Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Ingen
Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte følgende endringsforslag på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk
Venstreparti:
Nytt punkt 2:
Skole
 Antall søkere til voksenopplæring er fordoblet hittil i 2018 sammenlignet med 2017, for
å kunne imøtekomme økt søkning og bidra til å heve utdanningsnivået i Østfold vil det i
budsjettet for 2019 settes av ekstramidler til å styrke Voksenopplæring, inkludert
teoriforberedende kurs i regi av voksenopplæringsforbundene.
Kultur
 Det bør legges samme prinsipp til grunn for Ladies Tour of Norway som for de øvrige
institusjonene i fylket som mottar statsstøtte. Det er derfor ønskelig at Ladies Tour of
Norway gis midler til drift også fra fylkeskommunen.
 Det er viktig Storedal anlegget blir satt i stand på en god måte. Fylkestinget ønsker
derfor å bidra til dette. Det bes om en sak om status på prosjektet med tanke økonomi
og gjennomføring.
 Historisk dokumentasjon Haldenkanalen er et pågående prosjekt. Fylkestinget har
merket seg at dette. Fylkestinget vil vurdere en søknad om økonomisk støtte hvis det
fremmes en slik søknad.
 «Det bes om en sak som viser hva staten, fylkeskommunen og kommunene bidrar
økonomisk med til organisasjoner og aktører i Østfold hvor fylkeskommunen er
involvert og bidrar med midler, eller har eierinteresser. Hensikten er å sørge for en
størst mulig grad av likebehandling av ulike virksomheter. Saken fremmes høsten 2018
og danner grunnlag for fylkeskommunal støtte i 2019.»
Næring
 «Mosseregionens næringsutvikling er en viktig bidragsyter for å nå målsettinga om økt
verdiskapning og sysselsetting i Østfold. Østfold fylkeskommune vil derfor positivt
vurdere å bidra til å sikre mellomfinansiering i 2019, slik at arbeidet videreføres fram til
mer permanente finansieringsordninger er etablert»
Samferdsel
 Arbeidet med sammenhengende gang- og sykkelprosjekter må videreføres. Spesielt
viktig er å få bygd ut manglende lenker som for eksempel G/S- brua over Rødsund.
Dette må følges opp i budsjett- og økonomiplanarbeidet framover.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling og Andreas forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 20.06.2018:
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Følgende hadde ordet i saken: Andreas Lervik.

