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Knut Espeland ønsket velkommen til møtet, som var hans første som leder av regionrådet.
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Deretter ble møtet satt.
Saksliste:
Sak 01/2012 Godkjenning av protokollen fra møtet i Regionrådet 11.11.2011
Beslutning: Protokollen fra 11.11.2011 godkjennes.
Sak 02/2012 Høringsuttalelse- Osloregionens strategier
Beslutning:
1. Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner,
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag
for Osloregionens ansvar og funksjoner. Det er positivt at klimapolitikk blir tatt
med som et nytt innsatsområde.
2. Det må fortsatt være slik at Samarbeidsalliansen ikke gis formell myndighet.
Ansvaret for formelle beslutninger, gjennomføring og iverksetting av alliansens
strategier og prioriteringer må fortsatt ligge til fylkeskommunene og
kommunene.
3. Indre Østfold Regionråd anbefaler at strategidokumentet gjennomgås for å
klargjøre og presisere budskapet. Flere steder er høringsutkastet er preget av
svevende og uklare budskap.
4. Indre Østfold Regionråd er positiv til Osloregionens forslag om å utvikle
partnerskap og samarbeid med storbyregionene i Norden. I denne
sammenhengen vil vi peke på at en høyhastighetsbane gjennom Indre Østfold vil
være et effektivt virkemiddel for å knytte Oslo og Stockholm sammen med de
mellomliggende byene, hvor vi også finner universiteter og betydelige forskningsog næringsmiljøer.
5. Mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen er opptatt av samarbeid
over grensen, med de regionene som ligger langs transport-årene E6 og E18. Det
nordiske samarbeidet når det gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo,
Stockholm og København, bør komme mer fram enn det som er foreslått i
strategidokumentet. Siste avsnitt nederst på side 14 bør byttes ut med følgende:
“Osloregionen vil arbeide for en betydelig styrking av kapasitet og hastighet på
vei og jernbane mot Stockholm/Helsinki og København og anser at det er helt
avgjørende for utvikling av samarbeidet i Norden. Transporten og samarbeidet
bør ikke basere seg på økt flytrafikk som hovedstrategi. Økt kapasitet og fart på
vei og bane vil også bidra til at andre byer og steder langs transport-aksene kan
utvikles med en god balanse mellom bosetting og næringsliv, og samtidig avlaste
storbyene for voksesmerter (polysentrisk utvikling). Osloregionen vil samarbeide
både med storbyregionene og de mellomliggende regioner for å få fram gode og
internasjonalt konkurransedyktige transportløsninger i hele det Nordiske
Triangel.”

Sak 03/2012

Høringsuttalelse – Felles strategi for gods og logistikk for Osloregionen
Beslutning:
1. Indre Østfold Regionråd ser behovet for å utvikle og gjennomføre en gods- og
logistikkstrategi som er i stand til å møte de utfordringene som stor
befolkningsvekst og stor vekst i godsmengder medfører og gir sin tilslutning
til at det legges til rette for en “Nav-satellitt”-strategi med to nye gods- og
logistikk-knutepunkt (satellittene) i tillegg til Alnabru (navet).

2. Strategidokumentet må på en bedre måte enn i høringsutkastet beskrive
hvordan gods- og logistikk skal fungere for aktuelle næringsvirksomheter i alle
delregionene. Dette må beskrives med bakgrunn i det som velges som de
sentrale knutepunktene for gods og logistikk og med bakgrunn i
forutsetninger for videreutvikling av eksisterende terminaler.

3. Strategidokumentet utfordrer tidligere vedtatte delregionale
desentraliseringsstrategier for lokalisering av plasskrevende
logistikkvirksomheter. Strategidokumentet må på en bedre måte enn i
høringsutkastet beskrive hvilke utfordringer og muligheter dette medfører for
næringsvirksomhetene, kommunene og innbyggerne i berørte delregioner.

4. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at Østfoldbanens
Østre Linje videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk og anbefaler
at oppgradering av Østfoldbanens Østre Linje tas med i “Strategier på kort
sikt”. Oppgradering av Østre Linje er nødvendig for å kunne avlaste for
godstrafikken på Vestre Linje, for å få mer av godset til og fra Indre Østfold
over på bane og for å legge til rette for utvikling av næringsvirksomheter i
regionen.

5. Indre Østfold Regionråd mener at en strategi på lang sikt er å få bygget ut
høyhastighetsbaner mot København og Stockholm gjennom Østfold med
doble spor både for gods og persontrafikk. Follobanen må ta høyde for denne
langsiktige utviklingen. I et slikt framtidig perspektiv bør et en godsterminal
langs E18 aksen vurderes i tillegg til den terminalen som blir plassert langs
E6/Oslofjorden.

Sak 04/2012 Evaluering av avtale med Indre Østfold Bedriftsenter AS – nedsette
arbeidsgruppe
Beslutning:
1) Arbeidsutvalgets forslag godkjennes
2) Arbeidsgruppens anbefalinger legges fram for Regionrådet, senest i juni 2012

Sak 05/2012 Oppnevning av representanter til ulike organer
Beslutning: Ordførernes forslag godkjennes

Sak 06/2012 Status på arbeidet med arealregnskap og samarbeid om kommunale
planstrategier
Beslutning: Arbeidsutvalget får fullmakt til å organisere det regionale
plansamarbeidet
Sak 07/2012 Status på Høyhastighetsutredning og NTP prosessen
Det ble gitt en orientering ved sekretariatet (PDF vedlagt protokollen)
Forslag fra Ole Andre Myhrvold til nytt punkt: «Vi ber regjeringen se på muligheten for en
Skandinavisk transportplan»
Beslutning, enstemmig:
1. Indre Østfold Regionråd er positiv til at Norge og Sverige samarbeider om utbygging av
Høyhastighetstog(HH) for å styrke transportkapasitet og transporteffektiviteten i det
Nordiske triangel. En grønn Nordisk Link hvor miljø, økonomi, sikkerhet, felles styrke og
regional utvikling er i fokus bør bli en visjon som eies av begge land.
2. Høyhastighetsjernbane Oslo-Ski-Askim- Karlstad-Stockholm for persontrafikk og gods bør
i størst mulig grad legges langs E 18 korridoren. Det vil gi størst regional utvikling og best
miljøgevinst og tas inn som et tiltak i Nasjonal Transportplan 2014-2023.
3. Indre Østfold Regionråd vil be om et møte med Samferdselsministeren for å redegjøre
for vårt syn.
4. Vi ber regjeringen se på muligheten for en Skandinavisk transportplan.

Sak 08/2012 Status på oppgradering av Østre Linje
Thor Hals orienterte fra Jernbaneforum Øst og foreslo at Østfold
Fylkeskommune oppnevner en person til å sitte i en arbeidsgruppe for Østre
Linje, på samme måte som for Vestre Linje.
Beslutning:
En arbeidsgruppe for Østre Linje opprettes bestående av ordførere og
representant fra Østfold Fylkeskommune. Det bør gjennomføres møter med
interessegrupper.
Sak 09/2012 Orientering om høringsutkastet til Regional Transportplan
Olav Moe og Per Inge Bjerknes orienterte om utkastet og høringsprosessen.
Flere tok ordet i saken.

Sak 10/2012 Orientering om Follorådets strategier og arbeid
Johan Alnes og arbeidsutvalget i Follorådet presenterte sitt arbeid ( se PDF)
Sak 11/2011 Eventuelt
Inger Kristin Torp orienterte om Ny Giv og satsningen på forebygging av
dropp-ut fra videregående opplæring. Østfold ligger lavt på bestått
videregående statistikken. Torp ønsker å få Askim og Mysen videregående
skoler med i en ordning med sosialfaglig tjeneste inne på skolen.
Håvard Osflaten argumenterte med at det blir lite på hver kommune å betale
om alle går sammen.
Knut Espeland fremmet forslag om at AU i regionrådet tar dette videre med
sikte på å få til en løsning med sosialfaglige rådgivere på mysen og Askim
videregående skoler.
Beslutning: Som foreslått av Knut Espeland.
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Alf S. Johansen
Sekretær

