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PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD
Tid: 10.05.19 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Bystyresalen, Askim rådhus
Medlemmer:
Askim kommune
Askim kommune
Eidsberg kommune
Eidsberg kommune
Hobøl kommune
Hobøl kommune
Marker kommune
Rømskog kommune
Rømskog kommune
Skiptvet kommune
Skiptvet kommune
Spydeberg kommune
Spydeberg kommune
Trøgstad kommune
Trøgstad kommune
Trøgstad kommune
Indre Østfold kommune

Thor Hals
John Altenborn
Erik Unaas
Janne H. M. Ultvedt
Olav Breivik
Håvard Abotnes Osflaten
Kjersti Nythe Nilsen
Thor Håkon Ramberg
Gudbrand Kvaal
Svein Olav Agnalt
Lisbeth Narvestad Grenager
Petter Schou
(deler av møtet)
Sigmund Lereim
Saxe Frøshaug
Ståle Frøshaug
Rune Melleby
Georg Smedhus

Observatører:

Øvrige:
Smaalenenes Avis
Eidsberg kommune
Visit Indre Østfold
Hobøl kommune

(deler av møtet)
Øyvind Reymert
David Koht-Norbye
Stine Boge Hellerud

(under eventuelt)
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8/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
9/2019 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.02.19
Beslutning:
Protokollen godkjennes.
Saken om næringspris, ref. sak 7/2019, utsettes til etter kommunesammenslåingen i 2020 og
eventuell ny organisering av regionrådet.
10/2019 Vår felles trafikkstasjon – hva nå? Kort orientering om status (ref. sak 6/2019)
Prosjektrådmann Indre Østfold kommune, Georg Smedhus, presenterte saken.
Arbeidsgruppen i Indre Østfold kommune, som jobber spesielt med denne saken, har siden
forrige regionrådsmøte hatt møte med KS. Arbeidsgruppen opplevde at de nådde igjennom med
budskapet fra Indre Østfold. Det oppleves at Indre Østfolds initiativ er en pilot som oppfattes å
være det bredeste forslaget til hvordan man kan beholde tjenestene trafikkstasjonen i dag leverer
lokalt, med en annen arbeidsfordeling enn dagens. Det avholdes i regi av KS et møte med
statsråden og noen andre kommuner 22.05.19 hvor temaet er hvordan tjenestene på
trafikkstasjonene skal beholdes lokalt. Arbeidsgruppen ble av regionrådet oppfordret til å gå ut i
media med informasjon om arbeidet som gjøres, slik at innbyggerne er kjent med at det arbeides
med saken og hva som gjøres.
Leder av regionrådet oppfordrer medlemmene av regionrådet til å komme med innspill til
arbeidsgruppen, dersom noen har det.
Beslutning:
Saken tas til orientering.

11/2019 Forslag til kandidater til styret i Østfoldforskning AS
Leder, Olav Breivik, presenterte saken.
Beslutning:
Indre Østfold Regionråd foreslår Hilde Brandsrud og Rune Melleby som kandidater til styret i
Østfoldforskning AS.
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12/2019 Veien videre for Indre Østfold Regionråd (ref. sak 22/2017 punkt 3, sak 26/2018 og sak
5/2019)
Prosjektrådmann Indre Østfold kommune, Georg Smedhus, innledet saken.
Siden forrige regionrådsmøte i februar har flere av regionrådets medlemmer deltatt på et av
Follorådets møter. Der ble blant annet Viken fylkeskommunes tanker for regionrådene og
samhandlingen med disse presentert, slik Indre Østfold Regionråd fikk i sitt møte 08.02.19. Det er
tydelig at fylkeskommunen vil kjøre mange av sine prosesser gjennom regionrådene. Viken
fylkeskommune har derfor landet på at modellen Buskerud fylkeskommune tidligere har hatt for
samarbeid med regionrådene i fylket er den som videreføres av Viken fylkeskommune.
Regionrådene blir da brukt som den viktigste hørings- og kommunikasjonsinstansen mot
kommunene for fylkeskommunen. Viken fylkeskommune ser ikke for seg at en kommune kan ha
medlemskap i flere regionråd, men at én kommune må være medlem i ett regionråd.
Medlemskommunene i regionrådet er enige om at formålet med å inngå et samarbeid eller
sammenslås med et eller flere andre regionråd er at man blir store nok til å bli hørt og få
gjennomslag. Samtidig må ikke en eventuell ny organisering av regionrådet bli for stor, slik at det
blir for mange diskusjoner og kompromisser innad i regionrådet.
En eventuell ny organisering av regionrådet bør være på plass til nyttår. Areal- og transportplanen
til Viken fylkeskommune skal da på høring og det er en viktig sak å bli hørt i.
Det var enighet blant medlemskommunene i regionrådet om at det er viktig å skille på regionale
samarbeid og regionråd. Selv om man søker et regionrådssamarbeid/regionrådssammenslåing en
vei må det likevel samarbeides med andre kommuner og regioner.
Rømskog kommune er med i Indre Østfold Regionråd pr. i dag, men ser det som sannsynlig at de
vil søke til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike når Rømskog kommune sammenslås med
Aurskog-Høland kommune 01.01.2020. Det vil imidlertid være nødvendig også å samarbeide
sørover, selv om kommunen antakelig deltar i et regionråd i Nedre Romerike.
Marker kommune er tydelige på at det er naturlig for dem å følge Indre Østfold kommune videre.
Skiptvet kommune synes det er naturlig at Indre Østfold Regionråd søker et
samarbeid/sammenslåing med Follorådet, men ikke Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Da vil
Regionrådet for Mosseregionen eller Nedre Glomma Regionråd være mer naturlige for Marker
kommune.
For Indre Østfold er det to akser det kan være naturlig å søke samarbeid mot – Lillestrøm-aksen
og Follo-aksen. Indre Østfold kommune, med et eget forhandlingsutvalg for regiontilknytninger,
E-Post:
post@indreostfold.no for
har vært i kontakt med både Follorådet, Regionrådet for Mosseregionen
og Samarbeidsrådet
Nedre Romerike om et mulig samarbeid, men det er ingen tydelige signaler fra disse på et
samarbeid om/sammenslåing av regionrådene.
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Indre Østfold Regionråd mener det er mest naturlig å søke et samarbeid/sammenslåing med
Follorådet, og mener regionrådet bør gå i forhandlinger med Follorådet.
Beslutning:
Forhandlingsutvalget i Indre Østfold kommune, samt ordførerne i Marker og Skiptvet kommuner,
går i forhandlinger med Follorådet om et mulig samarbeid/sammenslåing av regionrådene.

Eventuelt
- David Koht-Norbye, styremedlem i Visit Indre Østfold, orienterte om hva som skjer på
reiselivsfronten i Indre Østfold. En orientering ble delt ut på papir i møtet.
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