Næring og kulturkomiteens behandling:
Alf Martin Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Tillegg punkt 2: (Ordet eiere settes inn) Deltakere/eiere
I tillegg bør det gis en anbefaling om hvem som skal være eiere av Haldenvassdragets
Kanalselskap AS.
Punkt 3 strykes.
Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til saken:
Tillegg punkt 3: (Ordet bør settes inn) Arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen bør
innpasses i Næringsriket Østfolds…
Nytt punkt 4: Framtidig finansiering av tiltak i Haldenkanalen, herunder Regionalpark Halden,
bør sees i sammenheng med sak om «støtte til næringsutvikling og lokalsamfunn i
distriktene» (ref statsbudsjettet kap 550). Sak om fordeling av disse midlene blir lagt fram til
komiteen i februar 2017.
Følgende omforente forslag ble fremmet på vegne av komiteen:
Omforent forslag: Saken oversendes administrasjonen for en bredere redegjørelse av
vedtakets punkt 2 inkludert det foreslåtte tillegg, og en ny sak fremlegges til et senere møte.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordførers forslag til vedtak punk 2, med en tilføring av deltakere/eiere, ble enstemmig
vedtatt.
Fylkesordførers forslag til vedtak punk 3, med det foreslåtte tillegg fra Andreas Lervik, ble
vedtatt mot 4 stemmer (H og FrP stemte mot)
Nytt punkt 4 foreslått av Andreas Lervik ble enstemmig vedtatt.
Tillegg punkt 2 fremmet av Alf Martin Ulven oversendes administrasjonen for en bredere
redegjørelse og fremlegging av ny sak.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune sier opp nåværende avtale med regionalparken
Haldenkanalen innen 31.12.2016.
Regionalparken Haldenkanalen benytter 2017 til å avklare hvem som vil være
fremtidige deltakere/eiere og hvilke økonomiske rammer regionalparken har for å nå
målsettingen i strategiplanen for 2017-2022.
Arbeidet med regionalparken Haldenkanalen bør innpasses i Næringsriket Østfolds
strategier og tiltaksplaner, for mulig videre finansiering fra 2018 – 2022.
Framtidig finansiering av tiltak i Haldenkanalen, herunder Regionalpark Halden, bør
sees i sammenheng med sak om «støtte til næringsutvikling og lokalsamfunn i
distriktene» (ref statsbudsjettet kap 550). Sak om fordeling av disse midlene blir lagt
fram til komiteen i februar 2017.

