Grenserådet
‐ et utviklingsforum for Rømskog, Marker og Aremark

Til rådets medlemmer
Ørje 2013‐08‐28

Referat fra møte i grenserådet
Tid:

onsdag 28. august kl 08.30 – 12.00

Sted:

Solstrand Terasse, Ørje

Innkalles:

Rømskog
Kari Pettersen
Jeanette Myrvold Jansson
Nils Nilssen
Anne Kirsti Johnsen

Aremark
Geir Aarbu
Harald Nilsen
Tore Johansen
Jon Fredrik Olsen

Andre:

Erik Vitanza

Vidar Østenby

Marker
Stein Erik Lauvås
Runar Kasbo
Sten M Henningsmoen
Espen Jaavall

Saker til behandling
16/13

Presentasjon av samfunnsplanlegger
Planlegger Erik Vitanza presenterte seg
Konklusjon:
‐
‐
‐

17/13

rådmennene innkaller planlegger til et møte etter han har tiltrådt for å bli enige om
framdrift og innhold
målsetting er å få vedtatt planprogrammet før jul
Anne Kirsti Johnsen innkaller

Grensemessa – økonomi og gjennomføring

Konklusjon:
‐

18/13

grenserådet ber messekomiteen legge fram en evalueringsrapport som legges fram for
neste møte i grenserådet (innen utgangen av året)

Regionalpark Haldenkanalen – aktiviteter og planerer
Konklusjon:
‐

styremedlemmene tar med seg synspunktene fra diskusjonen til strategiarbeidet

19/13

Bolyst ‐ videreføring

Konklusjon:
‐
‐
‐
‐

20/13

prosjektet gjennomføres
rådmennene gis ansvar for innhold og gjennomføring
grenserådet skal fungere som styringsgruppe med rådmennene som prosjektgruppe
eventuell deling av lønnsmidler kan gjøres etter 50/35/15

Utviklingsavtale for grensekommunene ‐ videreføring
Konklusjon:
‐
‐

21/13

kommunal pott som er avsatt disponeres av grenserådet
framtidig bidrag til utviklingsavtalen fra kommunene tilføres «Utviklingsmidler
grenserådet”

Attraktivitet gjennom stedsinnovasjon
Konklusjon:
‐
‐

22/13

den enkelte kommune står fritt til å melde sin deltakelse
regionalparken anbefales å engasjere seg i arbeidet

Interregprogram for Sverige Norge, perioden 2014‐2020 ‐høring
Konklusjon:
‐
‐

23/13

ingen høringssvar fra kommunene
eventuelt lage et forslag til felles høringssvar fra Grenserådet

Saker til drøfting og orientering
Konklusjon:
‐
‐
‐

oppførte dater oppfattes som endelige
grensekommunenes kostnader finansieres av «utviklingsmidler grenserådet» når det
gjelder reise og opphold, øvrige kostnader må kommunene ta selv
antatt kostnad kr 3.000 pr person og kr 25‐30 pers: ramme kr 100.000
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