Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Olav Moe (KrF) og Johan Edvard Grimstad (Sp) ble enstemmig erklært habil til å delta i
behandlingen av saken.
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold har felles utfordringer i å etablere nye arbeidsplasser og fylket er et felles bo- og
arbeidsmarked. Omstillingsprosjektet basert i Mosseregionen er inne i sitt siste år. Alle nye prosjekter
som ønsker fylkeskommunal støtte må ha et fylkesperspektiv. Prosjekter som nå søkes etablert i Halden
og Askim har flere positive elementer som kan få slik støtte. Fylkesutvalget vil derfor oppfordre Halden
og Askim om å arbeide videre slik at søknadene sikres et tydeligere Østfoldfokus gjennom behandling i
Næringsriket.
Østfold fylkeskommune ønsker å se midlene under Post 550. 62 (bedriftsrettede låne- og
tilskuddsordninger i distriktene) og midlene under post 550.64 (inkluderende og vekstkraftige
lokalsamfunn) i en større sammenheng og at både de bedriftsrettede midlene og prosjektmidlene skal
bygge opp under satsingsområdene og bidra til å realisere strategien til Regionalpark Haldenkanalen.
Dette for å få en forsterket effekt og økte synergieffekter av Regionalparksatsingen.
De bedriftsrettede midlene tildeles gjennom Innovasjon Norge mens prosjektmidlene tildeles gjennom
Østfold fylkeskommunes næringskomite.
Østfold fylkeskommune imøteser en plan for hvordan det skal mobiliseres til de bedriftsrettede
midlene.
Tabellens linje om Mosseregionen endres til:
Omstilling basert i Mosseregionen.
Votering:
Siv Henriette Jacobsens forslag til vedtak og fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 09.03.2017:
Østfold har felles utfordringer i å etablere nye arbeidsplasser og fylket er et felles bo- og
arbeidsmarked. Omstillingsprosjektet basert i Mosseregionen er inne i sitt siste år. Alle nye prosjekter
som ønsker fylkeskommunal støtte må ha et fylkesperspektiv. Prosjekter som nå søkes etablert i Halden
og Askim har flere positive elementer som kan få slik støtte. Fylkesutvalget vil derfor oppfordre Halden
og Askim om å arbeide videre slik at søknadene sikres et tydeligere Østfoldfokus gjennom behandling i
Næringsriket.
Østfold fylkeskommune ønsker å se midlene under Post 550. 62 (bedriftsrettede låne- og
tilskuddsordninger i distriktene) og midlene under post 550.64 (inkluderende og vekstkraftige
lokalsamfunn) i en større sammenheng og at både de bedriftsrettede midlene og prosjektmidlene skal
bygge opp under satsingsområdene og bidra til å realisere strategien til Regionalpark Haldenkanalen.
Dette for å få en forsterket effekt og økte synergieffekter av Regionalparksatsingen.
De bedriftsrettede midlene tildeles gjennom Innovasjon Norge mens prosjektmidlene tildeles gjennom
Østfold fylkeskommunes næringskomite.
Østfold fylkeskommune imøteser en plan for hvordan det skal mobiliseres til de bedriftsrettede
midlene.
Statlige regionale utviklingsmidler for 2017 fordeles slik:
Formål / tiltak
Innovasjon Norge -distrikt

Forslag 2017
1 910 000

Regionalpark Haldenkanalen
Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold
Kompetanseforum Østfold
Innovative Østfold
Innovasjon Norge – innovasjon, automatisering, etablererservice
NCE Smart Energy Markets
Bedriftsnettverk
Interreg
Omstilling basert i Mosseregionen
Næringsriket Østfold
Gjennomføringskostnader
Sum

1 500 000
500 000
750 000
1 000 000
2 500 000
1 000 000
1 000 000
6 575 000
3 000 000
4 000 000
250 000
23 985 000

