Østfold barne- og ungdomsråd

1.

Østlandets Baptistungdom: Videreutvikling av nyttårsleir
for ungdom

Kr. 50.000

2.

Søndagskolen Østfold krets: Bæ Bæ Lille lam

Kr. 10.000

3.

CIVS Østfold: Internasjonal barneleir Østfold

Kr. 100.000

4.

Fredrikstad Krets av N. S.: Prosjekt barn, ungdom, fjell og
fauna

Kr. 114.000

5.

Østfold Bygdeungdomslag: Landsstevne 2018 –
Aktiviteter på dagtid

Kr. 100.000

6.

Den Norske kirke/Borg Bispedømmeråd: 5 Workshops på
Isegran

Kr. 100.000

7.

Friends For Understanding: Jordskip

Kr. 48.000

Til sammen

Kr. 522.000

Fylkesrådmannen bes om å legge fram en egen sak med vurdering og forslag til framtidig organisering
av prosjektmidler til frivillige organisasjoner innen kultur og idrett.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Følgende prosjektsøknader gis tildeling fra prosjektmidler 2018 for frivillige organisasjoner
innen kultur og idrett:
Østfold idrettskrets
1.

Ungdomsløftet i Østfoldidretten

Kr. 285.000

2.

Den store idrettshelgen

Kr. 200.000

3.

Idrettens samfunnsbidrag og folkehelse

Kr. 164.000

Til sammen

Kr. 649.000

Østfold Musikkråd

1.

ØMR: Tradisjonsmusikken i Østfold

Kr. 260.000

2.

Sarpsborg musikkråd: «Sommerspill 2018»

Kr. 10.000

3.

ØMR: «Sammen om sang» - Sang for eldre 3 – turné

Kr. 42.000

Til sammen:

kr. 312.000

Østfold barne- og ungdomsråd

1.

Østlandets Baptistungdom: Videreutvikling av nyttårsleir
for ungdom

Kr. 50.000

2.

Søndagskolen Østfold krets: Bæ Bæ Lille lam

Kr. 10.000

3.

CIVS Østfold: Internasjonal barneleir Østfold

Kr. 100.000

4.

Fredrikstad Krets av N. S.: Prosjekt barn, ungdom, fjell og
fauna

Kr. 114.000

5.

Østfold Bygdeungdomslag: Landsstevne 2018 –
Aktiviteter på dagtid

Kr. 100.000

6.

Den Norske kirke/Borg Bispedømmeråd: 5 Workshops på
Isegran

Kr. 100.000

7.

Friends For Understanding: Jordskip

Kr. 48.000

Til sammen

Kr. 522.000

Fylkesrådmannen bes om å legge fram en egen sak med vurdering og forslag til framtidig organisering
av prosjektmidler til frivillige organisasjoner innen kultur og idrett.

PS 11/2018 Treårig festivalstøtte - tre nye tildelinger fra 2018
Komitélederens forslag til vedtak
1.

2.

Næring og kulturkomiteen innvilger tre festivaler Treårig festivalstøtte med kr.
150.000,- pr. år fra 2018 til og med 2020.
 Fredrikstad Animation Festival
 Møllebyen Litteraturfestival (Veksler mellom litteratur, musikk og barnefestival)
 Festivalen Sin
Det forutsettes at vertskommunene for festivalene yter minst samme beløp fra 2018
til og med 2020.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
1.

2.

Næring og kulturkomiteen innvilger tre festivaler Treårig festivalstøtte med kr.
150.000,- pr. år fra 2018 til og med 2020.
 Fredrikstad Animation Festival
 Møllebyen Litteraturfestival (Veksler mellom litteratur, musikk og barnefestival)
 Festivalen Sin
Det forutsettes at vertskommunene for festivalene yter minst samme beløp fra 2018
til og med 2020.

PS 12/2018 Søknad om tilskudd til prosjektet: Mat og reiseliv i
#Osloregionen - økt bruk av lokalmat som del av kommersielle
reiselivsopplevelser
Komitélederens forslag til vedtak

1.

Østfold Fylkeskommune støtter Mat og reiseliv i Oslo med 85 000 kroner pr år i
prosjektets 3-årige periode. Støtten belastes Næringsseksjonens budsjett (143000 –
7010) med 40 000 kroner og Klimaseksjonen (152010 – 7013) med 45 000 kroner for
2018, og innarbeides i budsjettene for 2019 og 2020.

2.

Østfolds operative aktør i prosjektet er Visit Østfold som er en av
medlemsorganisasjonene i VisitOsloRegion.

3.

Det forutsettes at samarbeidet mellom Visit Østfold og Guldkorn om Østfoldmat
inkluderes i prosjektet.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
1.

Østfold Fylkeskommune støtter Mat og reiseliv i Oslo med 85 000 kroner pr år i
prosjektets 3-årige periode. Støtten belastes Næringsseksjonens budsjett (143000 –
7010) med 40 000 kroner og Klimaseksjonen (152010 – 7013) med 45 000 kroner for
2018, og innarbeides i budsjettene for 2019 og 2020.

2.

Østfolds operative aktør i prosjektet er Visit Østfold som er en av
medlemsorganisasjonene i VisitOsloRegion.

3.

Det forutsettes at samarbeidet mellom Visit Østfold og Guldkorn om Østfoldmat
inkluderes i prosjektet.

PS 13/2018 Søknad om støtte til Norsk Landbruksrådgivning (NLR) sitt
mobiliseringsprosjekt "NLR innovasjon Osloregion"
Komitélederens forslag til vedtak

1.

2.

Østfold Fylkeskommune støtter Norsk Landbruksrådgivning sitt prosjekt «NLR
Innovasjon Osloregion» med 100 000 kroner pr år i prosjektets 3-årige periode.
Støtten belastes Klimaseksjonen (152010 – 7013) for 2018, og innarbeides i
budsjettene for 2019 og 2020.
Innvilgningen forutsetter medlemskap i Innovative Østfold. I dette ligger å benytte
seg aktivt av nettverkets muligheter innen kompetanseheving, nettverk og
finansiering.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Østfold Fylkeskommune støtter Norsk Landbruksrådgivning sitt prosjekt «NLR
1.

2.

Innovasjon Osloregion» med 100 000 kroner pr år i prosjektets 3-årige periode.
Støtten belastes Klimaseksjonen (152010 – 7013) for 2018, og innarbeides i
budsjettene for 2019 og 2020.
Innvilgningen forutsetter medlemskap i Innovative Østfold. I dette ligger å benytte
seg aktivt av nettverkets muligheter innen kompetanseheving, nettverk og
finansiering.

PS 14/2018 Østfold fylkeskommunes deltagelse i prosjekter i Ytre
Oslofjord
Komitélederens forslag til vedtak

Saken om Østfold fylkeskommunes deltagelse i prosjekter i Ytre Oslofjord tas til orientering.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
Saken om Østfold fylkeskommunes deltagelse i prosjekter i Ytre Oslofjord tas til orientering.

PS 15/2018 Pilotprosjekt Ytre Oslofjord - teknologi og tverrfaglig
forskning om marine spørsmål
Komitélederens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Komiteleder Andreas Lervik (Ap) valgte å fremme et tilleggspunkt til sitt forslag til vedtak:
Nytt punkt.Det er viktig at også fylkene i indre Oslofjord inviteres inn i et slikt mulig
pilotprosjekt.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
1. Saken tas til orientering.
2. Det er viktig at også fylkene i indre Oslofjord inviteres inn i et slikt mulig pilotprosjekt.

PS 16/2018 Kriterier for tildeling av statlige viltfondsmidler og
overføring til fylkeskommunalt viltfond 2018
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Fra posten Tilskudd til viltformål (kap 1425, post 71) fordeles tilskuddene i 2018 etter
følgende kriterier:
a. Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter.
b. Kartlegging av viltressurser/viltets leveområder, og viltinteresser i kommuner og
regioner.
c. Innarbeide viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og
bygningsloven.
d. Iverksette tiltak der formålet er å få bedre oversikt over bestander.
e. Opprettelse og drift av lokale samarbeidsråd.
f. Deltagelse i rettighetshavernes driftsplanarbeid.
g. Andre særlig prioriterte viltformål.
h. Tiltak i tråd med Regional plan for fysisk aktivitet.
2.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene, og
eventuell overføring til eller fra Fylkeskommunalt viltfond. Komiteen skal informeres
om fordelingen på komitémøtet 11. april.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.

Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
1.

Fra posten Tilskudd til viltformål (kap 1425, post 71) fordeles tilskuddene i 2018 etter
følgende kriterier:
a. Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter.
b. Kartlegging av viltressurser/viltets leveområder, og viltinteresser i kommuner og
regioner.
c. Innarbeide viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og
bygningsloven.
d. Iverksette tiltak der formålet er å få bedre oversikt over bestander.
e. Opprettelse og drift av lokale samarbeidsråd.
f. Deltagelse i rettighetshavernes driftsplanarbeid.
g. Andre særlig prioriterte viltformål.
h. Tiltak i tråd med Regional plan for fysisk aktivitet.
2.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene, og
eventuell overføring til eller fra Fylkeskommunalt viltfond. Komiteen skal informeres
om fordelingen på komitémøtet 11. april.

PS 17/2018 Kriterier for tildeling av statlige friluftslivsmidler 2018
Komitélederens forslag til vedtak
1.

2.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2018 etter følgende kriterier:
a) Redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
b) Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
c) Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode
naturopplevelser.
d) Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
e) Områder som blir eller har potensial for å bli mye brukt.
f) Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
g) Sentrale områder ved innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2018 etter følgende kriterier:
a) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike
brukergrupper.
b) Tiltak som kan føre til økt deltagelse over tid.
c) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.

3.

d) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor ulike aktuelle
målgrupper.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på komitémøte 11. april.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 07.02.2018:
1.

2.

3.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2018 etter følgende kriterier:
h) Redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
i) Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
j) Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode
naturopplevelser.
k) Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
l) Områder som blir eller har potensial for å bli mye brukt.
m) Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
n) Sentrale områder ved innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2018 etter følgende kriterier:
e) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike
brukergrupper.
f) Tiltak som kan føre til økt deltagelse over tid.
g) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
h) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor ulike aktuelle
målgrupper.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på komitémøte 11. april.

Forhandlingene avsluttet
Møtet hevet

Andreas Lervik
leder

Tor Prøitz
medunderskriver

Margrethe Corneliussen
utvalgssekretær

