
 

 

 

 

Protokoll Indre Østfold Regionråd 07.02.14 

 

INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 
Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark 

Post: Postboks 1050, 1803 Askim  
Tlf: 69 81 75 00 

post@bedriftsenteret.no 

 
PROTOKOLL REGIONRÅDSMØTE – 07.02.2014 

Sted: Marker kommunehus, kommunestyresalen. 
Tid: kl. 09.00 – kl. 13.00 
 
 

Tilstede: 
 
Leder:   Marker Kommune    Kjersti Nythe-Nilsen 
Nestleder:  Eidsberg Kommune    Erik Unaas 

Østfold Fylkeskommune   Knut H. Ramtvedt 
Regionalt Ungdomsråd i Indre Østfold Vegard Finnes 
Aremark Kommune    Tore Johansen 
Aremark Kommune    Jon Fredrik Olsen 
Aremark Kommune    Harald Nilsen 
Askim kommune    Lars Holene 
Askim Kommune    Synnøve Rambek 
Askim Kommune    Thor Hals 
Eidsberg Kommune    Kjetil Igletjern 
Eidsberg Kommune    Tom-Arne Tørfoss 
Hobøl Kommune    Håvard Jensen 
Hobøl Kommune    Bjørn Sjøvold 
Hobøl Kommune    Håvard Osflaten 
Marker Kommune    Espen Jaaval 
Marker Kommune    Stein Morten Henningsmoen 
Rømskog Kommune    Anne Kirsti Johnsen Boutera 
Skiptvet Kommune    Per Egil Pedersen  
Skiptvet Kommune    Ole Kristian Skjelle  
Skiptvet Kommune    Svein Olav Agnalt  
Spydeberg Kommune    Heidi Vildskog 
Spydeberg Kommune    Knut Espeland 
Spydeberg Kommune    Morten Strande 
Trøgstad Kommune    Ole Andre Myhrvold 
Trøgstad Kommune    Tor Melvold 
Trøgstad Kommune    Tor-Anders Olsen 
Indre Østfold Utvikling   Bjørn Winther Johansen 
Indre Østfold Utvikling   Ida Marie Ruud 

  
Velkommen ved Kjersti N. Nilsen, som presenterte vertskommunen. Marker er stolt av 
blant annet sine 55 lag og foreninger, og har ungdom som et av de prioriterte feltene.  

 
Per Kristian Skulberg presenterte bok-prosjektet 2015 v/Dag Alveng. Skulberg bad 
Regionrådet om godkjenning til å søke Partnerskapsfondet om midler. Enighet i rådet om 
at saken skulle behandles mot slutten av møtet. 
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1/2014 Innkalling og protokoll regionrådsmøtet 29.11.2013  
Beslutning:  

Protokoll fra 29.11.2013 godkjennes. Ingen kommentarer til innkalling.  

02/2014  Ny ledelse 
 

Orientering fra Regionrådsleder Kjersti N. Nilsen. God møtestruktur settes høyt, dette for 
å oppnå mer mest mulig effektive møter. Møtested skal rulleres i regionen, og skal alltid 
innledes med en kort presentasjon av vertskommunen. Viktig å spille hverandre gode, og 
Nilsen oppfordrer representantene til å delta aktivt i regionrådet. Kommunene ble 
oppfordret til å være proaktive med innspill til tema på møtene.  
 
Orientering fra nestleder Erik Unaas om Regionrådet og kommunikasjon. Det er ønskelig 
å videreføre ambisjonene som tidligere regionrådsledelse har hatt. I dette arbeidet er 
kommunikasjon av avgjørende betydning, både intern og eksternt. Det finnes planer for 
det tradisjonelle pr-arbeidet, men det må i tillegg sikres at riksmedia meldes de riktige og 
viktige budskapene fra Indre Østfold. For å sikre dette, er det viktig at Regionrådet har 
tydelig struktur innad, på hvem som møter i hvilke forum og hvem som uttaler seg på 
vegne av hvem. Regionrådet må posisjonere seg.  
 
Beslutning: 

Saken tas til orientering. 

 

03/2014 Oppfølging Ishall  
   

Bjørn Winther Johansen innledet med en 

orientering om status i prosjektet. Han 

introduserte deretter John Grønlien fra 

Totalprosjekt AS som informerte om 

rammeverket og gjennomføringsmodellen 

Ideell privat sektor. Grønlien holdt et 

interessant foredrag med eksempler på 

flere prosjekter som er gjennomført på 

dette grunnlag. Grønliens presentasjon 

følger som vedlegg til protokollen. 

Beslutning: 
Saken tas til orientering. Indre Østfold Utvikling bes komme tilbake med ny redegjørelse til 
Regionrådet når utviklingen i prosjektet finner dette hensiktsmessig. 
 

04/2014 Oppfølging Samferdsel 
  

Bjørn Winther Johansen innledet og pekte på den store betydning samferdsel har ift 
regionens utvikling, og at det er behov for en politisk og administrativ dugnad innenfor 
de samferdselsprosjekter som nå pågår. De ni punkter i saksfremlegg ble diskutert under 
ledelse av Erik Unaas. . En oversikt bør lages, over datoer, frister og milepæler i de 
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viktigste satsingene. Diskusjon rundt ansvar for å dekke overskridelser fv 115 Ravinedalen 
i Askim, og felles mål om E18-ferdigstillelse, østre linje og busstrafikk. Kjersti Nilsen og 
Knut Ramtvedt (FK) poengterte det faktum at Østfold skiller seg fra bl.a. Hedmark i 
samferdselssaker, ved å ha få/ingen allierte. Innspill fra Svein Olav Agnalt om å ikke uten 
videre akseptere tallmaterialet som Statens Vegvesen legger til grunn for antall 
gjennomkjøringer.  
 
3 traseer: Østfold har vært for stille i en viktig diskusjon, det må jobbes politisk for å 
etablere en arbeidsgruppe. Regionrådsleder formidlet viktigheten av å ikke tenke 
konkurranse innen de 3 traseene som skal utredes. Indre Østfold må ikke være redd for å 
se flere sider samtidig. 
 
Sideveier: Thor Hals poengterte at en del midler fulgte med da fylket fikk ansvar for flere 
veier. Hva er juridisk korrekt?   

 
Beslutning: 
Indre Østfold regionråd sluttet seg til de 9. hovedpunktene som beskrives i 
saksframlegget. Regionrådets AU og Indre Østfold Utvikling IKS får ansvaret for å ta med 
seg innspillene fra Regionrådet, og organisere arbeidet/ prosjektutviklingen innenfor den 
avsatte budsjettrammen på kr. 200.000. 
 

05/2014 Tverrforbindelser i Østfold – høringsuttalelse 
 

Regionrådet diskuterte saken og innholdet i en høringsuttalelse. Kommentarer bygges 

inn i et snarlig høringssvar. Svein Olav Agnalt presenterte visjoner for nye broer/veier 

Glomma og sammenføyning rv22/Rakkestad og fv114/Skiptvet mot Sarpsborg. 

Beslutning: 
Kommentarer bygges inn i et snarlig høringssvar. 
 

Eventuelt - orienteringer: 
 

Utviklingsprosjekt for regionen og fylket gjennom utstilling og boklansering om 
Østfoldvitenskapsmannen Wilse og hans landskaper v/ed Knut Espeland 
 
Beslutning: 
Regionrådet slutter seg til søknaden som oversendes til Regionalt Partnerskapsfond. 

 
Regionale partnerskapsmidler 

Espen Jaavall informerte på vegne av Indre Østfold Utvikling IKS om Partnerskapsfondets 

søknadsfrist 28. februar, og at Indre Østfold Utvikling ønsker å sende søknad til fondet 

innenfor prosjekttemaet region- og næringsutvikling.  

 

Beslutning: 

Indre Østfold Regionråd støtter at Indre Østfold Utvikling IKS utarbeider og sender s 

søknad til Partnerskapsfondet innenfor prosjektteamet ”region- og næringsutvikling”. 
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Orientering fra transportseminar 27.01.14 v/ Knut Espeland.  
Espeland redegjorde fra et vellykket arrangement, som følges opp av 
oppfølgingsseminar. Grensekomiteen v/ Alf Johansen har ansvaret for planlegging og 
fremdrift. 
 

Aktuelle temaer, orientering fra Erik Unaas: 

o Framdrift og samspill evt. ny søknad om ski-NM.  

o Besøk av Politidirektøren vedr. ny politireform.  

o Tingrettens framtid, her må alle kanaler brukes. 

o Lokalisering av AMK-sentralen til/i Østfold. Alle ordførerne samstemte, og signerte 

brev til KS Østfold, Helse-Sør Øst og sykehuset Østfold. 

 

Dato for neste regionrådsmøte: fredag 4. april i Spydeberg. 


