Grenserådet

- et utviklingsforum for Rømskog, Marker og Aremark

Til rådets medlemmer
Ørje 2013-02-12

Innkalling til møte i grenserådet
Tid:

onsdag 20. februar kl 09.00 – 12.00

Sted:

Furulund, Aremark

Innkalles:

Rømskog
Kari Pettersen
Jeanette Myrvold Jansson
Nils Nilssen
Anne Kirsti Johnsen

Aremark
Geir Aarbu
Harald Nilsen
Tore Johansen
Jon Fredrik Olsen

Marker
Stein Erik Lauvås
Runar Kasbo
Sten M Henningsmoen
Eva Enkerud

Saker til behandling
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Orientering samarbeidsområder, styringssystemer

Grenserådet har oppfordret administrasjonene til å se på nye områder for samarbeid
og dette er diskutert av rådmennene. I Indre Østfold har samkommunebegrepet
versert flittig det siste året. Hvilke samarbeidsformer finnes og hva kjennetegner de
enkelte?
Jon Fredrik Olsen tar en rask gjennomgang av de ulike mulighetene.
Forslag til nye samarbeidsområder i grenseregionen, hvor prioriterte områder er
uthevet
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Felles regnskap, lønn og skatt
Barnevern, Aremarks deltakelse i samarbeidet vurderes
Sentralbord, postmottak
IKT- samarbeidet vurderes i forhold til Indre Østfold-samarbeidet
Renholdsledelse
Personal
NAV
Kompetanseutvikling

Grenseland – Haldenkanalen - ?
I skiltprosjektet arbeides det med en enhetlig skilting i regionen. Blant annet
ønsker en å sette opp skilter som ønsker besøkende velkommen til regionen, men
hva heter den? Skal vi fortsette å bruke begrepet Grenseland, skal vi i forbindelse

med Regionalparkarbeidet skifte til Regionalpark Haldenkanalen/Haldenkanalen?
Hvordan kan vi ivareta den identitet som knytter oss sammen, men som likevel
gjør oss forskjellig? Eller skal vi gå tilbake til å benytte bare kommunenavnene
igjen?
I regionalparksammenheng foregår det et arbeid som skal se på hvordan vi skal
markedsføre oss og profilere oss. Det er Odin Media i Halden som er ansvarlig for
dette arbeidet, og de vil etter hvert invitere hver enkelt kommune til en dialog.
Har grenserådet innspill i denne sammenheng?
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Grensemessa
Komiteen har hatt to møter med følgende anbefalinger:
Tema: næring, bosetting og opplevelser
Hovedaktiviteter for messen:
Fredag 7. juni:
- inspirasjonsdag for næringslivet på spahotellet, max 90 personer 11.00 –
16.30
- Bjørge Stensbøl har takket ja til å delta
- innslag fra regionalparken skal tilstrebes
- pub/kulturkveld i Tinghuset på Kurøen med innslag fra hver kommune
- band med tilknytning til bygdene, kveld med sosialt preg – ikke konsert
Økonomi:
- næringsarrangementet bør være selvfinansierende
- kostnadene til musikk legges inn i budsjett for messen
Ansvarlig
- messekomiteen tar ansvaret for næringslivsdagen
- kulturlederne tar ansvaret for kulturkvelden
Konkurranse
- konkurranse langs vassdraget fra Aremark til Rømskog, med finale på
hotellet fredag ettermiddag – grensemester 11o øst med kommunelag
- utmarksgruppen ved UKH forespørres om opplegg og regi
Lørdag 8. juni:
- grensemesse på Kurøen 11.00-17.00
- åpent for alle næringsdrivende og lag og foreninger
- fest på kvelden med et større trekkplaster Vassendgutane, eller tilsvarende
Økonomi
- kr 1.000 for momsregistrerte for 3 x 3 m, gratis for alle andre
- 94 utstillere forrige gang
- billettinntekter ca 44.000 forrige gang/56.000 standleie
Ansvarlig
- Rømskog Idrettslag tar ansvaret for gjennomføring og økonomi for festen
- Messekomiteen tar ansvar for øvrig arrangement
Økonomi
- Totalramme anslått til kr 300.000
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Regionalpark Haldenkanalen
Regionalparkarbeidet pågår for fullt, og det er utarbeidet en næringsanalyse og en
landskapsressursanalyse. Samtidig pågår arbeidet med merkevarestrategi og
markedsføring. Analysen vil presenteres for regionalparkrådet i nær framtid.
Det er lyst ut stilling som prosjektleder, og det er mange søkere.
Flere markedsaktiviteter pågår og produktpakker er utarbeidet.
Geir Årbu og Vidar Østenby orienterer
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Planstrategi oppfølging - kommuneplan
Planstrategien som nå er under behandling i den enkelte kommune konkluderer
med en anbefaling om felles oppstart av rulleringen av kommuneplanene i de tre
kommunene. Fylkeskommunen og grensekommunen har fått 500.000 fra KRD,
som blant annet kan benyttes i gjennomføringen. Fylkeskommunen tar ansvaret
for dette.
Planstrategien konkluderer også med fokus på gjennomføring av utviklingsavtalen
og en kommunikasjonsstrategi for grenseregionen, noe som bør være en del av
arbeidet med kommuneplanen.
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Forvaltningsplan for store rovvilt - høringsuttalelse
Rovviltnemnda for region 4 har sendt på høring en revidert forvaltningsplan for
store rovdyr. Høringsfristene er 01.03.13.
Viltnemnda i Rømskog har behandlet saken og kommet med et forslag til
uttalelse. Det bør drøftes om det skal fremmes en felles uttalelse fra de tre
kommunene, eller i alle fall likelydende uttalelser.
Forslag blir lagt fram på møtet.
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Utviklingsavtale for grensekommunene - videreføring
Styringsgruppen for utviklingsavtalen ga følgende uttalelse til fylkeskommunen i
sitt møte 28.09.2012:
-

styringsgruppen for utviklingsavtalen er tilfreds med signalene om framtidig
innretning av utviklingsavtalen
gjennomgang av avtaletekst og innhold utarbeides i samarbeid mellom
fylkeskommunen og grenseregionen
innhold må ta utgangspunkt i felles planstrategi med anbefaling om felles
kommuneplan, satsingene i Regionalpark Haldenkanalen og signaler
fremkommet gjennom revisjonens behandling av avtalene

Uttalelse ble gjort på grunnlag av forslaget til vedtak til fylkesutvalget 16.10.2012
med følgende ordlyd:
”7. Den regionale utviklingsavtalen med Grenserådet beholder ordningen med
separat styringsgruppe som i dag, men underlegges for øvrig de samme
prinsipper som den sentrale ordningen. Det forutsettes at midlene fra KRD skal
brukes på prosjekter som bygger opp under Regionalpark Haldenkanalen. Dersom
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grenserådet ønsker å bruke pengene til formål utenom Regionpark Haldenkanalen,
skal dette godkjennes av fylkesutvalget.”
Fylkestingets vedtak ble i forhold til vår avtale:
”3. Avtale med grensekommunene om regionale utviklingsprosjekter revideres i
henhold til de nye retningslinjene og vedtas.”
En har vært usikker på den praktiske konsekvensen av vedtakene ovenfor, og
dette ble derfor tatt opp på forrige styringsgruppemøte.
Oppsummerende punkter
- det bør kunne settes av en pott, der det brukes av avtalemidlene til
administrasjon, koordinering og initiering av aktiviteter knyttet til
regionalparken og utviklingsavtalen
- utviklingsmidlene skal ikke benyttes til administrasjon, men til utvikling
- arbeidet med grenserådet inngår ikke i dette
- styringsgruppen bør kunne anbefale ny avtale med utgangspunkt i dette og
de formuleringene som er foreslått tidligere
Fylkeskommunen foreslår følgende punkter i forbindelse med behandlingen
1. Styringsgruppen for Regional Utviklingsavtale 2009-2012 mellom
Grenseregionen og Østfold ønsker å videreføre ordningen med Regional
Utviklingsavtale i perioden 2013-2016 og anbefaler kommunestyrene å
godkjenne de nye retningslinjene.
2. Regionale strategier, prioriterte områder og innsatsområder for
Grenseregionen slik de er framstilt i Vedlegg 2 i avtalen, samt charteret for
Regionalpark Haldenkanalen anbefales lagt til grunn for bevilgninger fra
avtalen i perioden. Dersom Grensekommunene ønsker å bruke pengene til
formål utenom Regionalpark Haldenkanalen skal dette godkjennes av
fylkesutvalget.
3. Innenfor den regionale utviklingsavtalen mellom Grenseregionen og Østfold
fylkeskommune skal det sees på en mulighet for å bevilge midler til
koordineringen av de ulike prosjektene innenfor Regionalpark Haldenkanalen.
I henhold til en slik avtale kan ordningen med koordinering av prosjekter og
utviklingsaktiviteter fortsette. Marker kommune er årlig godtgjort med kr 300.000
for arbeidet med administrasjon av avtalen og sekretariat for grenserådet, samt
øvrig bistand til initiering og oppfølging av prosjekter.
I henhold til avtalen med fylkeskommunen skal grenserådet i det videre holdes
utenfor potten som avsettes, og det følgelig heller ingen avsatte midler til
formålet gjennom avtalen. Rådmennene foreslår at sekretariatsansvaret for
grenserådet følger den kommune som har leder for rådet.
Det utarbeides en spesiell rapporteringsmal da elektronisk rapportering om bruken
av pengene nå i stor grad bare omfatter økonomi og i liten grad resultat og
effekter. En anbefaler at følgende mal legges til grunn, en tilpasset utgave av den
som tidligere er bruk for rapportering til KRD. Det skal rapporteres for hvert
prosjekt etter følgende mal:
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Navn på prosjektet/tiltaket
Navn på støttemottaker
Bevilget beløp
Prosjektkostnad
Finansieringsplan
Prosjektets start- og sluttdato Start:
Geografisk nedslagsfelt
Prosjektleder
Prosjektets målbeskrivelse
Resultater og effekter
Status for prosjektet
Utbetalt til prosjektet

Målgruppe:
Type tiltak:

Slutt:

Oversikt over tilførsel og bevilgninger i løpet av 2012:

Tekst
Overført fra 2011
Avtalemidler 2012
Kommunemidler 2012
Avisa Grenseland 2012
Artsmangfold og kulturell identitet
Opplevelser 2012
Barnas Grenseland
Sommerarrangement Rømskog
Elgfestivalen
Informasjon og skilting
Avisa Grenseland 2013
Overføres
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Tilførsel
780 000
2 400 000
750 000

3 930 000

Bevilget

400 000
300 000
600 000
300 000
100 000
100 000
1 000 000
400 000
3 200 000

Utbetalt

Rest til disp.

400 000
100 000
0
55 000
100 000
100 000
50 000
0
805 000

3 180 000
3 930 000
3 530 000
3 230 000
2 630 000
2 330 000
2 230 000
2 130 000
1 130 000
730 000
730 000

Saker til drøfting og orientering
Ingen saker innmeldt
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Grenserådet

- et utviklingsforum for Rømskog, Marker og Aremark

Vedlegg 3

REGIONALE STRATEGIER, PRIORITERTE OMRÅDER OG
INNSATSOMRÅDER.
Visjon:

En attraktiv region med lønnsomt næringsliv og rikt kulturliv, basert på
naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!

Regionalpark Haldenkanalen er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og
næringsutvikling innen opplevelsesnæringene, basert på naturverdier og stedsutvikling, skal
gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Regionalparken vil være
førende for arbeidet som skal utføres i regionen i de kommende år, og for de prosjekter som
finansieres gjennom utviklingsavtalen.
Hovedutfordring:
Øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting ved
å utnytte, videreutvikle og markedsføre regionens komparative fortrinn i form av:
•

beliggenhet nær de store befolkningskonsentrasjonene i Osloregionen og ved en av
landets viktigste grenseoverganger (E18 mellom Oslo og Stockholm)

•

natur- og kulturkvalitetene langs og i tilknytning til Haldenkanalen

•

trygge, gode og rimelige boområder med tilgang til store, sammenhengende naturog friluftsområder

•

aktivt samarbeid med lag og foreninger og en spesiell tilrettelegging for ungdom

Prioriterte innstatsområder:
Kommunene ønsker å samordne flest mulig av sine utviklingsaktiviteter, og en ser for seg at
mye av dette nå vil ivaretas av regionalparken. Grensekommunene vil likevel ha et behov for
utviklingsprosjekter som ikke naturlig hører inn under parkorganisasjonen. Også slike
prosjekter skal bidra til måloppnåelse i regionalparken, og en har derfor valgt å bruke
innsatsområdene fra regionalparken som innsatsområder også for utviklingsavtalen. En har
imidlertid valgt å legge til internasjonalt samarbeid som et eget innsatsområde.
Merkevaren Haldenkanalen
Et godt omdømme og en styrket merkevare vil være en forutsetning for å lykkes, både i
forhold til bosetting, næringsutviking og opplevelser. Dette vil gjøres ved å
• bygge felles identitet langs Haldenkanalen
• solid forankring gjennom bred deltakelse i strategiarbeidet
• utvikle en enkel og robust merkevarestrategi som grunnlag for produkt og
kommunikasjonsstrategier

Stedsutvikling
Hovedmålsettingen med innsats på området stedsutvikling er å skape bedre steder å bo,
arbeide og leve. Med stedsutvikling forstås ikke bare fysiske forbedringer, men en heving av
stedenes totale kvaliteter: fysiske, sosiale, næringsmessige, identitet og omdømme, forhold
for familier, med mer. Vi vil styrke arbeidet med utviklingen av tettsteder og lokalsentra med
fokus på samspillet mellom myndigheter, næringslivet, grunneiere og befolkning, og bidra till
å utvikle bygder og sentra med attraktive og tilpassede møteplasser.
Utvikling av opplevelsesnæringene
Med Haldenkanalen som bindeledd er det et potensial i utvikling av opplevelser, reiseliv og
kultur, i alle grensekommunene. Dette skal ta utgangspunkt i de stedlige ressursene og det
arbeidet som tidligere er utført gjennom forskjellige aktiviteter, som for eksempel Barnas
Grenseland. Hovedmålet er å styrke utvikling av lønnsomme opplevelsesprodukter i
Haldenkanal-regionen.
Primærnæringene
For grensekommunene har primærnæringene vært, og vil fortsatt være, vesentlige næringer,
som danner fundamentet i bydesamfunnet. Fortsatt lønnsomhet i disse næringene er viktig
for at kulturlandskapet slik vi kjenner det, skal opprettholdes og videreutvikles. Utvikling av
primærnæringene skal gis prioritet, og en må sørge for etablering og tilrettelegging innen de
produksjoner vi har sterke produsentmiljøer i dag.
Skogen er en stor ressurs, og de tre kommunene utgjør en vesentlig del av det produktive
arealet i fylket. Mer foredling og lokal produksjon er ønskelig for å styrke verdiskapingen.
Videre er det viktig at vi også kan utnytte de store utmarksområdene til annen form for
verdiskaping enn det tradisjonelle.
Internasjonalt samarbeid
Grensekommunene har tradisjon for et aktivt internasjonalt engasjement. En ønsker å
understreke dette ved å føre det opp som et eget innsatsområde i avtalen. Erfaring har vist
at slikt samarbeid tilfører regionen verdifull kompetanse, nyttige nettverk og ikke minst
mellommenneskelig forståelse og kjennskap til andre kulturer. I enkelte sammenhenger gir
også slikt samarbeid økonomiske muligheter.
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