
 

 

 

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 17.oktober 2014 

Sted: Tomter Idrettshus 

Tid: kl. 09.00 – kl. 12.45 

Tilstede 

Aremark Kommune    Harald Nilsen 

Askim kommune    Lars Holene 

Askim Kommune    Synnøve Rambek 

Askim Kommune    Thor Hals 

Eidsberg Kommune    Erik Unaas 

Eidsberg Kommune    David Koht Nordby 

Eidsberg Kommune    Tom-Arne Tørfoss 

Hobøl Kommune    Håvard Osflaten 

Hobøl Kommune    Håvard Jensen 

Hobøl Kommune    Bjørn Sjøvold 

Marker Kommune    Kjersti Nythe Nilsen 

Marker Kommune    Stein Morten Henningsmoen 

Marker Kommune    Espen Jaaval 

Rømskog Kommune    Anne Kirsti Johnsen  

Rømskog Kommune    Kari Pettersen 

Skiptvet Kommune    Dag Sørby 

Skiptvet Kommune    Torgunn Skjelle Sollid 

Spydeberg Kommune    Heidi Vildskog 

Spydeberg Kommune    Morten Strande 

Trøgstad Kommune    Ole Andre Myhrvold 

Trøgstad Kommune    Tor-Anders Olsen 

Østfold Fylkeskommune   Knut H. Ramtvedt 

Indre Østfold Utvikling    Bjørn Winther Johansen 

Indre Østfold Utvikling    Ida Marie Ruud Stemmedalen 

Ordfører i Hobøl Håvard Osflaten presenterte kommunen og trakk frem kommunens tre attraktive 

tettsteder i vekst: Tomter, Knapstad og Ringvoll. Presentasjonen er publisert på www.indreregion.no    

19/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 23 behandles etter sak 21. Sak 22 presenteres av Bjørn Winther Johansen, ikke av 

Rune Melleby som annonsert. Sak 24 Osloregionen v/Øyvind Såtvedt utsettes 

grunnet regionrådsmedlemmers forfall i anledning begravelse.    

 Beslutning: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

Sekretariat: Indre Østfold Utvikling IKS 
Telefon: 69 87 87 17 
post@indreostfold.no 

http://www.indreregion.no/
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20/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionrådet 06.06.2014 

 

Beslutning: Referat godkjennes.  

21/2014   Inspiria Science Centre - forsterket samarbeid med kommunene i Indre 

v/ adm. direktør Geir Endregard 

Presentasjon er publisert på www.indreregion.no 

 

Geir Endregaard orienterte om senterets ulike tilbud og kommunenes muligheter i forhold til 

å delta på disse. Målet for senteret er å gå i økonomisk balanse i 2015. Skolebetalingen har 

vært diskutert i Indre Østfold, og Endregaard stiller gjerne på egne møter for å følge opp der 

dette er ønskelig. Innspill om at Endregaard/Inspiria  kan inviteres på rektor-møter, slik at 

rektorer får et solid innblikk i mulighetene som ligger i senteret, knyttet til læring og 

undervisning. 

Beslutning:  

Leder i Rådmannsgruppen Espen Jaaval, inviterer Endregaard til neste møte i 

Rådmannsgruppen. IØU IKS følger opp oppfordring til å bruke Inspiria i lokale arrangement 

og festivaler, samt omtalt Interreg prosjekt.  

 

22/2014  Prosjekt Strategisk Næringsplan  

Status v/ Rune Melleby (IØU/Prosjektleder) 

Presentasjon er publisert på www.indreregion.no 

 

Bjørn Winther Johansen orienterte om status i Prosjekt Strategisk Næringsplan, der AU er 

styringsgruppe. Planen er definert som en temaplan. Arbeidet holder tidsplan og forslag til 

justert plan forventes levert styringsgruppen januar 2015.  

Innspill:  

Grunnet pågående regulerings- arbeid knyttet til Sekkelsten i Askim er det viktig at 

prosjektleder er i dialog med Askim.  

Beslutning: Saken tas til orientering, og Bjørn W. Johansen bringer innspill til prosjektleder.  

 

23/2014  Prosjekt samferdsel  

Status v/ Erik Unaas, presentasjonen er publisert på www.indreregion.no  

 

KVU Østre linje v/ Unaas 

Erik Unaas viste til møte i samarbeidsutvalget 10.09.14, der han deltok sammen med 

Fylkesordfører Ole Haabeth. I møtet ble det orientert om at Jernbaneverket (JBV) går videre 

med to alternativer:  

1: Ny innføring av Østre Linje syd for Ski  

9: Ny linjeføring mellom Knapstad og Ås 

 

http://www.indreregion.no/
http://www.indreregion.no/
http://www.indreregion.no/


3 
 

Innspill:    

- Denne regionen vokser mest, og det er både dramatisk og meningsløst å avvikle stasjoner 

ref. alternativ 9.   

- Det ble stilt spørsmål til hvorvidt alternativet via ÅS har kommet opp i noen av KVU-møtene 

eller i etterkant og det reageres på prosessen. Hobøl har hatt eget møte med JBV om dette. 

- I KVU-prosesser som dette burde det også være lagt til grunn ulike attraktivitetsparametre 

når forskjellige alternativer vurderes. Eks. hvilken betydning kan det få for utviklingen av 

tilflytting og næringsliv i regionen samlet om reisetiden går ned med 20 minutter. 

- Ulike oppfatninger av Erik Unaas sin uttalelse til media om alt. 9. Det ble understreket 

viktigheten av nøytralitet i denne typen uttalelser. Unaas repliserte at det ikke var 

intensjonen å forskuttere valg av løsninger, men å kommentere disse i et regionalt 

perspektiv.   

- Regelverket innen KS 1 og KS2 sier at man skal se på ulike alternativer, og det er det som nå 

blir gjort, inkludert alternativ 9.  

- Det har vært to representanter i samarbeidsutvalget, hvorfor kun en nå? 

- Viktig at Regionrådet setter noen klare forutsetninger om hva en samlet Region mener er 

best.  

 

Om trasevalg Østre linje: I tillegg til at hver enkelt kommune kan gi uttalelse, er det ambisjon 

om en felles uttalelse?  Regionrådsleder presiserte at man står samlet. Jo mer ensartet 

stemme vi har – jo bedre blir vi hørt. Dette må avklares nærmere når høringsrapporten fra 

Jernbaneverket foreligger på nyåret.  

 

Kollektivtrafikk: Jernbane v/ Unaas 

- Stasjonene/kollektiv-terminaler og ERTMS-ombyggingen i rute – eget prosjekt for hensetning 

av tog.  

- Follobanen og påkobling østre linje (KVU), på sikt: lange krysningsspor, p-områdene, flere 

tog, hurtigere tog og ny rutetabell. 

- Glommabanen: Aktuelt med ny uttalelse fra Regionrådet?  

- Jernbaneforum Øst – IC-prosesser og oppmerksomhet mot både østre og vestre linje.  

Innspill: 

- Flere ytret skepsis til Glommabanen. Kan midlene til dette gå på bekostning av tverrveien 

114/115? Luftslott? Realisme etterlyses. 

- Hvem har ansvaret for tilrettelegging i form av pendlerparkering for bil og sykkel? Behov for 

oppklaring.   

- Askim understreket viktigheten av et samlet fremstøt knyttet til pendlerparkering. Askim har 

bedt om en vurdering knyttet til å gjenåpne næringsparken.  

Om uttalelser knyttet til Samferdsel: AU bad om tillitt til å kunne uttale seg på vegne av 

Regionrådet når det kreves.  
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Vei og E-18 v/ Unaas 

- E18 – retning Vinterbro, og bompenger 

- E18 – retning Sverige, hovedveiforbindelse Stockholm (må være samstemte) 

- Skilting fra hovedveiene 

- Oslofjordforbindelsen KVU, høringsrapport skulle vært klar sommer 2014, men er forsinket.  

- Ravinedalsveien fv. 115 

- KVU rv. 22 

- F.v. 115/fv. 120 = fylkeskommunen 

- Gang- og sykkelveier (ØFK-vedtak) 

Innspill:  

- KVU Rv 22 må følges opp av Regionrådet. 

Kollektivtrafikk: Buss v/ Unaas 

- TIMExpressen L9 – utvikling, brukerråd  

- NOW konkurs 

- Andre «E18-busstilbud» 

- Grensebuss – SWECO 

- INDREringen 465, høring tilbud Kalnes 

- Overganger/Sømløst i Sør 

Innspill:  

- Hobøl presiserer at deres midler rekker ut juni 2015, knyttet til spleiselaget for drift av linje 9.  

- En langsiktig løsning må på plass – kan man sette ned en arbeidsgruppe som styrker AU?  

AU ber om fullmakt til å til å gi en uttalelse på vegne av Regionrådet på Forslag til 

kollektivbetjening av Kalnes- og Grålumområdet. 

Samferdsel: Strategi v/ IØU IKS W. Johansen  

Som et tiltak i Regionrådets Prosjekt Samferdsel, presenterte Bjørn Winther Johansen forslag 

om å utarbeide en samferdselsstrategi for Indre Østfold. Han påpekte at det etter hans syn er 

nødvendig å løfte blikket og bli enige om hvilke løsninger på vei og bane regionen har som 

målsetting i et lengre tidsperspektiv.  Som del av dette bør det sikres ressurser til en faglig og 

systematisk oppfølging av samferdselsspørsmål på vegne av regionen og i tett samarbeid 

med regionrådets ledelse. En strategi vil kunne nødvendig mandat og prioriteringer i dette 

arbeidet.  

På neste regionrådsmøte presenteres egen sak på dette, inkludert program for en samferdselsdag på 

nyåret som kan representere oppstarten på utviklingen av en samferdsesstrategi for regionen. 
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Beslutning Jernbane:  

- Regionrådet har tillitt til at AU uttaler seg på vegne av Regionrådet.  

- AU innkaller til møte når jernbaneverket er ferdig med høringsrapporten på KVU-Østre linje. I 

forbindelse med dette avklares det også hvorvidt det skal gis en eller flere uttalelser til 

rapporten. 

- Det ønskes ikke ny felles uttalelse til Glommabanen 

- Jernbaneverket inviterer til konferanse i Askim 27. nov. Invitasjon sendes ordførere som 

formidler denne videre til aktuelle utvalg.   

Beslutning Buss: 

- BUSS: AU gis fullmakt til å gi en høringsuttalelse om forslag til kollektivbetjening av Kalnes- 

og Grålumområdet i Sarpsborg 

 

24/2014  Osloregionen v/ direktør Øyvind Såtvedt  

Muligheter for/samspill med Indre Østfold-regionen 

 

Innspill: Styremøtene kan med fordel også legges utenfor Oslo – bør rullere.  

 

Beslutning:  

Sak utsettes, innspill om rullering av styremøtene bringes til styret for Samarbeidsalliansen 

Osloregionen av Regionrådsleder.    

 

Eventuelt:  

1. Søknad fra Askim Håndverkerforening 

Regionrådsleder viste til søknad med anmodning om at hver kommune innvilger støtten. 

Ingen kommentar eller innspill fra salen.  

Beslutning  

Kommunene innvilger søknaden, som betyr 1111,00,- pr. kommune. IØU IKS utarbeider 

utbetalingsunderlag og sender dette til rådmennene.     

 

2. Kurs for repskapsmedlemmer, styremedlemmer og daglige ledere i Indre 

Østfold 

Henvendelse fra prosjekt Eierskap om at det legges opp kurs for 

representantskapsmedlemmer, styremedlemmer og daglige ledere i Indre Østfold. Dette vil 

være en ideell oppfølging og styrket vitalisering av det eierstyringsarbeidet som har pågått i 

Indre Østfold de senere årene. 

Prosjekt Eierskap vil gå i dialog med KS for å se nærmere på hvordan dette kan gjennomføres 

her i regionen, da med referanse til de eierstyringsprinsipper- og dokumenter som er utviklet 

og revidert i regi av regionrådet.  
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Beslutning:  

Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Prosjekt Eierskap. Et slik kurs bør imidlertid 

avholdes etter hvert kommunevalg. IØU IKS orienterer Prosjekt Eierskap.  

 

3. Bekjempelse mårhund  

Håvard Jensen tar initiativ til et arbeid for å bekjempe mårhund. Til dette trengs bistand og 

innspill fra andre viltnemder.  

Innspill: I tillegg til viltnemda, kan det i enkelte kommuner være viktig å koble på 

administrasjonen. 

Beslutning: Saken tas til orientering   

 

4. Søknad Regionalt partnerskapsfond 

Bjørn W. Johansen orienterte om at IØU IKS har utarbeidet og sendt søknad til Regionalt 

Partnerskapsfond for 2 prosjekter. Dette er en videreføring og spissing av søknaden som fikk 

avslag våren 2014. Søknader til fondet behandles i styremøte den 31. oktober. 

Prosjektbeskrivelsene lastes opp til www.indreregion.no. 

Beslutning: Saken tas til orientering   

 

 


