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PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD
Tid: 15.11.19 kl. 09.00 – 10.35
Sted: Store festsal på Kulturtorget i Mysen
Medlemmer:
Askim kommune
Askim kommune
Askim kommune
Eidsberg kommune
Eidsberg kommune
Eidsberg kommune
Hobøl kommune
Hobøl kommune
Marker kommune
Marker kommune
Marker kommune
Rømskog kommune
Skiptvet kommune
Skiptvet kommune
Skiptvet kommune
Spydeberg kommune
Spydeberg kommune
Spydeberg kommune
Trøgstad kommune
Trøgstad kommune
Trøgstad kommune
Indre Østfold kommune
Øvrige:
Bane NOR
Bane NOR
Bane NOR
Smaalenenes avis
Stortingspolitiker
Eidsberg kommune
Hobøl kommune

Thor Hals
John Altenborn
Synnøve Rambek
Erik Unaas
Janne H. M. Ultvedt
Tom-Arne Tørfoss
Olav Breivik
Simen Gjølsjø
Theodor Bye
Kjersti Nythe Nilsen
Kjell Reidar Jogerud
Thor Håkon Ramberg
Anne-Grethe Larsen
Ann Kristin Solli Borgersen
Per Egil Pedersen
Petter Schou
Sigmund Lereim
Erik Flobakk
Saxe Frøshaug
Ståle Frøshaug
Rune Melleby
Georg Smedhus

Torun Hellen
Nina Michalowska
Levent Jucla
Ole André Myhrvold
Kai Roterud
Stine Boge Hellerud

(deler av møtet)

(deler av møtet)
(deler av møtet)
(deler av møtet)
(deler av møtet)
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13/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
14/2019 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.05.19
Beslutning:
Protokollen godkjennes.
I sak 12/2019 Veien videre for Indre Østfold Regionråd (ref. sak 22/2017 punkt 3, sak 26/2018 og
sak 5/2019) har det sneket seg inn en skrivefeil. «Marker kommune» byttes i slutten av avsnittet
nedenfor ut med «Skiptvet kommune», slik:
«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 Skiptvet
kommune.»
15/2019 Høring av planprogram - ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski
Bane NOR ved Torun Hellen (assisterende prosjektleder) presenterte saken. Presentasjonen ligger
vedlagt protokollen.
Beslutning:
1. Indre Østfold regionråd slutter seg til høringsforslaget til planprogram for reguleringsplan med
konsekvensutredning for «Østfoldbanen – Hensetting Ski syd og ny avgrening Østre linje».
2. Indre Østfold regionråd ber om raskest mulig framdrift i planprosessen og gjennomføring av
prosjektet, slik at infrastrukturkapasiteten er sikret for å gjennomføre togtilbudet beskrevet i
«Ruteplan 2027». Dette innebærer at planskilt avgrening for Østre linje og anlegg for
togparkering ferdigstilles senest i 2024.
3. Indre Østfold regionråd forutsetter at utbyggingen skjer i henhold til tidligere planer med
dobbeltspor Ski – Kråkstad stasjon og hensettingsspor med kapasitet til minimum 15 doble
Flirt-tog. Dette er avgjørende for å sikre effektiv drift av Ski stasjon, som gir mulighet for å
erstatte 30 min med 10 min rutetilbud for lokaltog Ski – Oslo og flere avganger på vestre linje.
Regionrådet forutsetter at prosjektet velger løsninger og rammer som tidligere forutsatt og
sikrer en fremtidsrettet løsning både for Østfoldbanens østre og vestre linje.
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16/2019 Oppnevning av styremedlem og vara til styret i Samarbeidsalliansen Osloregionen
Leder, Olav Breivik, presenterte saken.
Beslutning:
Som styremedlem velges den nye lederen av Indre Østfold regionråd. Som vara velges den nye
nestlederen av Indre Østfold regionråd.

17/2019 Veien videre for Indre Østfold Regionråd (ref. sak 22/2017 punkt 3, sak 26/2018, sak
5/2019 og sak 12/2019)
Leder, Olav Breivik, innledet saken.
Beslutning:
Indre Østfold regionråd består fra 01.01.20 av tre medlemskommuner – Indre Østfold kommune,
Skiptvet kommune og Marker kommune. Hver av de tre kommunene representeres med tre
medlemmer – ordfører, opposisjonsleder og rådmann.
Indre Østfold kommune skal ha ledervervet fast. De øvrige kommunene rullerer på
nestledervervet.
Sekretariatsfunksjonen overtas umiddelbart av Indre Østfold kommune.
Indre Østfold kommune overtar midlene som tilhører regionrådet pr. 31.12.19, og dekker
kostnadene regionrådet måtte ha for fremtiden. Med dette utgår dermed medlemsavgiften for
medlemskommunene.
Regionrådet sender en formell henvendelse til Rakkestad kommune om deltakelse i regionrådet.
Leder og nestleder av regionrådet følger opp med et møte med Rakkestad kommune.
Stortingspolitikere og fylkespolitikere fra regionen inviteres for fremtiden fast til
regionrådsmøtene.
Sekretariatet tar ansvar for å endre vedtektene til regionrådet i tråd med det overstående.
Et eventuelt samarbeid/sammenslåing med Follrådet og/eller Regionrådet for Mosseregionen vil
regionrådet måtte ta stilling til på et senere tidspunkt dersom det skulle bli aktuelt. Foreløpig
sendes innkallinger og protokoller til/fra regionrådsmøter begge veier mellom Follorådet og Indre
Østfold regionråd.
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18/2019 Budsjett 2020
Beslutning:
Indre Østfold kommune overtar midlene som tilhører regionrådet pr. 31.12.19, og dekker
kostnadene regionrådet måtte ha for fremtiden. Med dette utgår dermed medlemsavgiften for
medlemskommunene.
19/2019 Møteplan 2020
Beslutning:
Sekretariatet koordinerer en møteplan mellom medlemskommunene og sender ut en ny
samordnet møteplan på nyåret.
Møteplanen sendes til stortingspolitikere og fylkespolitikere fra regionen som inviteres til
møtene. Møteplanen sendes også til Follorådet og Regionrådet for Mosseregionen, slik at
representanter fra disse regionrådene kan delta.

20/2019 Ny ledelse Indre Østfold Regionråd 2020-2021
Beslutning:
1. Som ny leder velges Indre Østfold kommune sin ordfører.
2. Som ny nestleder velges Skiptvet kommune sin ordfører.
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