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MØTEINNKALLING 
 
Det innkalles med dette til møte i Indre Østfold Regionråd  
Fredag 27.september 2013 Klokken 10.00-14.00. 
Momarken Travbane, Travern Pub 
Vennligst meld fra til sekretariatet hvis du ikke kan komme: alf@indreregion.no 
 
Saksliste: 
Sak 31/2013 Protokoll fra regionrådets møte 7. juni 2013 
Sak 32/2013 Glommabanen 
Sak 33/2013  Regionale idrettsanlegg i Indre Østfold 

Sak 34/2013 Flerbrukshall med is i Indre Østfold 

Sak 35/2013 NM på Ski 2016 

Sak 36/2013 Regionrådets sekretariat fra 2014-tilbud fra Indre Østfold Utvikling IKS 

Sak 37/2013 Eventuelt 

Orienteringer om aktuelle saker: 

 Busstilbud over grensen med videre 

 Follobanen/KVU 
 

 

 

20.09.2013 

Knut Espeland 

Leder 
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PROTOKOLL 

Regionrådets møte 07.06.2013, Skiptvet kommunehus 

 
Medlemmer av Regionrådet 2011-2015 Navn - Frammøtte 

  
Askim Kommune Synnøve Rambek 
Askim Kommune Thor Hals 
Askim kommune Lars Holene 
Eidsberg Kommune Erik Unaas 
Eidsberg Kommune Kjetil Igletjern 
Eidsberg Kommune Tom-Arne Tørfoss 
Hobøl Kommune Bjørn Sjøvold 
Hobøl Kommune Håvard Osflaten 
Hobøl Kommune Olav Breivik 
Marker kommune Runar Kaspo 
Skiptvet Kommune Marit Tangen 
Skiptvet Kommune Torgunn Skjelle Sollid 
Skiptvet Kommune Per Egil Pedersen 
Spydeberg Kommune Knut Espeland 
Spydeberg kommune Geir Johannesen 
Trøgstad Kommune Ole Andre Myhrvold 
Trøgstad Kommune Tor-Anders Olsen 
Østfold Fylkeskommune Britt Fladmark Holta 
IØ Regionråd Alf S. Johansen 
IØ Ungdomsråd Vegard Finnes 
Eierskapsprosjektet Åsmund Kobbevik 
Eidsberg kommune(Observatør) Espen Volden 
Indre Østfold Utvikling IKS Bjørn Winter Johansen 
  

 

Knut Espeland ønsket velkommen til møtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen.  

Deretter ble det en presentasjonsrunde hvor Per Egil Pedersen og Bjørn Winter Johansen 

foretok en kort presentasjon av seg selv. 

Sak 23/2013 Protokoll fra regionrådsmøtet 19.04.2013 
Beslutning:  

Protokollen godkjennes. 
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Sak 24/2013 Revidert eierskapsmelding for Indre Østfold 
Knut Espeland ledet og Åsmund Kobbevik bisto med gjennomgangen av eierskapsmeldingen side for 

side, og noen korrigeringer ble foretatt: 

Side 7, Valg av organisasjonsform 

 Etter forslag fra Per Egil Pedersen ble det enighet om å presisere i en fotnote at 

eierskapsmeldingen i liten grad er rettet mot kommersielle virksomheter med kommunalt 

medeierskap. 

 Fotnote: Forklare begrepet egenregi.  

Side 7, Valg av finansieringsmodell 

 Fotnote: Modellene er i utgangspunktet ikke aktuell for aksjeselskap. 

Side 13, Utarbeidelse av eierstrategier for enkeltselskapene 

 Andre avsnitt andre setning, byttes ordet «mellom» til ordet «med». 

Side 12, Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 

 I femte avsnitt, strykes «med mulighet for gjenvalg i 2 perioder». 

Side 12, Samordning av styrehonorar 

 Andre avsnitt, tillegg: «Alle styremedlemmer mottar honorar for styremøter.» 

 Andre avsnitt, strykes begrepet «ansvarshonorar». I stedet skal det stå at styreleder får et 

ekstra honorar i tillegg til møtegodtgjørelse. 

 Fjerde avsnitt, setningen strykes: «Tjenestemenn honoreres på lik linje som politikere.» 

 Syvende avsnitt bygges om: «Det henstilles til at generalforsamlingene i interkommunale 

aksjeselskap følger satser for styrehonorar (vedlegg 3) på lik linje med IKSene. Unntak kan 

forekomme.» 

Side 16, Jussens ABC og eierstyringsmulighetene 

 Legg til setning i innledningen om at innholdet i kapitlene er underordnet det til enhver tid 

gjeldende lov- og regelverk. 

Side 16, AS 

 Krav til innskutt aksjekapital er endret fra 100 000 til 30 000 

Side 23, Eksempler på styrehonorar 

 Presisere at det er «styremøtene» som honoreres. 

 
Beslutning: 

1. Regionrådet vedtar «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» 

med tilføyelser og endringer som beskrevet ovenfor. 

2. Prosjekt eierskap oppdaterer vedleggene, legger inn et avsnitt om samkommune og 

utarbeider felles saksfremlegg for utsendelse av eierskapsmeldingen innen utgangen av 

august 2013.  

3. Regionrådet anbefaler kommunestyrene å prioritere behandlingen av «Eierskapsmelding for 

Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» 

Sak 25/2013  Årsrapport med årsregnskap 2012. 
Beslutning: 

1. Årsrapport 2012 tas til orientering 
2. Årsregnskapet 2012 godkjennes 
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3. Revisors beretning for 2012 tas til orientering 
 

Sak 26/2013 Rullering av Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 

 –Prosjekt Regionalt Partnerskapsfond. 
Beslutning: 

1. Indre Østfold Regionråd gir sin tilslutning til søknaden om rullering av Strategisk Næringsplan 
for Indre Østfold 2015-2025 med budsjett og finansieringsplan. 

 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å justere prosjektplanen i henhold til eventuelle 

forutsetninger fra Partnerskapsfondet og inngå samarbeid med Indre Østfold Utvikling som 
prosjektleder. 
 

3. Det sikres god forankring i kommunene, politisk og administrativt. 

 Sak 27/2013 Fossumstrøkets befestninger 

-Prosjekt Regionalt Partnerskapsfond 
Beslutning: 

1. Indre Østfold Regionråd godkjenner prosjektsøknaden med budsjett og finansieringsplan. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å justere prosjektplanen i henhold til eventuelle 

forutsetninger fra Partnerskapsfondet og inngå samarbeid med Indre Østfold Utvikling som 
prosjektleder. 

3. Det sikres god forankring i kommunene, politisk og administrativt 
 

Sak 28/2013 Polysentrisk stedsutvikling for Indre Østfold - LUK 
 

Beslutning: 

1. Regionrådet godkjenner den prosjektplanen som skisseres i søknaden. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å iverksette prosjektet under forutsetning av at søknaden 

innvilges og at kommunene slutter seg til prosjektet og forbereder felles saksframlegg for 
politisk behandling i kommunene så snart som mulig. 

 

Sak 29/2013 Indre Østfold Arena- Flerbrukshall på is 
 
Knut Espeland innledet og Bjørn Winter Johansen orienterte om status i forstudiet. 
 

Beslutning: 

Saken tas til orientering. 

Sak 30/2013 Eventuelt – orienteringer 

 
 Hans Jørgen Herje med flere orienterte på vegne av eierne av Holtskogen Utvikling AS om 

utbyggingsprosjektet i Hobøl hvor tomteområdet er på 532.000 M2. For de som ønsker å 
studere planene nærmere  http://www.hobol.kommune.no/holtskogen-

http://www.hobol.kommune.no/holtskogen-naeringsomraade.5012888-194643.html
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naeringsomraade.5012888-194643.html 
 

 Øivind Saatvedt og Bjarte Frøyland orienterte om Osloregionens profileringsprosjekt. Det 
Mer om Osloregionen kan leses på http://www.osloregionen.no/  
 
Bjørn Winter Johansen informerte om at Indre Østfold Utvikling IKS nå vil innta Indre 
Østfolds plass i Osloregionens profileringsgruppe, hvor IØ ikke har vært representert de siste 
årene. 
 

 Det ble en liten runde i plenum om fylkesveiene og bruken av sideveismidler 
 

 Geir Johannesen ble takket for innsatsen i som leder av rådmannsgruppen og medlem av 
regionrådet 

 

Spydeberg 13. juni 2013 

 

Alf S. Johansen 

Sekretær 

  

http://www.hobol.kommune.no/holtskogen-naeringsomraade.5012888-194643.html
http://www.osloregionen.no/
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:32/2013 

Sakstittel:  Glommabanen 
Saksbehandler: Alf S. Johansen 

 

Vedlegg: 

1: En nærmere presentasjon av Glommabanen vil bli gitt av Osmund Ueland i møtet. 

Saksopplysninger: 

Glommabanen AS ved styreleder Osmund Ueland har søkt utvalgte kommuner og instanser, 

herunder Askim og Eidsberg kommuner, om økonomiske bidrag til finansiering av 

mulighetsstudiet for prosjektet Glommabanen. 

Den totale finansieringsplanen for Mulighetsstudiet er planlagt slik: 

a) Fylket deltar med kr. 333 333,33 gjennom regionalt partnerskapsfond (regionrådet 
søker) 

b) Kommunene deltar samlet med kr. 333 333,33 fordelt på Sarpsborg og Fredrikstad 
med kr. 100.000,-, og Askim, Eidsberg, Rakkestad og Hvaler med kr. 33 333,33 hver 

c) Næringslivet deltar samlet med kr. 333 333,33 fordelt på 10 bedrifter med kr. 33 
333,33 hver. 

 

Rakkestad kommune har bevilget omsøkt beløp. Også fra næringslivet bidrar bedrifter med 

penger til forstudiet. Fredriksborg Eiendom AS, Værste AS, Eidsberg Sparebank,Østfold 

Energi og Mjørud er eksempler på bidragsytere. 

Glommabanen er presentert for Regionrådet Nedre Glomma 12. juni, og planlegges også 

presentert for Regionrådet i Indre 27. september. Idéen om Glommabanen er omtalt i media 

og på selskapets nettside. 

I søknaden til Eidsberg kommune stilles følgende spørsmål: “De overordnede spørsmål som 

Indre/Nedre Glomma/fylket, gjennom Mulighetsstudiet må søke å svare på er blant annet: 

• Vil en utvikle en region hvor innbyggerne tilbys attraktive miljøvennlige 
reisealternativer? 

• Vil en utvikle en region som kan avlaste hovedstaden? 
• Vi en utvikle en region med attraktive tverrforbindelser? 
• Vil en utvikle en region hvor kunnskap og infrastruktur skal ligger i forkant? 
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• Vil en legge til rette for boligbygging og etableringer langs banen på en slik måte at 
det bidrar til markedsgrunnlaget? 

• Vil vi lytte til ungdommen når fremtiden skal formes? 
• Vil næringsliv og kommuner samarbeide på en slik måte at Glommabanen AS blir en 

samlende kraft som ønsker realisering?” 
 

Videre påpekes det at “Glommabanen kan bare bli en realitet dersom næringslivet og 

kommunene arbeider sammen på en slik måte at dette blir en samlende kraft som ønsker 

realisering.” 

Glommabanen AS opplyser at man “ønsker en god dialog med berørte kommuner i perioden 

hvor Mulighetsstudiet gjennomføres, og legger opp til et arbeidsseminar i november, hvor 

markedsgrunnlaget blir hovedtema. “ 

“Sentrale spørsmål rundt markedsgrunnlaget vil være: 

1) Hvordan kan kommunene bidra til å styrke trafikkgrunnlaget, nåværende og 
fremtidige kommuneplaner? 

2) Hva ser kommunene for seg at det vil kunne etableres i rimelig avstand fra stasjonen. 
Det legges til grunn for ”best case alternativet”. 

3) Hva må til for å etablere et felles bolig og arbeidsmarked i Indre Østfold dog Nedre 
Glomma?” 

 

En av de aktivitetene som skal gjennomføres i mulighetsstudiet er en sammenkobling av 

Glommabanen med Østfoldbanens Østre Linje, for å oppnå gode forbindelser Mysen-

Rakkestad-Sarpsborg-Fredrikstad. 

Saksbehandlers vurdering: 

Indre Østfold Regionråd har flere ganger pekt på behovet for å styrke tverrforbindelsene i 

fylket både på vei og bane. NSB har dessverre ikke vurdert det som lønnsomt å opprettholde 

en høyfrekvent togrute til Rakkestad og til Sarpsborg er tilbudet fraværende. Alle tiltak som 

kan være en mulig løsning på styrkede tverrforbindelser må anses som positivt og ønskes 

velkommen. 

Et mulighetsstudie som vurderer realismen og lønnsomheten i prosjektet er et godt initiativ 

sett med et Indre Østfold perspektiv. I tillegg vil en bybane I Nedre Glomma lette 

trafikkavviklingen og gjøre det mer fremkommelig for pendlere og andre reisende, noe som 

alle tjener på. Miljøkonsekvensene bør i utgangspunktet vurderes som svært positive uten at 

de er konsekvens-utredet. Ikke minst for barn- og ungdom som stadig påpeker et mangelfullt 

kollektivtilbud i fylket. 

Når det gjelder reisebehovet for Indre Østfolds innbyggere så er både arbeidsreiser og reiser 

for handel, service og fritid så går disse i flere retninger enn til Nedre Glomma. Reiser til 

utdanning, butikker, sykehus og flyplasser inngår i dette behovet. Ikke minst til Ski, Oslo og 
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til Sverige. Men også til Halden, Moss/Rygge og Romerike/Gardermoen. En bybane som har 

hovedfokus på Nedre Glomma med en forbindelse mot Indre Østfold bør også vurdere 

forbindelsene til de øvrige eksterne destinasjonene, ikke minst til Ski/Oslo. Det kan være 

naturlig å tenke seg en togpendel Ski-Askim-Mysen-Sarpsborg-Fredrikstad, eller en rundbane 

som også tar med seg Moss/Rygge-Ski. 

Skal man planlegge i et større og mer langsiktig perspektiv så er det naturlig å se for seg at 

dagens Østre Linje fra 1887 blir faset ut og erstattet med en dobbeltsporet linje for gods og 

persontrafikk som også krysser grensen mot Årjäng/Karlstad og med en betydelig høyere 

hastighet enn de 60km/timen som er tilbudet i dag. Det er naturlig å tenke seg en reisetid 

Mysen-Oslo på ca. 20 minutter. I dette perspektivet vil en bybane fungere som en matebane 

med mange stoppesteder og som rusler og går ved side av den nye hovedbanen. Derfor bør 

man jobbe på flere plan for å styrke både tverrforbindelsene og togforbindelsen langs “E18-

korridoren”, på kort, mellomlang og lang sikt. 

Til slutt så er det også viktig å peke på at en styrket kollektivforbindelse mellom E6 og E 18 

korridorene og mellom byene og de større tettstedene I Østfold vil være godt i tråd med en 

avlastningsstrategi for Oslo. Østfold er en naturlig avlastningsregion og det er viktig at den 

styrkes med moderne infrastruktur slik at dens utviklingsmuligheter optimaliseres.  

Å bygge all infrastruktur slik at “Oslosuget” blir den eneste avgjørende impuls for vekst og 

utvikling er ikke klimavennlig og bærekraftig. Dette har vi analysert blant annet gjennom 

Transinform-prosjektets framtidsstudier for Indre Østfold. Selv om de fleste i Østfold 

etterhvert kan pendle til Oslo på under timen så er det ikke dermed sagt at det er ønskelig at 

Oslo blir den totalt dominerende byen på Østlandet. Østfold har en urban struktur som i dag 

utgjør over 250.000 innbyggere(Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss, Askim, Mysen og de 

øvrige tettstedene) Allerede i 2050 kan antallet nærme seg 500.000 dersom den raske 

befolkningsveksten fortsetter og akselrerer. Det er klart at man allerede nå må planlegge 

hvordan en urbant lokalisert befolkning på rundt en halv million skal kunne komme seg 

rundt både på, mellom og utenfor stamveiene.  

 

I forbindelse med Osloregionens nye ATP strategi diskuteres disse spørsmålene og det er 

verdt å merke seg at Samferdselsdepartementet er positive til utvikling av bybaner på 

generelt grunnlag. Derfor bør man kunne påregne statlige tilskudd til prosjektet. 

Forslag til beslutning: 

1. Indre Østfold Regionråd ser positivt på forslaget om en mulighetsstudie for å utrede 
en bybane som knytter sammen Nedre Glomma og Indre Østfold og håper at studiet 
også kan vurdere kontakten mot øvrige eksterne destinasjoner som er viktig for Indre 
Østfold både innenfor og utenfor Østfold og over riksgrensen. 

2. Indre Østfold Regionråd ber de ni medlemskommunene om å spleise på et 
økonomisk bidrag til forstudiet, stort kroner 66.666,66  fordelt etter innbyggertall. 
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:33/2013 

Sakstittel:  Idrettsanlegg i Indre Østfold 
Saksbehandler: Alf S. Johansen 

 

Vedlegg: 
Rapport fra idrettsrådene i Indre Østfold, 19.09.2013 
 

Saksopplysninger: 
Representanter fra idrettsrådene er invitert til å legge fram rapporten i regionrådets møte 
27. september. 
 
Derfor skal vi bare kort gjengi den felles oppfordringen som man finner på siste siden i 
rapporten: 
 
«Vi benytter anledningen til å understreke at idrettsanlegg og områder for fysisk aktivitet er 
viktige hjørnesteiner i lokalsamfunnet. Vi er en region med sterk befolkningsvekst, det er 
viktig å møte dette aktivt og være i forkant. Vi anmoder også Regionrådet om at man 
understreker alle kommunenes behov for utvikling, særpreg og lokale frivillige miljøer. Som 
er viktige i folks hverdag og sosiale liv. Som utøver førsteskansearbeid i barnevern, fysisk 
fostring og sosialt nettverk. Det er kun hvis hele regionen føler at man vinner på satsninger 
at det er realistisk å nå målene og videre utvikling av regionen Indre Østfold.» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rapporten gir en fin oversikt over status på idrettsanlegg i Indre Østfold og det er all grunn 
til å merke seg at regionen ligger dårlig an med hensyn til anleggsdekning målt mot 
landsgjennomsnittet. Regionen er i sterk vekst på mer enn 700 innbyggere årlig, og vil i 2025 
allerede ha passert 70.000 innbyggere, om vi tar med Rakkestad som også har brukere og 
tilbydere av anlegg i et Indre Østfold perspektiv. Dette betyr selvsagt at det hele tiden må 
bygges nytt og utbedring av eksisterende anlegg i tråd med tidens krav. Bortsett fra 
Rudskogen Motorsportanlegg som er et nasjonalt anlegg og Momarken Travbane som har 
internasjonal standard så er det ingen anlegg av den karakter i Indre Østfold. Mørk Golfbane 
og Friidrettsanlegget i Askim er eksempler på regionale anlegg som kan få større 
arrangementer og turneringer. En ny ishall eller et større skianlegg som kan ta NM vil være 
viktige tilskudd til regionens anleggsmasse og danne grunnlag mer aktivitet og nye 
arrangementer. Alle kommunestyrene i Indre Østfold bør få tilgang til rapporten. 
 

Forslag til beslutning: 
Regionrådet tar rapporten til orientering. 
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:34/2013 

Sakstittel:  Indre Østfold Arena-flerbrukshall med is 
Saksbehandler: Alf S. Johansen 

Vedlegg:  

Forstudierapport datert 19.09.2013 

Prosjektleder vil orientere i møtet. 

Saksopplysninger: 

Her siteres fra rapportens sammendrag: 
«En arbeidsgruppe har gjennom 2012 – 2013 arbeidet med å utvikle og forankre planene 
om en regional Ishall med curling i Indre Østfold. Regionen har i dag ikke et slikt 
idrettsanlegg og planene for ishall har fått bred støtte hos idretten og Indre Østfold 
Regionråd. Gjennom etableringen av Indre Østfold Utvikling IKS (jan 2013) ble selskapet, 
som regionens utviklingsselskap, forespurt om å gjennomføre et forstudie basert på 
arbeidsgruppens dokumentasjon samt øvrig tilgjengelig informasjon. Forstudiet skulle 
vurdere og avklare forhold knyttet til eierskap, investering og drift. 
 
Forstudiet anser at en regional ishall i Indre Østfold vil få stor betydning for utviklingen 
av et is-idrettsmiljø for barn og ungdom i regionen. Hallen vil også være til glede for lag, 
foreninger, familier og bedrifter og i sum styrke Indre Østfold sin attraktivitet som bo- og 
tilflyttingsregion. Forstudiet vurderer at hallen bør lokaliseres nær E18 og anser at 
Spydeberg – Askim – Eidsberg er de mest aktuelle lokaliseringskommuner. 
 
En ishall med curling vurderes å kunne realiseres innenfor en øvre ramme på MNOK 88 
og med årlig netto driftskostnader fra MNOK 4,7 – 5,5 inkl. finanskostnader. I forhold til 
merverdiavgift gir kommunalt eierskap og drift fullt fradrag, men alternative modeller 
med samarbeid eierskap/drift kommuner, næringsliv og idrett er også mulig. En regional 
(flere kommuner) ishall utløser ekstra spillemidler fra Kulturdepartementet. 
Forstudiet anbefaler at prosjektet nå videreføres til et forprosjekt for 
realiseringsavklaring og videre prosjektering og anbudsprosess for ishallen. Dette krever 
politiske vedtak og bevilginger. Forprosjektet løper ut 2014 og vurderes mulig å 
gjennomføre innenfor en kostnad på MNOK 2,5 – beløpet blir en forskuttering av 
realiseringsrammen. Forprosjektet kan stanses 1. til 2. kvartal 2014 dersom 
realiseringsgrunnlaget ikke er til stede.» 

Prosjekteier av forstudiet er Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) som overtok prosjektet fra 
Indre Østfold Utviklingsfond. Prosjektleder har vært Bjørn Winther Johansen, adm.dir i IØU 
En arbeidsgruppe har gjennom 2012/13 arbeidet med et skisseprosjekt som bærte ideen om 
en ishall frem. Arbeidsgruppen har representert en ressursgruppe etter at IØU overtok 
prosjektet fra utviklingsfondet.. Arbeidsgruppens leder har vært Yngve Hågensen. Andre 
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medlemmer av arbeidsgruppen har vært: Erik Unaas, Knut Espeland, Hasse Ekman, Ingunn 
Herstad Hensel fra Eidsberg Idrettsråd og daglig leder i Isbjørn Arena AS Rune Molberg. 
Denne arbeidsgruppen er avviklet ved at forstudiet avleveres Regionrådet.  
 
Ved videreføring av prosjektet i en forprosjektfase må det etableres en ny 
prosjektorganisering som må baseres på de aktører som står bak prosjektet finansielt, 
relevante idrettsorganisasjoner og fagmiljøer. 
 

Om forprosjektet sies følgende i rapporten(side21): 

Forprosjektet bør kunne gjennomføres innenfor en ramme på MNOK 2,5. Det er da 
hensyntatt rådgivergruppe bygg, prosjekteringsgruppeleder, arkitekt (sum MNOK 2) samt 
prosjektleder på vegne av eiere (MNOK 0,5). Forprosjektet anbefales finansiert etter 
følgende fordelingsnøkkel: 
 

 

Saksbehandlers vurdering: 
Forstudien gir et godt grunnlag for å vurdere om man bør gå videre med et forprosjekt. Det 
er lett å slutte seg til at «Ideen om en ishall i Indre Østfold er meget god i et regionalt 
utviklingsperspektiv. Regionen mangler denne type idrettsanlegg og hallen vil bety mye for 
barne- og ungdomsidretten. Ikke minst ved at ishallen legger grunnlag for starten på et 
isidrettsmiljø i Indre Østfold.» 

Man kan også legge til at anlegg av denne typen vil kunne være med på å generere aktivitet 

og dynamikk i regionen som kan gi mange positive ringvirkninger for næringslivet og 

kulturlivet og vil være med på å profilere Indre Østfold som region på en god måte forutsatt 

at de fysiske løsninger er gode, at økonomien er bærekraftig og at anlegget gis en gunstig 

lokalisering.   

Regionrådets rolle er å sørge for regional forankring og vurdere hvordan en slik realisering 

som det her er snakk om best kan tilpasses i et regionalt perspektiv. Det gjelder åpenbart i 

forhold til lokalisering som påvirker stedsutvikling, arealbruk og transport, men også ut fra 

idrett, kultur og folkehelse. Ikke minst bør man nå tenke klima- og miljø og hvordan en slik 
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arena kan nås lettvint ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange både for barn og unge 

og voksne. Det kan også være relevant å se prosjektet i forhold til næringsutvikling og 

handel, bosettingsattraktivitet og besøksattraktivitet. 

Anlegget vil være et av de største regionale samarbeidsprosjektene for Indre Østfold og 

derfor må man også vurdere driftsøkonomi og finansiering, i tillegg til selve 

anleggskostnaden. Hvordan kan man sikre en høy bruksfrekvens og hvordan kan man unngå 

driftsunderskudd og finansielle problemer i framtiden?  

For å oppnå en god planprosess så vil det være hensiktsmessig at den regionale 

planleggergruppen ser nærmere på hvilke kriterier som på bør vei tungt i et regionalt 

planperspektiv og gir en planfaglig anbefaling til regionrådet og til den vertskommunen som 

velges. Det er viktig å sikre en optimal lokalisering, klimavennlige løsninger og attraktivt 

design både av selve bygningen og det ytre miljø, I denne prosessen er det gunstig å være i 

dialog både med statlige og fylkeskommunale planmyndigheter for å unngå omkamper og 

innsigelser.  

Organiseringen av forprosjektet kan først iverksettes når det foreligger et økonomisk 

grunnlag. I fordelingsnøkkelen ovenfor forutsettes bidrag fra alle kommunene ut fra 

innbyggertall. Rakkestad er også inkludert i tillegg til regionrådets 9 medlemskommuner.  

Kommunene bør ta en vurdering av finansiering av forprosjektet i den kommende 

budsjettbehandlingen og gi et svar ved årets utløp. Det er naturlig at saken kommer opp 

igjen i regionrådsmøtet februar 2014.  

Det er også naturlig at det er Indre Østfold Utvikling IKS som holder i den videre prosessen 

og som fungerer som koordineringspunkt inntil saken kommer opp igjen i regionrådet. Da 

kan man beslutte hvordan videre prosjektorganisering skal gjennomføres, inkludert hvem 

som skal være prosjekteier og prosjektleder. 

Valg av lokalisering bør gjennomføres som en tidlig fase av forprosjektet, fortrinnsvis i andre 

kvartal 2014 og vedkommende vertskommune må regne med å ta et betydelig tyngre ansvar 

for den videre prosessen enn regionens øvrige kommuner, både økonomisk, planfaglig og 

praktisk. 

Av hensyn til kvaliteten på prosjektets resultat er det viktig å holde alle muligheter for 

lokalisering åpne inntil man har foretatt en grundig vurdering av aktuelle alternativer, 

herunder planfaglige hensyn. 

Forslag til beslutning: 

1. Indre Østfold Regionråd stiller seg positiv til realiseringen av en regional ishall i Indre 

Østfold. 

2. Indre Østfold Regionråd stiller seg positiv til at det gjennomføres et forprosjekt for 

etablering av en flerbrukshall/ishall i Indre Østfold «Indre Østfold Arena» og 
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anbefaler medlemskommunene og Rakkestad kommune om å beslutte oppstart av 

forprosjekt med økonomisk bidrag til dette i henhold til den økonomiske 

fordelingsnøkkelen som er vist ovenfor i saksframlegget. 

 
3. Indre Østfold Utvikling IKS forespørres om å være koordinator og kontaktpunkt for 

den videre prosessen fram til regionrådets møte i februar 2014 hvor regionrådet 

behandler forprosjektets organisering. 

 
4. Mulige lokaliseringsløsninger holdes åpne inntil det er foretatt en planfaglig 

vurdering og andre relevante vurderinger. 

Lokaliseringssaken/lokaliseringsalternativene forelegges regionrådet til behandling i 

løpet av andre kvartal 2014. 
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:35/2013 

Sakstittel:  NM på Ski 2016 
Saksbehandler: Alf S. Johansen 

 
Vedlegg: 
 
Søknad til Eidsberg kommune datert 12. august 
Søknad til Eidsberg sparebank om underskuddsgaranti datert 5. juli 2013 med budsjett 
 
Saksopplysninger: 
Initiativtakerne til å søke NM på Ski 2016 i Eidsberg har sammen med Eidsberg kommune 
kontaktet regionrådet med ønske om å få en regional støtte til søknaden. De vil også 
orientere om saken i møtet. 
 
Saken går i korte trekk ut på at en rekke idrettsforeninger med Mysen I.F. i spissen ønsker å   
Arrangere NM på ski i Eidsberg kommune, med Momarken travbane som hovedarena. 
Søknadsfristen utgår 1. oktober 2013. 
 
For å kunne arrangere NM må det etableres et moderne løypenett. Dette er 
kostnadsberegnet til å koste 4.400.000 NOK inklusive mva.(I tillegg kommer kostnader til 
etablering av en bru ved Høytorp fort som må løses utenom dette beløpet). 
 
Som finansiering av prosjektet ønskes følgende(NOK): 

1) Bidrag fra Eidsberg kommune:   2.500.000 
2) Bidrag fra Regionalt Partnerskapsfond:  1.500.000 
3) Andre bidrag/dugnad med videre:       400.000 

SUM:      4.400.000 
 
Det foreligger i henhold søkerne en underskuddsgaranti fra Eidsberg Sparebank. 
 
Eidsberg kommune har gjort følgende enstemmige vedtak i formannskapet sak 47/13, 
22.08.2013: 
 

1) Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs løypenett på 
og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-17 (vedtatt i kommunestyret 20.06.13) og vil 
med det yte et tilskudd på inntil 2,5 mill. kroner til Mysen I.F.  

2) Mysen I.F. er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte grunneiere.  

3) Mysen I.F. må avklare om det skal søkes spillemidler med fylkeskommunal garanti, eller 
støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold Fylkeskommune.  
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4) Bygging og finansiering av eventuell permanent skibru på Høytorp Fort må drøftes videre 
i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen I.F. og andre berørte parter.  

5) Formannskapet er positive til at Mysen I.F. starter arbeidet med tydelig merking av 
traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets endelige 
behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg kommune og Mysen 
I.F. som regulerer disse forholdene.  

 
På grunn av at begrenset langsiktighet i avtaler som er inngått med berørte grunneiere kan 
det ikke oppnås tippemidler til prosjektet. Derfor ønskes andre former for finansiell støtte. 
Det har vært kontakt med Østfold Fylkeskommune ved fylkesrådmann og fylkesordfører for å 
vurdere mulige bidrag. Der har man fått opplyst at Regionalt Partnerskapsfond kan være en 
mulig vei å gå med en søknad, forutsatt at Indre Østfold Regionråd prioriterer prosjektet. 
 
I tillegg til Momarken er det vurdert at løypeanlegget på Kjølen kan være godt egnet som 
sprintarena. Det er imidlertid for tidlig å si om det er realistisk med 2 arenaer ut fra Norges 
Skiforbunds retningslinjer.  
 
Som reservearrangør er det inngått avtale med skisenteret på Beitostølen. Snø-produksjonen 
og andre tekniske løsninger hevdes å være godt ivaretatt og Momarken er et utmerket sted 
for TV-produksjon og har mange fasiliteter. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Et NM på ski vil for Indre Østfold som region være et attraktivt tilskudd. Det vil kunne gi 
muligheter for profilering og styrke de idrettslagene som står bak arrangementet. Ikke minst 
vil det kunne bidra til å utvikle arrangørkompetansen i regionen. 
 
Det bør være mulig for regionrådet å legge «Løypeanlegg for Ski NM i Eidsberg» inn på 
prioriteringslisten som ble vedtatt av regionrådet på møtet den 19. april 2013. Uansett om 
det blir NM i 2016 eller senere så vil et regionalt løypeanlegg som både kan brukes av 
skientusiaster om vinteren og resten av året for turgåing og sykling være attraktivt. 
 
Når det gjelder støtte fra Partnerskapsfondet i Østfold så er regionrådets arbeidsutvalg 
positiv til dette, men uten å ta stilling til hvilket år en eventuell støtte bør gis, da tildeling av 
midler skjer 2 ganger i året.  Det er viktig at prosjektet ikke kommer til fortrengsel for de 
øvrige prioriteringene som tidligere er gjort av regionrådet. 
 
Forslag til beslutning: 
Indre Østfold Regionråd ser positivt på at det jobbes med en søknad for NM på ski i Eidsberg 
2016, og støtter at det søkes Partnerskapsfondet i Østfold om midler.  
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:36/2013 

Sakstittel: Regionrådets sekretariat fra 2014-tilbud fra Indre Østfold Utvikling IKS 
Saksbehandler: Synnøve Rambek 

 
Saken ettersendes 
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Møtedato:27.09.2013 

Saksnummer:37/2013 

Sakstittel: Eventuelt 
Saksbehandler: Alf S. Johansen 

 
Saksopplysninger: 

A) Det er ønske om å foreta visse møteendringer for høsten 2013: 
Fredag 15. november: IKS representantskapsmøter (erstatter tidligere varslet 22. 

november) 

Fredag 29. november: Regionrådsmøte (erstatter tidligere varslet 15. november) 

 

B) Orienteringssaker 


