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Møteinnkalling

Nedre Glomma Regionråd 2015 - 2019

Dato: 26 .01.2018 kl. 12:00

Sted: Møterom Fredriksten, Fylkeshuset i Sarpsborg

Forfall meldes til Ida Odsæter på telefon 951 44 958 eller på e - post
ida.odseter@sarpsborg.com
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Orientering om næringssamarbeidet i Nedre Glomma
Næringssjef i Fredrikstad kommune Helge Bollæren Hansen, næringsrådgiver i Sarpsborg
kommune Thomas Engh, næringsrådgiver i Hvaler kommune Bjørn Winther Johansen og
daglig leder i Rakkestad næringsråd Anja Guerrera presenterer hvert sitt næringsprosjekt.
D et er satt av totalt 40 minutter.

Godkjenning av møteplan for 2018
Forslag til møteplan for 2018 er som følger:

- Fredag 9. mars
- Onsdag 6. juni
- Onsdag 12. september
- Fredag 2. november
- Onsdag 12. desember

Sindre Martinsen - Evje
Leder Ida Odsæter

Sekretæ r

mailto:ida.odseter@sarpsborg.com
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Saker til behandling

1/18 Søknad om medlemskap i Nedre Glomma regionråd

Arkivsak - dok. 17/08928 - 2
Saksbehandler Ida Marie Odsæter

Saksgang Møtedato Saknr
1 Nedre Glomma Regionråd 2015 - 2019 26.01.2018 1/18

Innstillingssak.
Medsaksbehandlere:

Rådmannens innstilling:
1. Rakkestad kommune opptas som medlem av Nedre Glomma regionråd.
2. Rakkestad kommune anmodes om å slutte seg til samarbeidsavtale for regional

næringsutvikling.

Vedlegg:
Søknad om medlemskap i Nedre Glomma regionråd, datert 8.12.2017
Samarbeidsavtale om regional næringsutvikling i Nedre Glomma, vedtatt høsten 2017

Utredning:
Rakkestad kommune ønsker å orientere seg mot Sarpsborg og Nedre Glomma regionen, og
søker på bakgrunn av dette medlemskap i Nedre Glomma regionråd. Søk nad om
medlemskap ble sendt leder Sindre Martinsen - Evje 8. desember 2018.

Regionrådets formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som fremmer regionens
interesser og styrker regionens posisjon som en bærekraftig og konkurransedyktig region.

Rakkestad kommune bør etter rådmannens oppfatning tilbys medlemskap da Rakkestad har
en naturlig tilhørighet til Sarpsborg og Nedre Glomma.

Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommuner har høsten 2017 vedtatt samarbeidsavtale om
regional næringsutvikling. D ette arbeidet bør omfatte alle medlemmene i regionrådet. Det
forutsettes at Rakkestad kommune også behandler samarbeidsavtalen og slutter seg til
denne.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse :

Økonomi :
Miljø :
Folkehelse :
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2/18 Endring av vedtektene til Nedre Glomma regionråd

Arkivsak - dok. 17/08765 - 1
Saksbehandler Kjersti Aune

Saksgang Møtedato Saknr
1 Nedre Glomma Regionråd 2015 - 2019 26.01.2018 2/18

Innstillingssak.
Medsaksbehandlere: Ida Odsæter

Rådmannens innstilling:
1. Vedtekter for Nedre Glomma regionråd vedtas.
2. Medlemskontingenten fastsettes til 1,50 kroner per innbygger.

Vedlegg:
Forslag til nye vedtekter for Nedre Glomma regionråd
Vedtekter for regionrådet fra 2009

Sammendrag:
Rådmannen foreslår å endre vedtek tene for Nedre Glomma regionråd. Forslaget innebærer
at Rakkestad kommune også blir medlem, og det åpnes opp for at flere kommuner kan søke
om medlemskap. Regionrådet vil være en arena primært for kommunene, uten fast
representasjon fra fylkeskommunen. Sær lig gjelder dette saker som berører kommunenes
samlede interesser i regionale og statlige plan - og beslutningsprosesser. Formål, oppgaver
og arbeidsform justeres noe i forslaget til nye vedtekter.

Utredning:
Vedtektene for Nedre Glomma regionråd ble sist endret i 2009, med en liten justering i 2010.
Siden da har de regionale samarbeidsarenaene endret seg. Bypakke Nedre Glomma er for
eksempel den viktigste arenaen for samarbeid om areal - og transportutvikling i Nedre
Glomma - regionen der flere regionale akt ører deltar sammen med kommunene. I regionale
planprosesser og andre beslutningsprosesser på regionalt og statlig nivå er det behov for å
fremme kommunenes interesser samlet uten å involvere regionale og statlige aktører. Med
kommunesammenslåing i Indre Øs tfold er også samarbeidskonstellasjonene i Indre og Ytre
Østfold i endring.

Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette en revidering av vedtektene slik at disse blir bedre
tilpasset dagens situasjon når det gjelder medlemskap, arbeidsform og oppgaver. Saken vil
bli fremmet til behandling i medlemskommunenes bystyrer/kommunestyrer etter at den
eventuelt har fått tilslutning fra regionrådet.

Formål og oppgaver
Vedtektene fra 2009 hadde følgende formål: - Tilrettelegge for samarbeid om regional
utvikling mell om kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, og mellom regionen og
fylkeskommunen, regionale statsetater og Osloregionen. De mest sentrale regionale
utviklingsoppgavene er:
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- Storbyutvikling
- Næringsutvikling
- Markedsføring og profilering

- Være styringsorgan for utvikling av samarbeidstiltak som er eller blir etablert mellom
kommunene i regionen.

I tillegg skulle regionrådet arrangere en årlig konferanse der hensikten var å drøfte felles
regionale utfordringer, fremme det videre regionale samarbe idet og styrke eierforhold og
forpliktelse i det regionale samarbeidet.

I forbindelse med kommunenes arbeid med kommunereformen og planstrategiarbeid i 2016,
ble felles utfordringer og samarbeidsmuligheter drøftet i regionrådet, der Råde og Halden
også de ltok. I tillegg til samarbeid om areal - og transportstrategie r ble følgende tema for
samarbeid fremmet: næringsutvikling, utvikling av kysten, kunnskap om samfunnsutvikling og
attraktivitet i regionen , samt N edre Glommas rolle i Osloregionen. I felles plan strategi ( sak nr.
3/16 ) som deretter ble behandlet i Nedre Glomma regionråd 16.03.2016 ble f ølgende mål
fremsatt som førende for arbeidet:
- Vi samarbeider om areal - og transportstrategiene. Det skjer gjennom arbeidet med

bymiljøavtaler
- Vi samarbeider om d e store, overordnede grepene når det gjelder 1. næringsutvikling og

2. utvikling av kystsonen
- Nedre Glomma - regionen er en sterk pådriver i Oslofjordsamarbeidet, og framstår som en

god avlaster og en attraktiv region for næringsutvikling og kunnskapsbygging .

Rådmannen foreslår å formulere et nytt formål, som vektlegger samarbeid og å styrke Nedre
Glommas posisjon som bærekraftig, attraktiv og konkurransedyktig region.

Regionrådet bør fortsatt ha en rådgivende rolle i kommunenes behandling av saker på de
om råder som angår formålet. Følgende eksempler kan nevnes:

- Arealplanlegging og byutvikling
- Næringsutvikling
- Markedsutvikling og profilering
- Avgi høringer og innspill i regionale eller nasjonale saker som har betydning for regionen
- Representere Nedre Glomma i Osloregionen og andre regionale instanser
- Arrangere Regionkonferansen for å styrke samarbeid i regionen

Medlemskap
Hittil har Rakkestad kommune og representanter fra Østfold Fylkeskommune vært invitert
som observatører i regionrådet. Kommunestyret i Rakkestad vedtok 7.desember 2017 å
søke om medlemskap.

Rakkestad kommune bør etter rådmannens oppfatning tilbys medlemskap da Rakkestad har
en naturlig tilhørighet til Sarpsborg og Nedre Glomma. Det bør i tillegg åpnes for å ta opp
flere kommuner som ønsk er medlemskap dersom de har tilhørighet til regionen. Regionrådet
vil være en arena primært for kommunene, uten fast representasjon fra Fylkeskommunen.
Særlig gjelder dette saker som fremmer kommunenes samlede interesser i regionale og
statlige plan - og be slutningsprosesser.

Arbeidsform
I felles regional planstrategi var det en ambisjon om å utarbeide mål - og tiltaksdokument plan
for politisk og administrativ forankring. Rådmannen mener det ikke er behov for å lage et
mål - og tiltaksdokument/handlingsplan. Regionrådets arbeid og budsjett bør være så
dynamisk som mulig, for å være effektiv og handlekraftig. Arbeidsformen bør derfor være
behovsstyrt og fleksibel.



5

Finansier ing
Hittil har sekretariatsfunksjonen vært finansiert av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.
Kommunene har bidratt med 1 00.000 kroner hver slik at samlet finansiering har utgjort
200 000 kr. årlig. Utover dette har enkelte prosjekter eller tiltak av regio nal interesse vært
finansiert med tilskudd fra medlemmene.

Rådmannen foreslår at kontingenten fra 201 8 fastsettes til 1,50 kroner per innbygger og at
den benyttes primært til å finansiere sekretærfunksjonen. Kontingenten bør fastsettes av
regionrådet.
Pr osjekter og prioriterte tiltak gjennom året bør finansieres gjennom tilskudd fra deltagende
kommuner, fylkeskommunen og eksterne kilder.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi :
Det forutsettes at medlemskommunene betaler 1,50 kroner per innb ygger for
sekretariatfunksjonen. Samlet finansiering av denne vil da utgjøre i overkant av 200.000 kr.
Utover dette er det opp til medlemmene å bidra i enkeltprosjekter og tiltak som gjennomføres
i regi av Regionrådet.

Miljø :
Bærekraft, herunder miljømes sig bærekraft, er en av grunnpilarene i forslag til regionrådets
formål i vedtektene.

Folkehelse :
Nedre Glomma regionråd vil fremme regionens interesser og behandle saker som angår
kommunene samlet i regionen. I sakene vil også konsekvenser for folkehels e vurderes.
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