Grenserådet
‐ et utviklingsforum for Rømskog, Marker og Aremark

Til rådets medlemmer
Ørje 2012-05-09

Referat fra møte i Grenserådet
Tid:

9. mai kl 09.00 – 12.00

Sted:

Marker Rådhus

Innkalles:

Rømskog
Kari Pettersen
Jeanette Myrvold Jansson
Aksel Robert Haugen
Anne Kirsti Johnsen

Aremark
Geir Aarbu
Harald Nilsen
Jon Fredrik Olsen

Marker
Stein Erik Lauvås
Runar Kasbo
Sten M Henningsmoen
Eva Enkerud

Kari Pettersen ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for møtet
Geir Aarbu orienterte om folkeavstemmingen og vindmølleproblematikken i
Aremark

15/12 Grenseregionen, hvor går vi videre?
Vidar gikk gjennom noe av det eksisterende samarbeid og bakgrunnen for dette
Kommentarer fra diskusjonen
‐ Vi må nå tenke langsiktig, ikke bare å etablere samarbeid for samarbeidets skyld
‐ I et vertskommunesamarbeid gir en i fra seg styringsrett, og det kan kanskje
være aktuelt å se på andre samarbeidsformer
‐ Kan samkommune være en strategi for å unngå tvangssammenslåing
‐ Ny lov om samkommune er vedtatt, og den sier ikke noe om sammenslåing, men
om muligheten for samarbeid
‐ Rådmennene har utarbeidet en liste over mulige samarbeidsområder
‐ Grunnleggende problemstilling at alle de tre kommunene ønsker utvidet
samarbeid
‐ Det bør utarbeides et sakframlegg der nye samarbeidsområder foreslås, en sak til
behandling i løpet av året
‐ Prosesser i gang i Indre Østfold, hvordan påvirker dette vårt samarbeid? Marker
er mer med i dette enn de to andre kommunene
‐ Marker er med i vurderingen for at alle kommuner skal delta, men det er ikke tatt
noen beslutning i Marker om at det er ønske om et slik samarbeid
‐ Samhandlingsreformen splitter grensekommunene, og dette må det tas hensyn til
i vurderingen i det framtidige samarbeidet
‐ Politikerne må bestille en utredning, ellers er motstanden for stor til ytterligere
samordning
‐ Politiske vedtak må ligge i bunnen, ellers kan det bli for stor motstand blant de
ansatte
‐ Vi har dårlig tid i forhold til sentrale politiske signaler, og derfor bør dette skje
raskt

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Felles saksframlegg der det legges opp til et vedtak om samarbeid, og det bes om
en utredning på visse områder, etter opplisting av muligheter
Stab, teknikk, barnevern og nav kan være aktuelle områder
Samarbeidet må baserer seg på hva som er best for de tre kommunene i sum,
ikke for den enkelte kommune
Vi må se på funksjonen, ikke på den enkelte ansatte og person
Noe er mulig, annet ikke mulig, og vi må være ærlige med hverandre i debatten
Redusere sårbarheten er nødvendig, ikke bare spare penger og redusere
bemanningen
Utredning til innbyggernes beste, slik at et godt servicetilbud kan opprettholdes
og med et høyt faglig nivå
Viktig å informere bredt om arbeidet, både til befolkning og ansatte, gjerne
gjennom grenseavisa

Beslutning
Det utarbeides et felles saksframlegg så raskt som mulig. Saksframlegget skal si noe om
mulige organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid, og anbefale områder for
utredning av samarbeid i grenseregionen.

16/12 Eventuelt
Utviklingsavtalen
‐ Prosess med rullering starter med det første
‐ Fylkeskommunen ønsker møte med grenserådet rett før eller rett etter ferien
Regional transportplan
‐ Grenserådet oversender uttalelse basert på tillegget i regionrådets uttalelse
Besøk fra Latvia
‐ Tore Johansen har skrevet et fyldig referat fra besøket i helgen. Referatet sendes
grenserådet
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