Sekretariat: Indre Østfold kommune
post@io.kommune.no
Rådhusgata 22, 1830 Askim
Org. nr. 920 123 899

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD
Tid: 26.02.20
Sted: Indre Østfold rådhus – kommunestyresalen
Medlemmer:
Marker kommune
Marker kommune
Skiptvet kommune
Skiptvet kommune
Skiptvet kommune
Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune

Bjørn Borgund.
Kjell Reidar Jogerud
Anne-Grethe Larsen
Ann Kristin Solli Borgersen
Per Egil Pedersen
Saxe Frøshaug
Thor Hals
Georg Smedhus

Øvrige:
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkestingsmedlem
Viken fylkestingsmedlem

Fylkesråd Øyvind Solum
Espen Nedland Hansen
Jan Helge Atterås
Erik Unaas
Håvard Jensen

Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune

Hilde Brandsrud
Ingeborg Langeland
Betty S. Hvalsengen

Forfall:
Marker kommune
Marker kommune
Viken fylkeskommune

Teodor Bye
Kjersti Nythe Nilsen
Kjersti Bærug Hulbak
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10/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

11/2020 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.20
Beslutning:
Protokollen godkjennes.
12/2020 Oppstart av planstrategi for Viken fylkeskommune
Fylkesråd Øyvind Solum orienterte om Viken fylkeskommunes prosess i arbeidet med
planstrategien. Solum holdt en kort orientering om fylkeskommunens planstrategi. Regional
planstrategi for Viken er forankret i FNs 17 bærekraftsmål som skal fungere som en driver for
utvikling av arbeidet med planstrategien. Solum er nå på en runde i alle kommunene i fylket for å
hente inn innspill til planstrategien som skal gi retning for fylkesplanen. Regionrådet ga sine
innspill i møtet. Disse ble notert ned og tatt med i det videre arbeidet.
Beslutning:
I tillegg til innspillene som fylkeskommunen tok med seg videre, vil regionrådet oversende et
notat over utfordringer Indre Østfold regionråd anser som vesentlige å få synliggjort i Vikens
fylkesplan.

13/2020 Videregående skole og fagskoler i Viken_______________________________________
Avdelingsdirektør for kompetanseutvikling i fylkeskommunen Jan Helge Atterås orienterer om
videregående- og fagskole utdanning i Viken. Presentasjonen følger vedlagt. Fullført utdanning
er en vesentlig faktor i levekårssammenheng. Indre Østfold kommune har utfordringer med
økende barnefattigdom og utenforskap. Et samarbeid for å tilrettelegge for at flere skal kunne
tilegne seg relevant utdanning vil være et godt virkemiddel for å forhindre dette.
Beslutning:
Regionrådet tar informasjonen til orientering. Regionrådet vil følge opp samarbeidet om fagskole i
Indre Østfold. Regionrådet vil invitere fylkeskommunen til et eget møte om dette.

14/2020 Indre Østfold regionråd – veien videre
Det er gjennomført valg av representanter til råd og utvalg i Viken fylkeskommune. Følgende
representanter er valgt til å delta i Indre Østfold regionråd:
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Navn
Benedicte Lund

Medlem/Vara Mailadresse
Medlem
benedictel@viken.no

Håvard Jensen

Medlem

havardj@viken.no

Kristin Antun

Vara

kristina@viken.no

Olav Skinnes

Medlem

fylkesraddistriktogfylkesveier@viken.no

Erik Unaas

Vara

eriku@viken.no

Fra Vikens administrasjon møter spesialrådgiver Lasse Narjord Thue eller spesialrådgiver Kjersti
Bærug Hulbak fast i regionrådet.
Informasjonen fra Viken fylkeskommune om samarbeidsform og forventinger ble utsatt fordi den
administrative representanten ikke hadde anledning til å møte.
Beslutning:
Indre Østfold regionråd ber Viken fylkeskommune om en orientering i møtet 15. mail.

15/2020 Orientering fra Indre Østfold kommune – planprosess m.m.
Kommunaldirektør for næring, plan og teknikk Hilde Brandsrud orienterte om plan- og
medvirkningsprosessene som er i gang som en del av arbeidet med kommuneplanen i Indre
Østfold kommune. Presentasjonen følger vedlagt.
Beslutning:
Indre Østfold regionråd tar informasjonen til orientering.

16/2020 NTP – Høringsuttalelse fra Indre Østfold regionråd
Utkast til høringsuttalelsen til Norsk transportplan etter innspillene i møtet 07.02.20 ble
presentert av Ingeborg Langeland IØK, og de siste justeringer i saken ble tatt inn i dokumentet.
Beslutning:
Høringsuttalelsen oversendes Viken fylkeskommune

17/2020 Endelig godkjenning av vedtekter for Indre Østfold regionråd
For at vedtektene for Indre Østfold regionråd, som etter ny lov vil hete «Indre Østfold
interkommunale politiske råd», skal tilfredsstille ny kommunelov må det så omfattende endringer
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til i teksten at dette medfører krav til at saken behandles på nytt i de tre kommunene.
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Beslutning:
Indre Østfold kommune utarbeider saksframlegg og foretar nødvendige justeringer i selve avtalen
for å synliggjøre fylkeskommunens faste representasjon. Logo for regionrådet endres til
deltakerkommunenes våpenmerker. Endringen inntrer etter at deltakerkommunene har politisk
vedtatt den nye samarbeidsavtalen. I dagligtale benyttes tittelen «Indre Østfold regionråd»

18/2020 Dato for møter i regionrådet og representantskapsmøter våren 2020______________
Beslutning:
Det avholdes regionrådsmøter:
Fredag 15. mai – Marker kommune
Representantskapsmøter avholdes onsdag 29.april.
Innkalling med klokkeslett og sted sendes ut nærmere møtetidspunktet.
For møtedato høsten 2020 gjøres det en vurdering i maimøtet om regionrådsmøtet skal avholdes
på samme dato som representantskapsmøtet.
Fredag 13. november – Skiptvet kommune, opprettholdes inntil eventuell ny dato avtales.

19/2020 Eventuelt_______________________________________________________________
Regionrådet ble gitt berøm for nyttige regionrådsmøter med relevante temaer.
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