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Bjørn Ring Opjordsmoen møtte som bisitter til møtet i Næring og kulturkomiteen tiltrådte
møtet ved to anledninger i forbindelse med inhabilitet.
Spørsmål om habilitet:
Rune Fredriksen og Lars Pedersen Due fremmet spørsmål om sin habilitet i sak nr. 7/2019
Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet spørsmål om sin habilitet i sak nr. 14/2019.
Presentasjoner gitt i møtet:
Seniorkonsulent Tor Frydenberg presenterte selskapet Smart Innovation Norway.
Thor Mosaker er ansatt som ny administrerende direktør og var også tilstede i møtet.
Smart Innovation Norway arbeider med forskning, innovasjon og næringsutvikling, der
bærekraft, samfunns- og næringsutvikling i praksis, er vesentlig.
Arbeidet består av et utstrakt samarbeid med forskningspartnere nasjonalt og internasjonal,
kommuner og en rekke bedrifter. Smart Innovation Norway arrangerer egne program for
oppstartsbedrifter, der det gis gode råd for riktige tilpasninger for driftsutvikling.
Direktør Hege Hauge Tofte presenterte virksomheten ved Østfoldmuseene der 67 ansatte i 57
årsverk er sysselsatt for å ivareta en mengde dokumenter, bilder, gjenstander og bygninger.
Noen av kjerneoppgavene i virksomhetens strategi er at arbeidet i Østfold skal sikre helhet og
bærekraft og tydeliggjøre virksomheten internt og eksternt. Det ønskes videre å utvikle
perspektivet i utviklingsarbeidet og søke nye samarbeidspartnere. En viktig funksjon for
museumsarbeidet er i tillegg en samfunnsrolle og synlighet der kulturell kompetanse formidles
og engasjerer bredt i ulike målgrupper. Det er et stort besøk fra skoler til museene.
Fellestjenester og administrasjonen for museene har sitt kontor på Borgarsyssel Museum i
Sarpsborg.
Avdelingsleder Erling Strand fra Olympiatoppen Øst presenterte prosjektet «Regionalt løft for
paraidretten i Østfold».
Olympiatoppens verdigrunnlag er: Glede gjennom mestring, Felleskap gjennom utvikling
sammen, Helse gjennom et helhetlig liv og Ærlighet gjennom synbare holdninger.
Det arbeides kontinuerlig med at alle skal ha like muligheter til å prestere. Samarbeid med
kommuner og fylkeskommuner er viktig for å rekruttere flere aktører fra både skoler og
idrettslag og samtidig spre informasjon og styrke kompetansen om de mulighetene som finnes.
Resultatene fra pilotprosjektet i Østfold skal presenteres for kanskje å ta dette videre til et
nasjonalt prosjekt. Det arbeides nå med grunnskolene i Fredrikstad for å gjøre denne satsingen
kjent.
Målet er å øke rekruttering og skape en systematisk endring for de som ønsker å bli en del av
paraidretten for bevegelseshemmede og blinde. Skape varige samarbeidslinjer mellom
idretten, fylkeskommune og kommuner for å styrke paraidretten i Østfold.

Morten Hanisch seksjonsleder kulturminne, orienterte om Handlingsprogrammet til regionale
planer for kulturminne og folkehelse og presentert prosessplan for arbeidet med kulturminne.
4 essensielle punkter i planene:
- Sikre fornuftig regional kulturminneforvaltning
Faglig sterke, men brukerinitiert forvaltning. Kunne yte service, levere på frister. Bygge kultur
for raushet og ha ressurser til det. Bygge omdømme
- Kommunene må gjøres bedre innenfor kultur og ressurser.
- Økt fokus på formidling (I Østfold f.eks vikingskip, helleristninger forsvarshistorien osv).
Museene har her en viktig rolle
- Styrke frivillighetsarbeidet
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PS 1/2019 Drøfting av en helhetlig forvaltning av stillehavsøsters
Komitélederens forslag til innstilling
1.

Det gjennomføres en kartlegging av hvor det er forekomster av stillehavsøsters i
Østfold, inkludert en prioritering av hvilke typer områder som bør gis høyest prioritet
for fjerning eller reduksjon av bestander av stillehavsøsters.

2.

Det regionale samarbeidet videreføres i fylkene Viken og Vestfold-Telemark både for
effektiv bekjempelse og finne kommersiell anvendelse for stillehavsøsters.

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

Næring og kulturkomiteens innstilling 18.03.2019:
1.

Det gjennomføres en kartlegging av hvor det er forekomster av stillehavsøsters i
Østfold, inkludert en prioritering av hvilke typer områder som bør gis høyest prioritet
for fjerning eller reduksjon av bestander av stillehavsøsters.

2.

Det regionale samarbeidet videreføres i fylkene Viken og Vestfold-Telemark både for
effektiv bekjempelse og finne kommersiell anvendelse for stillehavsøsters.

Saksordfører: Tor Prøitz (H)

PS 2/2019 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
2022-2027 og Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av
vannregion Västerhavet 2022-2027 - høring av planprogram og
hovedutfordringer
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.

2.

Forslagene til planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan
for vannregion Glomma 2022-2027 og Regional plan for vannforvaltning i de norske
delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 legges ut til høring i perioden 1. april
til 30. juni 2019.
De nasjonale føringene for det videre vannforvaltningsarbeidet vil vedlegges
høringsdokumentene når de foreligger.

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 18.03.2019:
1.

2.

Forslagene til planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan
for vannregion Glomma 2022-2027 og Regional plan for vannforvaltning i de norske
delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 legges ut til høring i perioden 1. april
til 30. juni 2019.
De nasjonale føringene for det videre vannforvaltningsarbeidet vil vedlegges
høringsdokumentene når de foreligger.

PS 3/2019 Fordeling av midler til administrasjon og drift av
vannområdene i Østfold i 2019
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune innvilger 280 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Glomma sør for Øyeren.
Østfold fylkeskommune innvilger 160 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Morsa.
Østfold fylkeskommune innvilger 160 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Haldenvassdraget.
Midlene tas fra budsjetterte midler til vannforvaltning i 2018, konto 152020 – 7162.

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 18.03.2019:
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune innvilger 280 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Glomma sør for Øyeren.
Østfold fylkeskommune innvilger 160 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Morsa.
Østfold fylkeskommune innvilger 160 000 kroner til administrasjon og drift av
vannområde Haldenvassdraget.
Midlene tas fra budsjetterte midler til vannforvaltning i 2018, konto 152020 – 7162.

PS 4/2019 Opprettelse av utdanningstilbud innen fiskeri og havbruk
Komitélederens forslag til innstilling
1.

2.

Vg2 Fangst og fiske opprettes ved Naturbruk på Kalnes videregående skole fra
skoleåret 2020/21. Forutsetningen for opprettelsen av tilbudet er tilstrekkelig antall
søkere. Videre forutsettes det at næringen kan garantere for læreplasser i faget, samt
elevplasser i faget Yrkesfaglig fordypning.
Vg2 fangst og fiske opprettes ved å veksle inn en Vg2-klasse i hest- og hovslagerfaget.

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

Næring og kulturkomiteens innstilling 18.03.2019:
1.

2.

Vg2 Fangst og fiske opprettes ved Naturbruk på Kalnes videregående skole fra
skoleåret 2020/21. Forutsetningen for opprettelsen av tilbudet er tilstrekkelig antall
søkere. Videre forutsettes det at næringen kan garantere for læreplasser i faget, samt
elevplasser i faget Yrkesfaglig fordypning.
Vg2 fangst og fiske opprettes ved å veksle inn en Vg2-klasse i hest- og hovslagerfaget.

PS 5/2019 Innspill til jordbruksforhandlingene 2019
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1)
2)

3)

4)

Østfold fylkeskommune støtter Regjeringens ambisjoner om økt matproduksjon, mer
mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft for jordbruksnæringa og
tilhørende verdikjeder.
For å øke matproduksjonen må den verdifulle matjorda i Østfold gis et sterkt vern.
Fylkeskommunen vil bidra med arealplaner som bla. støtter vilkår om jordvern. For å få
hevet status for matjord og økt produksjon, er det behov for investeringer og forskning
knyttet til jordressursene.
Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til grovfôrarealer blir gjeninnført.
Det er viktig å se tiltaket i lys av landskapsvariasjon i fylket, vekslende driftsforhold på
den enkelte driftsenhet og arbeidet med bedring av vannkvalitet. Tilskudd til areal- og
kulturlandskap bør hensynta forskjellige kommuners ulike jordsmonn og vekstforhold.
Ved siden av forutsigbare investeringsvirkemidler er også markeds-ordninger tilpasset
våre forhold av stor betydning når jordbruks-forhandlingene skal landes. Østfolds rolle

5)

6)

7)

8)
9)
10)

i kornproduksjonen gir ringvirkninger utover fylkesgrensene, og dette bør få en egen
oppmerksomhet ved de kommende forhandlinger.
Østfold fylkeskommune har forståelse for at det er ønskelig med forenklinger av
ordningene i landbruket, samtidig kan innspillene fra faglagene i jordbruket i Østfold
tyde på at flere av endringene og erfaringene med dem bør vurderes nærmere for
ulike typer gårdsbruk.
Østfold fylkeskommune har satt seg høye mål ift klimatiltak. Det er behov for
stimuleringsmidler til jordbruksbedrifter som vil prøve nye og mer klimavennlige 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.
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.
Østfold fylkeskommune anbefaler at det stilles kompetansekrav i landbruket for de
som skal inn i næringa. Kompetanse vil være et grunnlag for produktivitet og høy
kvalitet, og er en konkurransefordel.
Fylkeskommunen forvalter midler til rekrutterings- og kompetanseheving i landbruket.
Midlene er betydelig redusert siste år og er på 532 000 kr for Østfold. Antall søknader
varierer mellom 15 og 20 pr år. Fylkeskommunen ser behov for at beløpet dobles.
Regionreformen vil medføre overføring av oppgaver, og det er viktig å få en tidlig og
tydelig avklaring mellom fylkesmannen og Viken fylkes-kommune om
oppgavefordelingen. Fylkeskommunen må få tilført ressurser for å kunne ivareta de
nye oppgavene på en god måte uten at det går på bekostning av andre oppgaver som
fylkeskommunen har i dag.

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 18.03.2019:
1)
2)

3)

4)

Østfold fylkeskommune støtter Regjeringens ambisjoner om økt matproduksjon, mer
mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft for jordbruksnæringa og
tilhørende verdikjeder.
For å øke matproduksjonen må den verdifulle matjorda i Østfold gis et sterkt vern.
Fylkeskommunen vil bidra med arealplaner som bla. støtter vilkår om jordvern. For å få
hevet status for matjord og økt produksjon, er det behov for investeringer og forskning
knyttet til jordressursene.
Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til grovfôrarealer blir gjeninnført.
Det er viktig å se tiltaket i lys av landskapsvariasjon i fylket, vekslende driftsforhold på
den enkelte driftsenhet og arbeidet med bedring av vannkvalitet. Tilskudd til areal- og
kulturlandskap bør hensynta forskjellige kommuners ulike jordsmonn og vekstforhold.
Ved siden av forutsigbare investeringsvirkemidler er også markeds-ordninger tilpasset
våre forhold av stor betydning når jordbruks-forhandlingene skal landes. Østfolds rolle

5)

6)

7)

8)
9)
10)

i kornproduksjonen gir ringvirkninger utover fylkesgrensene, og dette bør få en egen
oppmerksomhet ved de kommende forhandlinger.
Østfold fylkeskommune har forståelse for at det er ønskelig med forenklinger av
ordningene i landbruket, samtidig kan innspillene fra faglagene i jordbruket i Østfold
tyde på at flere av endringene og erfaringene med dem bør vurderes nærmere for
ulike typer gårdsbruk.
Østfold fylkeskommune har satt seg høye mål ift klimatiltak. Det er behov for
stimuleringsmidler til jordbruksbedrifter som vil prøve nye og mer klimavennlige 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.
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.
Østfold fylkeskommune anbefaler at det stilles kompetansekrav i landbruket for de
som skal inn i næringa. Kompetanse vil være et grunnlag for produktivitet og høy
kvalitet, og er en konkurransefordel.
Fylkeskommunen forvalter midler til rekrutterings- og kompetanseheving i landbruket.
Midlene er betydelig redusert siste år og er på 532 000 kr for Østfold. Antall søknader
varierer mellom 15 og 20 pr år. Fylkeskommunen ser behov for at beløpet dobles.
Regionreformen vil medføre overføring av oppgaver, og det er viktig å få en tidlig og
tydelig avklaring mellom fylkesmannen og Viken fylkes-kommune om
oppgavefordelingen. Fylkeskommunen må få tilført ressurser for å kunne ivareta de
nye oppgavene på en god måte uten at det går på bekostning av andre oppgaver som
fylkeskommunen har i dag.

PS 6/2019 Utlysning av midler til prosjekter i og langs Haldenvassdraget
2019
Komitélederens forslag til vedtak

Det lyses ut midler i 2019 til prosjekter i og langs Haldenvassdraget med inntil kr 1 750 000 fra
Regionalt utviklingsfond. Næring og kulturkomiteen slutter seg til forslag på formål og
retningslinjer som fremgår av saken. Større satsninger og prosjekter i samarbeid mellom flere
aktører blir prioritert. Tildeling av støtte besluttes av Næring og kulturkomiteen.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Leder Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende omforente tilleggsforslag til saken:
Næring og kulturkomiteen presiserer følgende i forhold til kriterienes krav til søknader,
punkt B: Søker kan ikke være privatpersoner eller private selskaper som søker alene som
enkeltstående selskap.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
Det lyses ut midler i 2019 til prosjekter i og langs Haldenvassdraget med inntil kr 1 750 000 fra
Regionalt utviklingsfond. Næring og kulturkomiteen slutter seg til forslag på formål og
retningslinjer som fremgår av saken. Større satsninger og prosjekter i samarbeid mellom flere
aktører blir prioritert. Tildeling av støtte besluttes av Næring og kulturkomiteen.
Næring og kulturkomiteen presiserer følgende i forhold til kriterienes krav til søknader,
punkt B: Søker kan ikke være privatpersoner eller private selskaper som søker alene som
enkeltstående selskap.

PS 7/2019 Tildeling av tilskudd fra støtteordning for næringsutvikling i
Østfold
Komitélederens forslag til vedtak

Det innvilges støtte til 6 prosjekter på tilsammen kr 2 057 500 fra Støtteordning for
næringsutvikling i Østfold etter utlysningen i januar 2019.
Følgende prosjekter gis støtte:
1. Kjeller Innovasjon AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 500 000 til prosjekt «Nyetableringer
innen bioøkonomi»
2. Viken Skog SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 550 000 til prosjektet «Mobilisering for økt
bruk av tre»
3. Visit Fredrikstad og Hvaler AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 295 000 til prosjektet
«Styrking av strategisk entreprenørskap på klyngenivå»
4. Blender Collective SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 400 000 til prosjektet «Blender –
økosystem for vekts, utvikling og tilgang til vekstkapital i kreativ og innovativ næring»
5. Ungt Entreprenørskap Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 200 000 til prosjektet
«Oppstart Studentbedrift på IT-studiet»
6. Gjenvinning Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 112 500 til prosjektet «Slik utdanner
vi de beste folka for gjenvinningsbransjen.»
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å sette særskilte vilkår til de enkelte tilsagnene.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Lars Pedersen Due (Ap) og Rune Fredriksen (Ap) fremmet begge spørsmål om sin habilitet.
Komiteen fant det riktig at de fratrådte møtet. Bjørn Ring Opjordsmoen (MDG) tiltrådte møtet.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
Det innvilges støtte til 6 prosjekter på tilsammen kr 2 057 500 fra Støtteordning for
næringsutvikling i Østfold etter utlysningen i januar 2019.
Følgende prosjekter gis støtte:
1. Kjeller Innovasjon AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 500 000 til prosjekt «Nyetableringer
innen bioøkonomi»
2. Viken Skog SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 550 000 til prosjektet «Mobilisering for økt
bruk av tre»
3. Visit Fredrikstad og Hvaler AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 295 000 til prosjektet
«Styrking av strategisk entreprenørskap på klyngenivå»
4. Blender Collective SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 400 000 til prosjektet «Blender –
økosystem for vekts, utvikling og tilgang til vekstkapital i kreativ og innovativ næring»
5. Ungt Entreprenørskap Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 200 000 til prosjektet
«Oppstart Studentbedrift på IT-studiet»
6. Gjenvinning Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 112 500 til prosjektet «Slik utdanner
vi de beste folka for gjenvinningsbransjen.»
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å sette særskilte vilkår til de enkelte tilsagnene.

PS 8/2019 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2019
Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2019
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 22 utvalgte prosjekter innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2019 på til sammen
kr. 1 284 000 i henhold til oversikten i saken.

2.

Ubenyttede midler under Treårig festivalstøtte avsatt til Tons of rock for 2019
omdisponeres til Støtte til kulturproduksjoner

3.

Rest til fordeling 2. halvår 2019 er kr. 1 751 000

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 18.03.2019:
1.

Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 22 utvalgte prosjekter innenfor
ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» tildeling 1. halvår 2019 på til sammen
kr. 1 284 000 i henhold til oversikten i saken.

2.

Ubenyttede midler under Treårig festivalstøtte avsatt til Tons of rock for 2019
omdisponeres til Støtte til kulturproduksjoner

3.

Rest til fordeling 2. halvår 2019 er kr. 1 751 000

PS 9/2019 Søknad om tilskudd – Større arrangementer som profilerer
Østfold – Sykkel NM, gateritt - Askim
Komitélederens forslag til vedtak

Det gis et tilskudd på kr 65 000 til Smaalenene Sykkelklubb og et markedsføringsbidrag
gjennom VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000, til arrangementet NM Gateritt-Landevei fredag 21.
juni 2019 i Askim. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som regulerer synlighet
mm.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Leder Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til saken.
Nytt punkt: Det foretas en lett revisjon av reglementet for å sikre at de fortsatt fremstår som
relevant. Ole Johan Lakselv (FrP) og Andreas Lervik(Ap) er valgt av komiteen til dette arbeidet.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
1.

Det gis et tilskudd på kr 65 000 til Smaalenene Sykkelklubb og et markedsføringsbidrag
gjennom VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000, til arrangementet NM Gateritt-Landevei
fredag 21. juni 2019 i Askim. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som
regulerer synlighet mm.

2.

Det foretas en lett revisjon av reglementet for å sikre at de fortsatt fremstår som
relevant. Ole Johan Lakselv (FrP) og Andreas Lervik(Ap) er valgt av komiteen til dette
arbeidet.

PS 10/2019 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer
Østfold - Nordisk mesterskap i roing på Tunevannet
Komitélederens forslag til vedtak

Sarpsborg Roklubb gis et tilskudd på kr 30 000 til å arrangere Nordisk Mesterskap i roing på
Tunevannet i Sarpsborg. I tillegg vil VisitØstfold gi et markedsføringsbidrag, verdsatt til
kr 30 000.

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 18.03.2019:
Sarpsborg Roklubb gis et tilskudd på kr 30 000 til å arrangere Nordisk Mesterskap i roing på
Tunevannet i Sarpsborg. I tillegg vil VisitØstfold gi et markedsføringsbidrag, verdsatt til
kr 30 000.

PS 11/2019 Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold –
Nordisk Mesterskap i sjakk - Sjakkforbundet - Sarpsborg kommune
Komitélederens forslag til vedtak

Norges sjakkforbund innvilges arrangementsstøtte/sponsorsamarbeid på totalt kr. 75.000, til
avvikling av Nordisk mesterskap i sjakk i Østfold i 2019.

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 18.03.2019:
Norges sjakkforbund innvilges arrangementsstøtte/sponsorsamarbeid på totalt kr. 75.000, til
avvikling av Nordisk mesterskap i sjakk i Østfold i 2019.

PS 12/2019 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer
Østfold - Grenserittet
Komitélederens forslag til vedtak

Det gis et tilskudd på kr 150 000 til Grenserittet 2019 og et markedsføringsbidrag gjennom
VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som
regulerer synlighet mm.

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 18.03.2019:
Det gis et tilskudd på kr 150 000 til Grenserittet 2019 og et markedsføringsbidrag gjennom
VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som
regulerer synlighet mm.

PS 13/2019 Søknad om tilskudd - 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 og
VisitØstfold for gjennomføring av Allsang på Grensen i 2019. Det forutsettes at dette gjøres
innenfor en økonomisk ramme på totalt kr 120 000. Bevilgningen tas fra midlene på ordningen
med tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold og fra de midlene som
VisitØstfold disponerer til samme formål. Dette kommer i tillegg til VisitØstfolds bidrag med
markedsføring av arrangementet, anslått til en verdi av inntil kr 30 000.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (H og FrP stemte mot)

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Allsang på Grensen AS og
VisitØstfold for gjennomføring av Allsang på Grensen i 2019. Det forutsettes at dette gjøres
innenfor en økonomisk ramme på totalt kr 120 000. Bevilgningen tas fra midlene på ordningen
med tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold og fra de midlene som

VisitØstfold disponerer til samme formål. Dette kommer i tillegg til VisitØstfolds bidrag med
markedsføring av arrangementet, anslått til en verdi av inntil kr 30 000.

PS 14/2019 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer
Østfold - SommerOase i Fredrikstad - Stiftelsen Oase
Komitélederens forslag til vedtak

Stiftelsen Oase sin søknad om tilskudd til arrangementet Sommer Oase i Fredrikstad i 2019,
avslås.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet spørsmål om sin habilitet. Komiteen fant det riktig at han
fratrådte møtet. Bjørn Ring Opjordsmoen (MDG) tiltrådte møtet.
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
Stiftelsen Oase sin søknad om tilskudd til arrangementet Sommer Oase i Fredrikstad i 2019,
avslås.

PS 15/2019 Statlige prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2019
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen tas til orientering.

2.

Østfold fylkeskommune forutsetter at nye oppgaver på kulturminnefeltet blir
fullfinansiert, der økte rammer til fylkeskommunene tydeliggjøres i
kommuneøkonomiproposisjonen våren 2019.

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 18.03.2019:
1.

Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen tas til orientering.

2.

Østfold fylkeskommune forutsetter at nye oppgaver på kulturminnefeltet blir
fullfinansiert, der økte rammer til fylkeskommunene tydeliggjøres i
kommuneøkonomiproposisjonen våren 2019.

PS 16/2019 Orienteringssak. Tilskudd til verneverdige bygninger og
anlegg 2018 - ekstramidler
Komitélederens forslag til vedtak
Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2018 – Ekstramidler - 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 18.03.2019:
Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2018 – Ekstramidler - tas til orientering.

PS 17/2019 Orienteringssak. Tilskudd til verneverdige bygninger og
anlegg 2019
Komitélederens forslag til vedtak

Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2019 tas til orientering.

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 18.03.2019:
Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2019 tas til orientering.

PS 18/2019 Kriterier for statlige friluftsmidler 2019
Komitélederens forslag til vedtak
1.

2.

3.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 til tiltak etter følgende kriterier:
a) Reduserer de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
b) Hindrer at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
c) Ivaretar 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) Områder ved sentrale innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap. 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 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.
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 5. juni.

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

Næring og kulturkomiteens vedtak 18.03.2019:
1.

2.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 til tiltak etter følgende kriterier:
h) Reduserer de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
i) Hindrer at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
j) Ivaretar 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) Områder ved sentrale innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap. 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 etter følgende kriterier:

3.

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 5. juni.

PS 19/2019 Kriterier for tildeling av fylkeskommunale friluftsmidler
2019
1

Tabell - tildeling av fylkeskommunale friluftsmidler 2018

Komitélederens forslag til vedtak
1.

De fylkeskommunale friluftslivsmidlene fordeles etter følgende kriterier:
a) Midler tildeles frivillige lag og foreninger etter søknad.
b) Midlene skal dekke innkjøp av materialer/utstyr.
c) Tilskuddet skal bidra til å redusere fysiske hindringer for friluftsliv og/eller legge
til rette for økt friluftsaktivitet for alle.
d) Tilskuddet skal bidra til å redusere faren for at friluftsliv fører til unødige
naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet, kulturminner og
kulturmiljø.
e) Tilskuddet skal bidra til å ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og
legge til rette for gode naturopplevelser.
f) Østfold fylkeskommune som bidragsyter synliggjøres der det er praktisk mulig.

2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på et senere komitémøte.
3.

Komiteen tar tildelingene fra 2018 til orientering.

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 18.03.2019:
1.

De fylkeskommunale friluftslivsmidlene fordeles etter følgende kriterier:

g) Midler tildeles frivillige lag og foreninger etter søknad.
h) Midlene skal dekke innkjøp av materialer/utstyr.
i) Tilskuddet skal bidra til å redusere fysiske hindringer for friluftsliv og/eller legge
til rette for økt friluftsaktivitet for alle.
j) Tilskuddet skal bidra til å redusere faren for at friluftsliv fører til unødige
naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet, kulturminner og
kulturmiljø.
k) Tilskuddet skal bidra til å ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og
legge til rette for gode naturopplevelser.
l) Østfold fylkeskommune som bidragsyter synliggjøres der det er praktisk mulig.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på et senere komitémøte.
3.

Komiteen tar tildelingene fra 2018 til orientering.

PS 20/2019 Tildeling av statlige viltfondsmidler og overføring fra
fylkeskommunalt viltfond 2019
Komitélederens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Næring og kulturkomiteen tar fylkesrådmannens tildelinger til viltformål til
orientering.
Næring og kulturkomiteen overfører 100 000 kroner fra fylkeskommunalt viltfond til
fordeling.
Næring og kulturkomiteen gir fylkesrådmannen fullmakt til å gjennomføre eventuelle
justeringer i tildelingen

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 18.03.2019:
1.
2.
3.

Næring og kulturkomiteen tar fylkesrådmannens tildelinger til viltformål til
orientering.
Næring og kulturkomiteen overfører 100 000 kroner fra fylkeskommunalt viltfond til
fordeling.
Næring og kulturkomiteen gir fylkesrådmannen fullmakt til å gjennomføre eventuelle
justeringer i tildelingen

PS 21/2019 Restaurering og tilrettelegging av natur - pilotprosjekter i
marine områder
Komitélederens forslag til vedtak

Næring- og kulturkomiteen bevilger samlet kr 1.094.500 til pilotprosjekter med
restaurering/opprydding av natur i marine områder:
1.

Kr. 500.000 bevilges til Hvaler kommune til samarbeidsprosjekt med Ytre
Hvaler nasjonalpark, Skjærgårdstjenesten, Statens Naturoppsyn og lokale
dykkere.

2.

Kr. 594.500 bevilges til Naturvernforbundet i Fredrikstad Hvaler til
samarbeidsprosjekt med lokale dykkerklubber, Onsøy Jeger- og fiskerforening,
Skjærgårdstjenesten og Fredrikstad kommune.

Midlene belastes prosjekt 002028 «Naturrestaurering og tilrettelegging», og utbetales etter
anmodning når arbeidene er igangsatt.
Ved prosjektavslutning ber fylkeskommunen om rapport, gjerne med fotodokumentasjon,
samt regnskap for prosjektene.

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 18.03.2019:
Næring- og kulturkomiteen bevilger samlet kr 1.094.500 til pilotprosjekter med
restaurering/opprydding av natur i marine områder:
1.

Kr. 500.000 bevilges til Hvaler kommune til samarbeidsprosjekt med Ytre
Hvaler nasjonalpark, Skjærgårdstjenesten, Statens Naturoppsyn og lokale
dykkere.

2.

Kr. 594.500 bevilges til Naturvernforbundet i Fredrikstad Hvaler til
samarbeidsprosjekt med lokale dykkerklubber, Onsøy Jeger- og fiskerforening,
Skjærgårdstjenesten og Fredrikstad kommune.

Midlene belastes prosjekt 002028 «Naturrestaurering og tilrettelegging», og utbetales etter
anmodning når arbeidene er igangsatt.
Ved prosjektavslutning ber fylkeskommunen om rapport, gjerne med fotodokumentasjon,
samt regnskap for prosjektene.

PS 22/2019 Fastsettelse av kultiveringsplan for innlandsfisk i Østfold
Komitélederens forslag til vedtak

Fylkesrådmannen anbefaler at den vedlagte kultiveringsplanen for innlandsfisk i Østfold
fastsettes.

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 18.03.2019:
Fylkesrådmannen anbefaler at den vedlagte kultiveringsplanen for innlandsfisk i Østfold
fastsettes.

PS 23/2019 Villsvin i Østfold - informasjon om fremdrift
Komitélederens forslag til vedtak

Næring og kulturkomiteen tar saken 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 18.03.2019:
Næring og kulturkomiteen tar saken til orientering

PS 24/2019 Turskiltprosjektet 2014-2017 resultater
Komitélederens forslag til vedtak

1. Næring og kulturkomiteen tar sak om Turskiltprosjektet 2014- 2017 til orientering.

2. Fylkeskommunens andel av mindreforbruket i prosjektet overføres til årets tildeling til
skilting og merking av turstier.

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 18.03.2019:
1. Næring og kulturkomiteen tar sak om Turskiltprosjektet 2014- 2017 til orientering.
2. Fylkeskommunens andel av mindreforbruket i prosjektet overføres til årets tildeling til
skilting og merking av turstier.
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