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INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD  

Det innkalles med dette til møte i Regionrådet fredag den 4. april 2014. 

Sted: Spydeberg Prestegård  

Tid: kl. 09.15 – ca. kl. 13.30 

 

Saksliste: 

Tidsplan  Saksnr. 
 

Kl. 09.15   Presentasjon av Spydeberg kommune 

Kl. 09.20 5/2014  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  6/2014  Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionrådet 07.02.2014 

Kl. 09.30 7/2014  Bompengeprosjekt for E18  

Kl. 10.15  8/2014    Høringsuttalelse Regional Transportplan "Østfold mot 2050" 

KL. 11.15 9/2014  Valg Regionrådets representasjoner 

 

Kl. 11.30 – 12.30  Lunsj 

 

KL. 12.30 10/2014 Status Regional Ishall  

Kl. 12.45 11/2014 Status prosjekt Samferdsel 

Kl. 13.00 12/2014  Status Prosjekt Rullering av strategisk næringsplan 

Kl. 13.15 13/2014 Status IØU søknad Regionalt Partnerskapsfond 

 

 

 

Postboks 1004 – 1803 Askim 
Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS 
Telefon: 69 87 87 17 
E-Post: ida@indreostfold.no 
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Sak: 5/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden er publisert på www.indreregion.no 

Forslag til vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes.  

Sak: 6/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionrådet 7.2.2014 

Protokollen følger som vedlegg til innkallingen. 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll fra regionrådsmøte den 7.2.2014 godkjennes.  

 
Sak: 7/2014 Bompengeprosjekt for E18  

Prosjektleder for E18 Ørje-Vinterbro Elin Amundsen vil presentere Bompengeprosjekt for 18. 

Forslag til vedtak:  

Presentasjonen tar til orientering.  

Sak: 8/2014 Høringsuttalelse Regional Transportplan "Østfold mot 2050 
Forberedelse av høringsuttalelse til Regional Transportplan med høringsfrist 1. mai. For å 

sikre at uttalelsen fra Regionrådet fanger opp kommunenes innspill på en god måte, er 

kommunene invitert til en kort presentasjon av sine hovedpunkter i forhold til 

høringsutkastet. 

Forslag til vedtak:  

Regionrådets AU sammenstiller kommunenes hovedpunkter og avgir dette som 

Regionrådets høringsuttalelse til Regional Transportplan ”Østfold mot 2050”.  

Sak: 9/2014 Valg Regionrådets representasjoner 
Som resultat av ny ledelse for Regionrådet fra 2014 er det ønskelig med en gjennomgang og 
valg knyttet til Regionrådets representasjon i ulike utvalg, styrer og lignende. I dette 
Regionrådsmøte gjennomføres det valg knyttet til representasjonen i Jernbaneforum Øst og 
Regionalt Partnerskapsfond. I februar 2012 ble Thor Hals og vara Ellen Solbrekke valgt som 
Regionrådets representant i Jernbaneforum Øst.  
I styringsgruppen for Regionalt Partnerskapsfond praktiseres ikke vara. Det betyr at dersom 
leder er forhindret mister regionen sin stemme i styringsgruppens møte. Regionrådet vil som 
følge av dette melde et sterkt ønske til Regionalt Partnerskapsfond om at det opprettes vara 
til faste medlemmer. Så sant det er mulig vil leder prioritere møter i Regionalt Partnerskaps-
fond, men regionens interesser må sikres med en stemme, dersom leder ikke har anledning 
til å møte.  
 
Forslag til vedtak: 
Regionrådet velger nestleder Erik Unaas som Regionrådets representant i Jernbaneforum 
Øst. Som vararepresentant velges Ellen Solbrekke. Regionrådet anmoder Regionalt 

http://www.indreregion.no/


Side 3 av 5 
 

 

Partnerskapsfond om å innføre varamedlemmer til fondets styringsgruppe. Som 
Regionrådets vara til styringsgruppen velges nestleder Erik Unaas. 
 
Sak: 10/2014 Status regional ishall 
Bakgrunn: 
Indre Østfold Utvikling ble i 2013 gitt i oppdrag av Regionrådet å gjennomføre et forstudie 
for klargjøring av løsningsforslag, gjennomføring, investeringer, drift m.m. knyttet til planene 
for realisering av en Regional Ishall i Indre Østfold. I Regionrådet den 30.9.2013 ble 
forstudiet avsluttet og forstudierapport presentert med en anbefaling på finansiering og 
etablering av et forprosjekt til anslagsvis kr. 2,5 mill. Regionrådet besluttet i møtet ikke en 
anbefaling i tråd med forstudiet men forespurte om utviklingsselskapet kunne gjennomføre 
en sondering på hvorvidt ishallen egner seg for realisering innenfor modellen IPS – Ideell 
privat sektor. Selskapet var positiv til dette og fulgte opp saken med bl.a. brev til 
kommunene om aktuell vertskommune, samt presentasjon av modellen IPS ved 
Totalprosjekt i Regionrådsmøte den 7.2.2014. I sin presentasjon redegjorde Totalprosjekt at 
det er mulig å gjennomføre realiseringen av en regional ishall innenfor IPS. 
Status: 
Ved henvendelse til kommunene har Askim og Eidsberg kommune bekreftet at de er 
interessert i å være vertskommune for ishallen. Det er derfor gjennomført møter med 
Eidsberg og Askim kommune ila. februar/mars måned, og der begge kommuner har 
presentert sine tanker og mulige plasseringer for ishallen i sin kommune. Ingen av 
kommunene har pr. i dag kommet så langt at de har presentert en gjennomføringsmodell, 
IPS eller annen, for utviklingsselskapet. Askim kommune har imidlertid gjennomført en 
studietur til Narvik sammen med COOP, og det kan se ut som Askim i dag har kommet lengre 
i en konkretisering av gjennomføringsmodell enn Eidsberg kommune. Utviklingsselskapet 
ved daglig leder ble invitert med på studieturen til Narvik, men hadde ikke anledning til å 
delta grunnet rekrutteringsprosess som ikke kunne flyttes. I møter og senest i media er det 
fremført at Indre Østfold Utvikling er eier av ishall prosjektet. Dette er ikke korrekt. 
Selskapet var eier til forstudiet, men dette ble som nevnt avsluttet ved fremleggelse av 
forstudiet, og Regionrådets beslutning den 30.9.2014.  
Konklusjon: 
Både Askim og Eidsberg kommune ønsker pr. i dag å etablere en regional ishall i sin 
kommune. Utviklingsselskapet anbefaler kommunene om å gå i dialog for avklaring om det 
er mulig med en felles realisering av ishallen, evt. gi sin støtte til ett av initiativene.  Dersom 
dette ikke er aktuelt og det oppstår en situasjon med to ”konkurrerende” 
realiseringsmodeller og lokaliseringer kan Regionrådet gi anbefalinger knyttet til hvordan 
dette best kan løses på vegne av regionen. Indre Østfold Utvikling har i forstudiet uttrykt sin 
støtte til ishallen ut fra flere regionale perspektiver. Selskapet vil derfor være positiv til å  
medvirke i en videre prosess dersom en slik bestilling kommer. Dette kan være vurderinger 
knyttet til valg mellom 2 ulike løsninger, eller som rådgiver for endelig 
vertskommune(r)/prosjekteier. 
 
Forslag til vedtak: 
Orienteringen om status for regional ishall tas til orientering. 
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Sak: 11/2014 Status prosjekt samferdsel 
Regionrådets AU har som styringsgruppe godkjent hovedrammen for en prosjektplan fra 
utviklingsselskapet som PL i tråd med Regionrådets behandling i møte den 7.2.2014. I 
Regionrådsmøtet gis muntlig orientering om status i prosjektet med hovedvekt på den 
seneste utvikling i Østfoldbanens Østre Linje og påkobling Follobanen. Relevante vedlegg 
ettersendes før møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Orienteringen om status for prosjekt samferdsel tas til orientering. 
 
Sak: 12/2014  Status Prosjekt Rullering av strategisk næringsplan 
Status: 
Regionrådet er prosjekteier og AU har som styringsgruppe godkjent hovedrammen for en 
prosjektplan fra utviklingsselskapet som PL med følgende målsetting: 
 
Strategisk næringsplan for 2010 - 2013 oppdateres og aktualiseres som grunnlag for utvikling 

og sammenstilling av Strategisk Næringsplan: 2015 – 2020. Strategisk Næringsplan skal 

representere regionens plandokument for næringsutvikling og eies av Indre Østfold 

Regionråd.  

Fra prosjektplanens innledning: 

På bakgrunn av etableringen av Indre Østfold Utvikling IKS (IØU), samt at Fylkeskommunen 

ikke innvilget søknadsbeløpet i sin helhet representerer prosjektplanen en justering ift 

opprinnelig skisse på prosjektplan som presentert i søknad. Hovedendringene mot 

opprinnelig plan er meddelt som statusrapport til Fylkeskommunen datert den 12.2.2014. I 

søknaden fra Indre Østfold Regionråd var Indre Østfold Utvikling IKS tiltenkt rollen som 

prosjektleder. Dette gjennomføres, samtidig som prosjektet og ”ny” næringsplan må sees i 

nær sammenheng med etableringen av IØU og den strategi selskapet har utviklet for 

måloppnåelse med bakgrunn i eierkommunenes formål med selskapet. Denne sammenheng 

kan enkelt uttrykkes som en operasjonalisering av næringsplan gjennom den strategi som er 

etablert for IØU. 

Fra prosjektplanens hovedaktiviteter: 
 
 Avklare behov for involvering og forankring ift ny målsetting for næringsplan. 

Implementere dette i organisering/gjennomføring. 
 Næringsplanens del gjeldende Status oppdateres i samarbeid med Østfold Analyse og 

kommunene. 
 Næringsplanens del gjeldende Visjon og mål gjennomgås og justeres. Visjon og mål sees i 

sammenheng med Indre Østfold Utvikling IKS sin strategi. IØU er kommunenes 
utviklingsselskap og ansvarlig for operasjonalisering av næringsplan som del av 
selskapets innsatsområde næringsutvikling. 

 Næringsplanens regionale næringsområder gjennomgås med hensyn til eventuelle 
endrede prioriteringer på kommunalt/fylkeskommunalt/nasjonalt nivå. Omfang av 
prosess og rullering av de regionale næringsområder avklares som del av dette.  

 Sammenstilling av endelig plan. 
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Det gjennomføres nå møte med plangruppen for avklaringer ift planens status med justert 
målsetting ift omfang av rullering m.m. Dette kan medføre justeringer i prosjektplan.  
 
Forslag til vedtak: 
Orienteringen om status for rullering av strategisk næringsplan tas til orientering. 
 
Sak: 13/2014 Status IØU søknad Partnerskapsmidler 
Søknaden behandles i Partnerskapsfondets styringsgruppe den 28.3.2014. Fylkesrådmannens 
innstilling er at søknaden ikke innvilges på bakgrunn av prosjektets manglende betydning for 
Østfoldsamfunnet som helhet. Likelydende innstilling har også Mosseregionens Næringsutvikling fått 
på sin søknad. Med bakgrunn i reaksjoner på dette kom fondet tilbake og åpnet for 
tilleggsopplysninger. Dette er svart ut av Indre Østfold Utvikling. Oppdatert status fra behandlingen i 
styringsgruppen gis i Regionrådsmøtet. 
 

Forslag til vedtak: 
Orienteringen om status for IØU sin søknad til partnerskapsfondet tas til orientering. 
 

 

 


