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Kommuneplan for Marker kommune - samfunnsdelen.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Formannskapet 27.08.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 Vedtak av kommuneplan. 

 

Bakgrunn: 

Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel har blitt utført som et samarbeid med 

Rømskog og Aremark kommuner.  Kommunestyret vedtok planprogram for revisjon av 

kommuneplanen i møte 7. oktober 2014, sak 44/14.  Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 

ble i formannskapet vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker med frist for uttalelser satt til 

1.5.15. 

 

Utkastet til samfunnsdel har vært presentert for politikerne og i et møte med ungdommen og 

det har vært avholdt et folkemøte der det ble orientert om kommuneplanrevisjonen.  Det har 

kommet inn følgende uttalelser:  

 

Virksomhetslederne i Marker kommune, Statens Vegvesen, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i 

Østfold, Østfold fylkeskommune. 

 

Vurdering: 

Planutkastet er delt inn i følgende 6 kapitler: 

 

- Befolkningsgrunnlag, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet. 

- Kulturliv, tjenestetilbud, by og tettstedsutvikling. 

- Samferdsel, transport og infrastruktur. 

- Oppvekst, levekår og folkehelse. 

- Bærekraftig utvikling. 

- Arealstrategi. 

 

Utkastet til samfunnsdel er lagt opp slik at planen definerer overordnede mål for 

samfunnsutviklingen.  Den tar opp tema som er viktige for å oppnå de definerte overordnede 

målene og drøfter temaene ut fra tre ståsteder.   

 

- Hva skal vi gjøre?  

- Hvorfor gjør vi det? 

- Hvordan gjør vi det? 

 

Når planen leses er det viktig å være oppmerksom på at den ikke kan si noe om alle 

kommunens virksomhetsområder, men omtaler kommunens spesifikke utfordringer på 

nærmere definerte områder. 
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Planen definerer følgende overordnede mål for samfunnsutviklingen i Marker: 

 

1. Vi vil ha fornøyde innbyggere, og da snakker vi om alle grupper og lag av 

befolkningen. 

2. Vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i 

framtida. 

3. Vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Marker er en liten og 

oversiktlig kommune. 

 

Rådmannen minner om at de prioriteringer som det legges opp til i kommuneplanens 

samfunnsdel også skal være styrende for de disposisjoner som gjøres i kommuneplanens 

arealdel.    

 

Utkastet til kommuneplanens samfunnsdel kan sammenfattes slik når det gjelder dokumentets 

innhold og hvordan de mottatte uttalelsene er behandlet i planen: 

 

Uttalelser fra Statens Vegvesen, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i Østfold og  Østfold 

fylkeskommune. 

Ingen endring i planutkastet etter høringen. 

 

Virksomhetslederne i Marker kommune. 

De ønsket sidenummer i dokumentet.  Dette er innarbeidet.  Omtalen av barnevern, bibliotek 

og helsesøster endres i planutkastet.  De ønsket omtalt solenergi og små vannkraftverk i kap. 

3.  Dette vil bli innarbeidet i dokumentet.  Omtalen av biblioteket som en nøytral arena i kap. 

4 vil bli endret. 

 

Andre kommentarer til planutkastet. 

Befolkningsgrunnlag. 

Satsning på Marker som bostedskommune skal ligge til grunn for videre planarbeid.  Det å 

utvikle seg som bostedskommune betyr også satsning på næringsutvikling med det som mål at 

folk skal bo og arbeide i kommunen. 

 

Befolkningsgrunnlaget må sikres for å oppnå målene i planen.  Befolkningsprognosen viser at 

befolkningen antas å øke fra 3627 innb. i 2015 til 4361 i 2040.  Det er av avgjørende 

betydning at nevnte befolkningsvekst forvaltes på en god måte.  Det kan for eksempel gjøres 

ved at framtidig lokalisering av samfunnsfunksjoner som butikker, cafeer, eventuelt nytt 

bibliotek og ny barnehage legges til Ørje sentrum.   

 

En positiv befolkningsutvikling er også avhengig av at det bygges nye boliger.  En måte å 

gjøre dette på er å bygge nye sentralt beliggende boliger med kort avstand til sentrale 

sentrumsfunksjoner.  Kollektivtilbudet med bussforbindelse til Halden, Mysen, Askim og 

Oslo må også forbedres vesentlig i forhold til dagens tilbud.  Dette vil bli nærmere omtalt i 

kap. 3 Samferdsel, transport og infrastruktur. 

 

Boattraktivitet. 

Kommunens strategier for attraktivitet og boligutvikling oppsummeres slik i planutkastet: 

 

- Viktige samfunnsfunksjoner skal lokaliseres i Ørje sentrum. 

- Offentlige arealer i Ørje sentrum skal ha høy kvalitet. 
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- Det skal utvikles arbeidsrelaterte møteplasser. 

- Hovedvekten av boliger skal knytte seg til Ørje sentrum. 

- Det skal planlegges og arbeides for tilgang av boliger lokalisert til vassdraget og 

naturkvaliteter. 

- Det skal tilbys større bredde av boligtyper enn tilfelle er i dag. 

- Det skal utvikles boligtyper som egner seg som bofellesskap for både yngre og eldre. 

 

Kommunen vil i dette arbeidet både ha rollen som planmyndighet og utviklingsaktør. 

 

Næringsutvikling. 

Den største arbeidsgiveren i Marker er kommunen med 285 sysselsatte ifølge tall fra 2014.  

Det øvrige næringslivet i kommunen har hovedvekten av sysselsatte innen jordbruk, bygg og 

anlegg, verkstedindustri og varehandel.  Kommunen har totalt mistet 92 arbeidsplasser siden 

2009.  Det er et mål å øke det totale antall arbeidsplasser i planperioden. 

 

Rasjonaliseringen i landbruket har ført til færre heltidsbønder.  I Marker har det imidlertid de 

senere årene vært en positiv utvikling ved at unge bønder har foretatt store investeringer innen 

landbruket.  Dette er et tegn på framtidstro og positivitet innen landbruksnæringa.  Marker 

kommune ønsker å støtte opp under denne satsningen i landbruket. 

 

Produktutvikling innen Regionalpark Haldenkanalens satsningsområder skal gis prioritet.  

Disse er: 

 

- Merkevarebygging 

- Opplevelsesnæring 

- Stedsutvikling 

- Primærnæring 

 

Kommuneplanprosessen tar også sikte på å avklare hvilke områder (arealer) i kommunen som 

kan settes av til framtidige hytteområder, og hvilke områder som bør skjermes.  Nevnte 

avklaring skal finne sted i arbeidet med kommuneplanens arealdel, men føringer for dette 

skisseres i avsnitt 6 Arealstrategi i samfunnsdelen av kommuneplanen. 

 

Kulturliv. 

Kommunen skal arbeide aktivt for å være et inkluderende samfunn med lav terskel for 

deltakelse i kulturlivet, foreningsvirksomhet og lokale aktiviteter og et sterkt lokalt samhold. 

 

Et rikt kulturliv bidrar ofte til å få folk til å møtes og skaper et sosialt engasjement.  Folk 

velger i dag ofte bosted etter kultur- og livsstilstilbud i en kommune.   Dette kan igjen bidra til 

lokale arbeidsplasser når nyetablerere følges opp av kommunen. 

 

Tjenestetilbud.  

Kommunen har i dag gode kommunale tjenestetilbud.  Det legges som en målsetting opp til å 

utvikle videre det administrative samarbeidet som i dag er etablert med Aremark og Rømskog 

kommuner.   

 

Det foreslås vurdert samlokalisering av privat og offentlig virksomhet dersom det i 

planperioden skulle ligge til rette for dette.  For eksempel samlokalisering av et nytt offentlig 

bibliotek med boliger og annen privat servicevirksomhet. 
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Tettstedsutvikling og utbyggingsmønster. 

Tettstedsutvikling er summen av de tiltakene som gjøres for å forbedre og bygge videre på 

servicetilbud og ulike offentlige og private virksomheter som allerede finnes i kommunen.  

Det vil være hensiktsmessig å samlokalisere offentlige og private funksjoner i Ørje for å skape 

grunnlag for videre utvikling av bosetting og servicefunksjoner.  Dette er også omtalt i  

avsnittet ovenfor og nevnte målsetting må også tas inn i arealdelen av kommuneplanen. 

 

Det legges dessuten fortsatt opp til et desentralisert utbyggingsmønster med definerte områder 

i kommunen der spredt boligbygging vil være tillatt. 

 

Kollektivtrafikk. 

Marker kommune har i dag et meget dårlig kollektivtrafikktilbud.  Dette skyldes delvis et 

begrenset passasjergrunnlag, men også en nedbygging av kollektivtilbudet i Indre Østfold over 

flere år fra busselskap, Østfold fylkeskommune og Østfold Kollektivtrafikk.   

 

Utkastet til samfunnsdel inneholder en omtale av ovennevnte utfordring, og utfordrer 

kommunen til å iverksette tiltak overfor Østfold fylkeskomme, Østfold kollektivtrafikk, 

busselskaper og de store bedriftene i Indre Østfold for å få til et bedre kollektivtrafikktilbud 

for kommunens innbyggere i planperioden.  Dette gjelder også for ungdommen og Flexx-

ordningen til Østfold kollektivtrafikk. 

 

Internett. 

Det foreslås at kommunen arbeider for å få bedret infrastrukturen for bredband/internett i hele 

kommunen.  Det utføres for tiden en statuskartlegging av dekningen, og det skal utarbeides en 

rapport som skal gi anbefalinger om nødvendig oppgradering av nevnte infrastruktur. 

 

Strøm. 

Det foreslås at Marker kommune legger til rette for småskala vindkraft og utarbeider 

retningslinjer for dette.  Dette kan blant annet gjøres i kommuneplanens arealdel. 

 

Kap. 4 Oppvekst, levekår og folkehelse. 

I oppsummeringen til dette kapitlet i planutkastet foreslås det tiltak som tar sikte på å senke 

terskelen for deltakelse i samfunnet, utjevne helseforskjeller og bidra til bedre helse hos 

kommunens innbyggere samt bedre mulighet for eldre til å bo hjemme lenger. 

 

Dette er definert i oppsummeringen av avsnittet ved å vise til mulige tiltak som : Utbygging 

av gang og sykkelveier, bedre kollektivtilbud, kompakt bebyggelsesstruktur, lokalisere 

omsorgsplasser ved møteplasser, sysselsette arbeidsledige og uføre ved å delta i 

aktiviseringstiltak for eldre, tilby aktiviteter i forlengelsen av skoledagen, bruke biblioteket 

som møteplass for publikum, legge opp til bokollektiv i kommuneplanens arealdel og 

framtidige reguleringsplaner, kommunen bidrar til tiltak oppsummert i kap. 4 ved strategiske 

oppkjøp av tomter mm., kommunalt engasjement i eiendomsutvikling som bidrar til 

realisering av foran nevnte tiltak. 

 

Kap. 5 Bærekraftig utvikling. 

For å få til en bærekraftig utvikling i planperioden foreslås det at kommunen og private satser 

på lokal næringsutvikling.  Dette gjelder både basisnæringene og annen næringsvirksomhet. 
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Det skal arbeides for en kompakt bebyggelsesstruktur med videre utbygging av gang og 

sykkelveier.  Dette vil også kreve økt innsats med hensyn til et bedre kollektivtrafikktilbud.  

Dette er omtalt i avsnittet ovenfor. 

 

Kommunen skal fortsette å arbeide med miljøtiltak som ladestasjoner for elbiler og enøk-tiltak 

for kommunale bygninger, miljøsertifisering av kommunale virksomheter og svanemerke-

ambisjoner for nye kommunale bygg. 

 

 

Kap. 6 Arealstrategi. 

Målene fra kommuneplanens samfunnsdel foreslås å være styrende for utformingen av 

kommuneplanens arealdel.  Nevnte mål er oppsummert som kulepunkter i dette kapitlet og er 

nærmere omtalt i de etterfølgende avsnittene. 

 

Dette er et utdrag av de prioriteringer som det legges opp til i kommuneplanens samfunnsdel 

på de områdene som er definert i foran nevnte 6 kapitler.  Det er lagt opp til at denne 

kommuneplanen skal være uavhengig av valg av utviklingsretning i den pågående 

kommunereformprosessen.  Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på utviklingen av 

Marker som lokalsamfunn, og drøfter i mindre grad kommunens organisasjonsform.  Planen 

kan fungere som en kommunedelplan dersom Marker skulle komme til å inngå i en større 

kommuneenhet. 

 

Når det gjelder behandlingen av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal 

kommuneplanen ifølge Pbl. § 11-15 vedtas av kommunestyret.  Planen skal kunngjøres og 

gjøres tilgjengelig på elektroniske medier.  Det vil konkret si at kommunestyrets vedtak skal 

kunngjøres i Smaalenenes Avis og legges ut på kommunens hjemmeside med elektronisk link 

til selve planen.  Et eksemplar av planen skal sendes til Kommunal og 

moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og berørte 

statlige myndigheter.   

 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.  Kommuneplanens 

samfunnsdel skal ifølge Pbl, § 11-3 legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for 

statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. 

 

KONKLUSJON: 

På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at utkast til kommuneplanens samfunnsdel 

for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes i henhold til Pbl, § 11-15 

Vedtak av kommuneplan. 

 

Vedlegg: 

1. Utkast til kommuneplan for Marker – samfunnsdelen. 

2. Oversikt – kommentarer til mottatte uttalelser etter høringsrunder for samfunnsdelen. 

3. Høringsuttalelser etter høringsrunden for kommuneplanens samfunnsdel. 
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Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.07.15  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/15 Formannskapet 27.08.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Rapport pr 31.07.15 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn: 

På bakgrunn av Arbeiderpartiets krav angående regnskap 2014 og budsjett 2015, blir resultatet 

pr 31.07.15 for alle virksomhetene lagt frem. 

 

Vurdering: 

Virksomhetene fikk i budsjett 2015 tildelt en ramme på total kr 183,4 mill. På inntektssiden er 

prognoseresultatene fra KS brukt som grunnlag.  

Det har gjennom vinteren og våren 2015 vært jobbet med innsparingstiltak, og i 

Kommunestyret den 16.06, sak PS 48/15 ble det vedtatt innsparingstiltak på til sammen kr 

5.771.000. Det er budsjettjustert for til sammen kr 5.723.000 i regnskap/budsjett pr 31.07.15. 

Kr 4.723.000 i reduserte inntekter og kr 1.000.000 til og dekke underskudd fra 2013 og 2014. 

Inntektssiden ser derfor bedre ut nå enn tidligere.   

Skatteinngangen pr 31.07.15 er kr 2.572.680 høyere enn budsjettert. Vi er usikre på hvordan 

dette vil gå utover høsten, og selv om det nå ser positivt ut, er vi usikre på skatteavregningen 

og om denne trenden vil fortsette. 

Når det gjelder rammetilskudd ligger vi kr 604.141 over budsjett etter at budsjettjustering er 

foretatt. 

 

Ikke alle inntekter er ført når det gjelder virksomhetene, det gjelder i hovedsak 

sykelønnsrefusjon. Anslagsvis mangler det sykelønnsrefusjonsinntekter for ca kr 250.000. 

 

Konklusjon: 

Marker kommune sin økonomiske situasjon er vanskelig, og utviklingen må fortsatt nøye 

følges opp av rådmann fremover. Får vi store uforutsette utgifter, har vi ingen reserver og 

bruke, slik at disse utgiftene da vil øke vårt underskudd. 

Alle virksomhetene har fokus på innsparingstiltak og alle utgifter og nye ansettelser vurderes 

nøye av alle virksomhetsledere i samarbeid med rådmann. 

 

Vedlegg: 

Totaloversikt over alle virksomhetene pr 31.07.15 

Rapportering fra alle virksomhetene pr 31.07.15
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Retningslinjer for Startlån i Marker kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

“Retningslinjer for startlån i Marker kommune” godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. 

oktober 2015. 

 

Kommunestyret vedtar for hvert budsjettår om Marker kommune skal ta opp startlån fra 

Husbanken til videre utlån og eventuelt hvor stort. 

 

 

Bakgrunn: 

Startlånet er et samarbeid mellom Husbanken, kommunene og private banker om å gi lån til 

bl.a kjøp av brukt selveierbolig og bolig i borettslag, utleieboliger. 

 

Lånet skal bidra til at husstander som har problemer med å etablere seg i egen bolig skal få 

mulighet til dette og bli boende i nøkterne og gode boliger. 

 

Lovdata har utarbeidet Forskrift om startlån fra Husbanken. Forskriften vedlegges 

saksfremlegget. 

Grovt kan regelverket oppsummeres slik: 

 

 Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 

 

 Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. 

Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosentpoeng 

til dekning av administrative kostnader. Kommunen kan i tillegg innkreve gebyr for å 

dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen av låneordningen. 
 

 Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på 

tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent etter visse regler.  

Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt etablering tilskudd etter 

gjeldende regler og begrensning fastsatt av Husbanken. 
 

 Administreringen av låneporteføljen besørges av Lindorff A/S, dette i.h.t. avtalen de 

har med kommunen. 
 

I Markers kommunes budsjett for 2015 ble det bestemt å låne kr 2.000.000,- til videre utlån. 
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I kommunestyremøte den 16.06.2015 ble det bestemt å søke om ytterligere et lån stort kr 

2.000.000,- til bruk for videre utlån til vanskeligstilte flyktninger. 
 

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I MARKER KOMMUNE 

 

1. Formål 

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 

 

Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hjelp til 

finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. 

 

2. Hvem kan få lån 

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte: barnefamilier, enslige forsørgere, 

funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. 

 

Lånesøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle 

stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige 

levekostnader. Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien 

etter låneopptaket. Det kreves at inntekter oppført i egenvurderingen blir dokumentert. 

Siste tilgjengelig ligningsutskrift må vedlegges søknaden, i tillegg må de to siste 

måneders lønnslipp vedlegges. Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon, 

herunder innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer. 

 

Søknaden kan bli avslått hvis kommunen mener lånesøker/ne ikke vil klare fremtidige 

betalingsforpliktelser. 

 

Kommunen vurderer og avgjør hvilke inntekter som er /blir godkjent og lagt til grunn 

ved beregning av betalingsevne. 

 

Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt 

også være låntakere. 

 

3. Hva det kan gis lån til 

Kjøp av bolig 

Startlån kan gis til kjøp av bolig/leilighet. Som hovedregel gis startlån som 

toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra private finansinstitusjoner. 

Utbedring 

Startlån kan brukes til utbedring av boligen. 

 

Oppføring av bolig 

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra 

Husbanken eller andre finansinstitusjoner. 

 

Refinansiering 

Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre boliglån dersom det resulterer i at 

husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. 
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Forhåndsgodkjenning 

Heftelsene ved eiendommen må være innenfor lånetakst. Boligen skal være rimelig i 

forhold til prisnivået i kommunen. Kjøpesummen/lånetaksten skal godkjennes av 

kommunen på forhånd. Forhåndsgodkjenningen skal ha en gyldighet på maksimalt 2 

måneder. 

 

Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og 

finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli 

boende i boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at 

søker/ne kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler 

igjen til livsopphold. 

 

Nærmere om boligen. 

Boligen skal være rimelig og nøktern, men like fullt være egnet bolig for låntakers 

husstand. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. For boliger i borettslag vil både 

kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. 

 

4. Låneutmåling – finansieringspakker 

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, 

utbedringskostnader eller boligens verdi (lånetakst) pluss eventuelle omkostninger. 

Kjøpesummen kan normalt ikke overstige taksert markedsverdi. Lånets størrelse vil 

også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen 

långivers låneutmåling. Startlån gis i hovedregelen som topplån. Som prinsipp legger 

kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av 

finanseringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet 

brukes i kombinasjon med etablerings- eller tilpasningstilskudd. 

 

Normalt innvilger låneinstitusjoner inntil 85% av taksert verdi på objektet. Dette gis 

mot 1. prioritetspant i boligen. Startlån innvilges mot 2. prioritet i boligen. 

 

Startlån kan gis som topplån med inntil kr 300.000,-. 

 

5. Rente- og avdragsvilkår-omkostninger 

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 

 

Normalt gjelder følgende vilkår: 

 Husbankens til enhver tid gjeldende flytende rente, tillagt 0,25% 

 25 års nedbetalingstid 

 Ingen avdragsfri periode 

 Normalt 12 terminer pr. år 

       

     Det kreves kr 2.000,- i etableringsgebyr og et depotgebyr på kr 1.000,- for hvert innvilget 

lån. Gebyret inngår i lånet og blir fratrukket når lånet blir utbetalt. 

 

6. Sikkerhet for lånet 

Kommunen skal ha tinglyst pant i selveide boliger, evt. Påtegnet pant i 

adkomstdokumenter for borettslagsleiligheter. Hvilken prioritet panteretten skal ha, 

vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, normalt gis lån mot 2. prioritetspant. 
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Kommunens pant skal ha prioritet innenfor omsetningsverdien på boligen/leiligheten. 

Med omsetningsverdi menes først og fremst eiendommens takstverdi. 

 

Lånesøker/ne skal gjøres oppmerksom på at mislighold av lånet kan føre til tvangssalg 

av eiendommen. 

 

7. Klageadgang 

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning 

og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret i kommunen som har 

truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og 

hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er 

kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. 

 

Konklusjon: 

Retningslinjer for startlån i Marker kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra 1. oktober 

2015. 

 

Kommunestyret vedtar for hvert budsjettår om Marker kommune skal ta opp startlån fra 

Husbanken til videre utlån og eventuelt hvor stort. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Forskrift om startlån fra Husbanken. 

- Gjeldende retningslinjer.  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  19.08.2015 

Saksmappe:  15/417 

 

 

 

Indre Østfold Utvikling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/15 Formannskapet 27.08.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

Marker kommune anbefaler Eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS, med følgende 

kommentarer eller forslag til endringer: 

 

1. I tråd med eierstrategiens budskap, forventes det at selskapet i større grad påtar seg en 

pådriverrolle i utviklingsarbeidet, og er proaktiv overfor aktører i og utenfor regionen for å 

oppfylle målsettingen om «vekst i antall private og statlige arbeidsplasser, flere besøkende 

og økt bosetting i regionen.» 

2. Selskapets kjernevirksomhet spisses til å omfatte 

o Pådriver for næringsutvikling 

o Fellestjenester for besøk- og opplevelsesnæringen 

3. Selskapet markedsfører regionen og er en fagressurs for kommunene for å oppfylle 

overordnet målsetting (jf. pkt. 2). 

4. Sekretærrollen for Indre Østfold Regionråd tas ut av selskapets oppgaveportefølje. Dette 

for både å skape en klarere profil for selskapet og tydeliggjøre Regionrådets rolle som 

bestiller overfor selskapet. 

5. Det forventes at selskapet årlig inviterer seg selv til formannskapet og/eller 

kommunestyret for å orientere om 1. Samarbeidet med eierkommunene 2. Oppnåelse av 

overordnet målsetting. 

 

Sammendrag: 

Det er utarbeidet eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS. Representantskapet har 

oversendt eierstrategien til høring i eierkommunene.  

 

Bakgrunn: 

I følge Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold skal eierne utforme eierstrategier 

for enkeltselskapene. Eierstrategien har, sammen med selskapsavtalen, status som selskapets 

styringsdokument. Strategien, og utarbeidelsen av denne, er et viktig ledd i den 

interkommunale eierstyringen. 

Representantskapet for Indre Østfold Utvikling IKS (heretter IØU) vedtok 10.11.14 å nedsette 

et strategiutvalg for å utarbeide en eierstrategi for selskapet. Strategiutvalget har gjennomført 

4 møter og i tillegg 2 møter med ordførere og rådmenn. Som en del av arbeidet har 

strategiutvalget fulgt opp prosessen for ferdigstillelse av strategisk næringsplan. 
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Strategiutvalget har bestått av representantskapsleder, ordførere i arbeidsutvalget for 

regionrådet og rådmann i Hobøl, samt styrets leder og nestleder, og daglig leder i selskapet. 

Prosjekt Eierskap har ivaretatt sekretærrollen. 

 

Strategien tar for seg de sentrale overskriftene som kjennetegner eierstrategiene for selskaper i 

Indre Østfold; hensikt, kjernevirksomhet, forutsetninger, styringsprinsipper, økonomi og 

utvikling. Eierstrategiprosessen har ledet frem til utarbeidelse av et eierstrategidokument og 

en revidert selskapsavtale. Selskapsavtalen legges frem for kommunestyret i egen sak.  

 

 

Vurdering: 

Eierstrategien opprettholder hensikten med IØU, slik den ble formulert ved etableringen:  

 

Samlingen av funksjoner og kompetanse skal gi en slagkraftig og effektiv struktur, som gir 

Indre Østfold et samlet ansikt utad og bidrar til oppbygging av et godt omdømme.  

 

Eierne har etterlyst slagkraft og synlighet fra selskapet siden det ble etablert for om lag 2 år 

siden. Det vurderes derfor som fornuftig at strategien konkretiserer forventningene, slik vi 

finner det formulert på denne måten: «I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet 

lede til vekst i antall private og statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i 

regionen.» Og i stedet for å si at vår region skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, 

er strategien tydeligere på målbildet når den holder frem at «Indre Østfold skal gjennom 

arbeidsplassvekst posisjonere seg som en attraktiv region – for innbyggere, næringsliv og 

besøkende.» 

Selv om det er mange ulike forhold og innsatsfaktorer som leder til at målene oppnås, er det 

viktig at selskapet avgir fast rapportering vedrørende overordnet hensikt og de forventninger 

som er formulert i tilknytning til kjernevirksomheten. I Indre Østfold har vi relativt få 

arbeidsplasser i forhold til antall innbyggere. Det er viktig at kommunene holdes orientert og 

kan ha en tett dialog med selskapet om utviklingen her. Næringsutvikling, herunder besøks- 

og opplevelsesnæringen, vurderes som selskapets viktigste innsatsområde. Eierstrategien 

vektlegger pådriverrollen for næringsetablering og utvikling av eksisterende næringsliv. 

Rådmannen vil også påpeke betydningen av at selskapet finner måter å kunne bistå firmaer for 

å unngå konkurser. 

 

I saksfremleggene, som lå til grunn for etableringen av selskapet, ble det pekt på at samferdsel 

er et innsatsområde hvor regionalt perspektiv er nødvendig: Regionen må være i inngrep med 

arbeidet med transportsystemene på Østlandet. Rådmannen i Marker kommune utdypet dette 

på følgende måte: «Omorganiseringen som foreslås har i stor grad utgangspunkt i Østfold 

Bedriftssenter as og de oppgaver som dette selskapet løser for kommunene. Ved etableringen 

av Indre Østfold Bedriftssenter as, spilte selskapet en vesentlig rolle i forhold til utvikling av 

regionen, som for eksempel i forhold til arbeidet med E18, jernbane og flyplass. 

Samarbeidsavtalen med kommunene innebar et ansvar for slik jobbing, samt oppfølging og 

veiledning av etablerere i regionene.» 

 

Da styret presenterte selskapets strategi høsten 2013, var infrastruktur (herunder vei og bane) 

et underpunkt til innsatsområde «Næringsutvikling». Vei og bane/kollektivtilbud lå også som 

tiltak under «Stedsutvikling». I representantskapets utkast til eierstrategi er samferdsel 

fremdeles å finne som et underpunkt, men her beskrives det som et arbeidsområde som skal 
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håndteres av regionrådet og selskapet i fellesskap. Samferdsel som innsatsområde «skal 

ivaretas i dialogen i AU. En avklaring rundt grensedragninger skal formaliseres.» Til dette 

vil rådmannen si følgende: 

 

Næringsutvikling og samferdsel er to vesentlige regionale innsatsområder, men med vidt 

forskjellig tilnærming. Utbyggingen av samferdselsårene handler mye om påvirkning av 

prosesser som er igangsatt eller som stadig er i bevegelse. Representasjon og arbeid inn mot 

sentrale myndigheter er viktig. Det er imidlertid ofte politikere som blir bedt om å delta i 

dette. Det er f.eks. bare ordførere som sitter i strategigrupper for samarbeid for Østre Linje og 

påkobling på Ski. Ved siden av å drive påvirkningsarbeid vil det fra tid til annen være behov 

for utredningskompetanse knyttet til høringsuttalelser.  

 

Næringsutviklingsarbeidet krever en kontinuerlig og direkte innsats overfor interessenter, 

investorer, grundere og etablerte virksomheter. Ved siden av bedriftsrådgivning, nettverks-

bygging og klyngeaktiviteter vil det være vesentlig å fokusere på markedsføring av regionen. 

Attraksjonskraft er sentralt, og det er viktig å synliggjøre muligheter, fordeler og synergier. 

Det er en omfattende men viktig funksjon å være kontaktpunkt for eksisterende næringsliv i 

hele regionen og samtidig strekke seg ut mot potensielle etablerere og investorer. 

 

I lys av dette er det et spørsmål om selskapet har kapasitet og kompetanse til å ivareta 

samferdsel som innsatsområde. Som et av utviklingsområdene gir eierstrategien styret for IØU 

i oppgave å foreslå en «organisering av en mulig utrederfunksjon knyttet samferdsel, som en 

tilknytning til sekretærrollen for Regionrådet. Dette som en følge av at samferdsel er et av 

regionrådets viktigste politikkområder.» Om man skulle komme frem til beskrivelsen av en 

funksjon som f.eks. kan bidra i forkant av strategiske møter/styringsgruppemøter, er det 

fremdeles et spørsmål om det er utviklingsselskapet som bør ha samferdsel i sin 

oppgaveportefølje.  

 

Oppgaven med sekretærrollen for regionrådet synliggjør en av utfordringene med 

organiseringen av selskapet. Formelt sett er det slik at selskapets daglige ledelse instrueres av 

sitt styre. Selskapets daglige ledelse mottar bestillinger fra regionrådet. Det er særlig to 

forhold som utydeliggjør dette bildet. For det første er regionrådets politiske medlemmer de 

samme som sitter i representantskapet. Eierrollen og bestillerrollen kan forveksles. For det 

andre har selskapet sekretærrollen for regionrådet og regionrådets arbeidsutvalg. 

Problemstillingen her kan forklares med et eksempel fra kontroll- og tilsynsorganene: 

Kontrollutvalgenes sekretær formidler bestillinger fra kontrollutvalget til kommune-

revisjonen. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretær utgjør bestillerleddet. Revisjonen er 

utføreren. 

 

Utkastet til eierstrategi, som nå er på høring, foreslår ikke å endre organiseringen av IØU. For 

et selskap som er etablert av regionalpolitiske motiver, er det vanskelig å se for seg en annen 

eierform en IKS. Det medfører at eierne må være seg bevisst hvilken rolle de har, enten som 

bestillere eller som eiere. Sekretærrollen for regionrådet kan man imidlertid velge å kjøpe fra 

andre. I forlengelsen av dette aktualiseres spørsmålet om IØU skal inneha en sentral rolle 

innen samferdsel, eller om selskapet skal rendyrke og satse på næringsutvikling og 

opplevelser/turisme. Dersom regionrådet henter inn sekretærfunksjon og samferdsels-

kompetanse fra annet hold, vil man samtidig rydde opp i flere uklarheter knyttet til roller og 

representasjon mellom regionrådet og selskapet. 
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Rådmannen stiller altså spørsmål om selskapet skal ha sekretærrollen for regionrådet og 

samferdsel i sin portefølje. De øvrige kjerneoppgavene er i eierstrategien beskrevet under 

disse overskriftene: Fagressurs for kommunene – Pådriver for næringsutvikling - 

Fellestjenester for besøk- og opplevelsesnæringen - Regional informasjon, representasjon og 

pr. Alt dette er fokusområder som samsvarer med eiernes tanke om etableringen av selskapet. 

Rådmannens vurdering er at en ytterligere spissing av fokus vil sørge for at selskapet kan 

konsentrere seg om konkrete oppgaver og at selskapets aktiviteter og oppnåelser lettere kan 

måles. Rådmannen vil derfor anbefale at regionale politikkområder legges til regionrådet, og 

at selskapet rendyrkes som kommunenes egen «næringsutviklingsavdeling».  

 

Når næringsutvikling og fellestjenester for besøk- opplevelsesnæring blir selskapets 

primærfokus, vil arbeid med informasjon, representasjon og pr komme som virkemidler 

knyttet til dette. Da blir det også klarere hvilke utviklingprosjekter/oppgaver som selskapet 

kan påta seg som fagressurs for kommunene. Når det står at «Selskapet bistår ut fra et 

regionalt verdiskapingspotensial inn i kommunenes arbeid med lokale næringsplaner og/eller 

kommuneplaner.» forstås dette som at dette skjer ut ifra konkrete bestillinger fra kommunene. 

 

Verken stedsutvikling eller kompetanseutvikling er nevnt i eierstrategien som egne 

satsingsområder under selskapets kjernevirksomhet. Dette var 2 av 5 innsatsområder som lå i 

selskapets egen strategi fra 2013. Arbeidsfeltene er nå integrert i attraktivitetsbarometeret som 

ligger til grunn for tiltaksplanen som er vedlagt strategisk næringsplan for Indre Østfold 

(STIØ). Tiltaksplanen forteller om hva selskapet skal gjøre, hva kommunene skal gjøre og hva 

kommunene og selskapet skal utrette i fellesskap. Som eksempel er bo- og oppvekstvilkår 

kommunenes ansvar, men selskapet vil promotere Indre Østfold som bo- og oppvekstregion. 

 

Eierstrategien innleder med å vise til STIØ når den beskriver selskapets kjernevirksomhet. 

Under avsnittet om styringsprinsipper er tilknytningen forklart på denne måten: «Strategisk 

Næringsplan for Indre Østfold har en beskrivelse av mål, aktiviteter og oppnåelser som 

speiler intensjonen med etableringen av IØU. Regionrådet er bestiller av næringsplanen, og 

IØU skal lede kommunenes arbeid med å revidere næringsplanen
1
. Eierne forventer at IØU 

implementerer næringsplanens målsettinger og tiltak i sine egne planer, og legger dette 

samtidig inn som en del av rapporteringsgrunnlaget overfor eierne.»  

 

På en side er det komplisert at en plan som bestilles av regionrådet skal definere selskapets 

virke. På en annen side er det selskapet som fører planen i pennen, og tiltaksdelen håndteres 

av styret og rådmennene i fellesskap. Rådmannen betrakter tiltaksdelen i STIØ som et 

funksjonelt samarbeid mellom selskapet og kommunene. Styret skal foreslå en rutine for å 

revidere næringsplanens tiltaksdel, og foreslå en plan for oppfølging av selskapets og 

kommunenes forpliktelser. Plan og rutine legges frem for rådmannsgruppen til felles 

overenskomst. 

 

Eierstrategien legger dagens finansieringsmodell til grunn for eiernes grunnfinansiering av 

selskapet. Kostnaden for eierne beløper seg til kr 50,- pr innbygger, totalt 2 580 000,- pr. 

01.01.15. Dette innebærer at selskapet må ha en inntjening på om lag 1,8 mill. for å komme i 

balanse. Rådmannen er oppmerksom på at sekretariatsoppdraget for regionrådet er i dag en del 

                                                 
1
 Næringsplanen revideres hvert 4. år, med vedtak i kommunestyrene. Tiltaksplanen et administrativt 

avtaledokument mellom styret for selskapet og rådmannen i hver av eierkommunene. Tiltaksplanen revideres 
årlig, der regionrådet er høringsinstans. 



  Sak 38/15 

 

 Side 19 av 33   

 

av denne inntjeningen, som ligger til grunn for selskapets planlegging på personal og 

økonomi.  I 2013 gikk selskapet med et underskudd på rundt 260 000,-, som dekkes av 

selskapets disposisjonsfond. Eierne må være bevisst på at inntjeningskravet kan ta oppmerk-

somheten fra kjerneoppgavene. Som en del av løsningen på dette legger eierstrategien til 

grunn at selskapet skal arbeide for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av 

nettverk og prosjektbasert satsning.  

 

Eierstrategien er representantskapets dokument, som nå er oversendt eierkommunene til 

høring. For å lykkes med en ny strategi for IØU mener rådmannen at det vesentlig at selskapet 

spisses inn mot næringsutvikling og at IØU skjermes for politiske diskusjons-områder i 

regionen. I fortsettelsen må Regionrådet ta et større ansvar for å belyse og avklare 

regionalpolitiske spørsmål, som f.eks. klassifisering av næringsarealer. Samferdselspolitiske 

signaler fra regionen må forankres i regionrådet. Dette innebærer at regionrådet må finne en 

arbeidsform og sikre prosesskompetanse slik at de evt. forutsetninger som IØU skal bygge på, 

og videreformidle, er gjennomarbeidet og klarlagt.  

 

 

Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler Eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS, med følgende 

kommentarer eller forslag til endringer: 

 

1. I tråd med eierstrategiens budskap, forventes det at selskapet i større grad påtar seg en 

pådriverrolle i utviklingsarbeidet, og er proaktiv overfor aktører i og utenfor regionen 

for å oppfylle målsettingen om «vekst i antall private og statlige arbeidsplasser, flere 

besøkende og økt bosetting i regionen.» 

2. Selskapets kjernevirksomhet spisses til å omfatte 

o Pådriver for næringsutvikling 

o Fellestjenester for besøk- og opplevelsesnæringen 

3. Selskapet markedsfører regionen og er en fagressurs for kommunene for å oppfylle 

overordnet målsetting. 

4. Sekretærrollen for Indre Østfold Regionråd tas ut av selskapets oppgaveportefølje. 

Dette for både å skape en klarere profil for selskapet og tydeliggjøre Regionrådets rolle 

som bestiller overfor selskapet. 

5. Det forventes at selskapet årlig inviterer seg selv til formannskapet og/eller 

kommunestyret for å orientere om 1. Samarbeidet med eierkommunene 2. Oppnåelse 

av overordnet målsetting. 

Vedlegg: 
1. Eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS, av 28.04.15 
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Indre Østfold Utvikling IKS - selskapsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/15 Formannskapet 27.08.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS 

 

 

Sammendrag: 

Representantskapet har vedtatt ny selskapsavtale Indre Østfold Utvikling IKS, som nå 

oversendes til behandling i eierkommunene.  

 

 

Bakgrunn: 

Prosjekt Eierskap har utformet en mal for selskapsavtaler for IKS-ene som har tatt opp i seg 

føringene fra Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold.  

Viktige bestemmelser i eierskapsmeldingen knytter seg til stemmevekting i representant-

skapet, antall styremedlemmer, samt varamannsordningen (numeriske i stedet for personlige). 

Formålsformuleringene i avtalene skal være kortfattede, da disse skal utdypes i 

eierstrategidokumentet for selskapet
2
. I avtalemalen er det videre gjort et arbeid for å finne 

formuleringer som er felles for flere selskaper, noe som spesielt gjelder styringsstruktur, 

forvaltning og punktene om selve avtalen.  

 

For å få bedre oversikt over innholdet i avtalen, er dokumentet bygget opp med overskrifter og 

innholdsfortegnelse. Avtalen inneholder bestemmelser om selskapet som pålagt i Lov om 

interkommunale selskaper
3
: Selskapets navn, deltakere, hovedkontor, formål, antall styre- og 

representantskapsmedlemmer, innskuddsplikt og andre ytelser, eierandel og ansvarsandel. I 

tillegg beskrives forvaltningsmessige forhold, samt ordninger for endring av selskapsavtalen 

og deltakersituasjonen. 

 

Alle selskapsavtalene beskriver ansettelsesvilkår (avtaleverk og pensjonsordninger), og de 

ansattes representasjon i styret.  

I følge den nye avtalemalen skal alle selskapene oversende styrets forslag til økonomiplan og 

budsjett innen 1. oktober før budsjettåret. 

I henhold til IKS-loven krever fremlagte endringer av selskapsavtalen likelydende vedtak i 

alle kommunestyrer i deltakende kommuner. Aremark kommune har uten forbehold sagt opp 

                                                 
2
 «Selskapsavtalen skal utformes slik at det gis rom for strategisk utvikling av selskapet, uten at man 

nødvendigvis må endre på selskapsavtalen.» Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, s 8 
3
 Lov om interkommunale selskaper 1999-01-29 nr 6 §.4 
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sitt medlemskap i Indre Østfold Utvikling IKS, og er derfor ikke oppført blant eierne i den nye 

selskapsavtalen. Under forutsetning om godkjenning vil den nye selskapsavtalen tre i kraft 1. 

januar 2016. 

 

Vurdering: 

Foreliggende selskapsavtale bygger på den opprinnelige avtalen for Indre Østfold Utvikling 

IKS. Avtalen er lagt i en form der selve standardiseringen ikke påvirker meningen ved 

innholdet i nevneverdig grad.  

 

Formuleringen i det opprinnelige formålet om at selskapet skal «bidra til at Indre Østfold-

regionen skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, kjennetegnet av stor 

konkurransekraft og sterk verdiskapningsevne», er tatt bort. Hensikten er imidlertid ivaretatt, 

samtidig som at formålet er gjort mer håndgripelig og målbart. Nytt formål beskrives slik 

«Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre 

Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne. 

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og 

statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 

Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 

konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi.» 

 

Den første setningen kjenner vi igjen fra opprinnelig avtale. En liten, men viktig, nyanse-

forskjell finner vi ved at ordet «lede» (lede samarbeidstiltak) erstatter ordet «støtte». Dette 

speiler en forventning om et mer proaktivt selskap. 

 

I opprinnelig avtale står det at «salg av tjenester skal være rettet mot kommunal sektor, 

herunder kommunalt eide selskaper og samarbeid.» Denne avgrensingen er nå tatt bort, noe 

som vurderes å kunne gi selskapet større mulighetsrom med tanke på å finne formålstjenlig, 

inntektsgivende arbeid.  

 

Kostnadsfordelingsnøkkelen baseres på samme ordning som da selskapet ble etablert i 2013. I 

selskapets første driftsår betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av selskapet. Ny 

avtale sier videre at «Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved 

behandling av årsbudsjett.» Med denne ordlyden er kostnadsfordelingen gitt et utgangspunkt, 

men uten å være fastlåst: Det er representantskapet som fastsetter fordelingen. Dette betyr at 

representantskapsmedlemmene må være særskilt oppmerksomme på hva en evt. endring i 

kostnadsfordelingsnøkkelen vil innebære for den respektive kommune. 

 

I ny avtale går man bort ifra bestemmelsen om at ordfører og varaordfører skal velges til 

representantskapet, som henholdsvis fast medlem og vararepresentant. I Indre Østfold er det 

tradisjon for at ordførerne velges til representantskapene, men det vurderes som en god 

demokratisk ordning at kommunestyret til enhver tid selv kan avgjøre hvem som skal 

representere kommunen i eierutøvelsen. 

 

Antall faste styremedlemmer er endret fra 5 til 7. Vararepresentanter er økt fra 1 til 3. 

Økningen kan tolkes som et ønske om å skape en robust selskapsledelse, med bred 

representasjon og kompetanse. Utviklingsselskapet skal manøvrere på tvers av 
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kommunegrenser og på tvers av offentlig og privat sektor. Et bredt sammensatt styre vil gi 

bedre forutsetninger for å få overblikk og forståelse for behov og potensiale hos aktører i Indre 

Østfold-regionen. 

De fleste av selskapene i Indre Østfold fører sine regnskaper etter kommunale 

regnskapsprinsipper. Pkt. 4.2. gir imidlertid styret for Indre Østfold Utvikling anledning til 

selv å velge sine regnskaps- og budsjettsystemer. Selskapet fører i dag regnskapet etter 

regnskapsloven. Regnskapsloven er resultatorientert. Systemet gjør det lettere å utlede 

resultatmål og foreta resultatvurderinger, noe som kan synes hensiktsmessig ut ifra hvordan 

dette selskapet er innrettet. 

 

Selskapet kan ta opp lån. Rammen er begrenset oppad til selskapets egenkapital ved tidspunkt 

for låneopptak. Lånerammen representerer således liten risiko for eierne. 

 

Revisjon av selskapsavtalene er et ledd i struktureringen av eierstyringsarbeidet i Indre 

Østfold. Prinsipper som tidligere nedfelt i Interkommunal Eierskapsmelding blir nå 

formalisert for hvert enkelt selskap. Et eksempel på dette er at kommuner over 10 000 

innbyggere skal ha to stemmer i representantskapene. De øvrige har en stemme. 

 

Å sette samme dato (1. oktober) for oversendelse av selskapenes budsjettforslag er et annet 

eksempel på hvordan eierne vil legge til rette for eierutøvelsen. Dette gir en samlet oversikt på 

et tidspunkt hvor det er mulig å vurdere kostnadsbildet i forhold til egen budsjettprosess.  

 

Selskapsavtalen sier under pkt. 5.7 at i tillegg til selskapsavtalen har også eierstrategien status 

som selskapets styringsdokument. Eierstrategiens funksjon er nærmere beskrevet i Inter-

kommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. En vesentlig hensikt med eierstrategien er å 

sikre overordnede styringssignaler til selskapet. Strategiprosessen legger til rette for at eierne 

får drøftet hensikt og vesentlige aspekter med selskapet. 

For at eierstyringssystemet, med Interkommunal Eierskapsmelding, nye selskapsavtaler og 

eierstrategier for enkeltselskapene, skal fungere, er det nødvendig at representantskaps-

medlemmene inntar en aktiv rolle. Representantskapet skal sørge for at det er samsvar mellom 

forventninger til selskapet og de rammer som gis for driften. På den ene siden må 

representantskapsmedlemmene sikre seg god kjennskap til virksomhetens funksjon, som del 

av den kommunale drift og utvikling. På den andre siden må medlemmet forankre og 

informere om saker, som behandles representantskapet, i eget kommunestyre. 

 

Konklusjon: 

Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS anbefales av 

rådmannen. 

 

Vedlegg: 

1. Selskapsavtale 
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Regionalpark Haldenkanalen - evaluering og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/15 Formannskapet 27.08.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommunene gir sin tilslutning til evalueringsutvalgets anbefalinger og oppretter lokal 

forankringsgruppe. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sette sammen denne etter de 

anbefalinger som rapporten gir. 

 

 

Sammendrag 

Regionalpark Haldenkanalen ble etablert i 2012 med utgangspunkt i å stimulere til økt besøk 

og større omsetning i regionen, blant annet med bakgrunn i at det fra fellesskapets side er 

investert betydelige beløp i kanalen.  

 

Det er nå gjennomført en evaluering som konkluderer med anbefaling om å videreføre 

arbeidet, i første omgang ut 2016, og det foreslås i den forbindelse noen strukturelle 

endringer. Kommunene bes opprette forankringsgrupper som bindeledd mellom parkens og 

kommunenes virksomhet. 

 

Bakgrunn 

Formålet med etablering av Regionalparken var «å skape økt samarbeid om ivaretakelse og 

videreutvikling av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen, som grunnlag for nærings- og 

stedsutvikling».   Videre skulle Regionalpark Haldenkanalen bidra til utvikling av et rikt 

reiseliv og kulturtilbud og oppnå resultater gjennom samarbeid på tvers av kommune- og 

fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer. “Haldenkanalen” ble valgt som det sentrale 

utgangspunktet for samarbeidet, siden dette var den mest kjente merkevaren. Samarbeidet 

skulle imidlertid ikke begrenses til det kanalnære, men omfatte hele geografien i de 

deltakende kommuner.  

 

Til grunn for arbeidet ligger en 10-årig samarbeidsavtale 2012-2022, «Charteret». I den 

innledende delen av charteret er opplistet en del prinsipper som skal legges til grunn, og her 

heter det i punkt 9: «Charteret skal evalueres etter de første 3 år, men 10-årsperspektivet skal 

alltid legges til grunn».  Med dette som utgangspunkt er det nå gjennomført en evaluering av 

organisasjonen.  Evalueringen er behandlet i styret og regionalparkrådet og oversendt eierne 

sammen med følgende dokumenter 

 Evalueringsrapport med vedlegg 

 Protokoll fra styremøte 20.03.15 

 Handlingsplan og budsjett for 2015 

 Strategiplan 

 Markedsanalyse fra BBR as 
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Parken tok i sine første leveår spesielt tak i de konkrete aktivitetene som tidligere var initiert i 

området. Dette går fram av årsrapportene for 2012, 2013 og 2014. Gjennom en bredt anlagt 

prosess har regionalparken tatt fram en strategi for sitt videre arbeid. Med utgangspunkt i dette 

har styret gjort prioriteringer som spisser aktiviteten i organisasjonen mye. Dette betyr at det 

tas en tydeligere rolle i forhold til tilrettelegging og initiering, og en mindre tydelig rolle i 

forhold til gjennomføring av tiltak. Regionalparken som organisasjon er som følge av dette 

ikke like synlig, men forhåpentligvis vil resultatet av det som gjøres være synlig.  

 

I 2015 er det følgende fokus innenfor hovedsatsingsområdene: 

 

Merkevare 

Styrke samarbeidet innad i regionen slik at merkevaren Haldenkanalen blir enda tydeligere. 

Dette gjøres gjennom profileringsarbeid, deltakelse på reiselivsmessen og ikke minst 

samarbeidet med Allsang på Grensen og den store satsing på Soot-spelet. 

 

Opplevelsesnæring 

Det er utarbeidet en markedsanalyse og en utmarksstrategi som skal legge grunnlaget for det 

vi skal satse på videre innen opplevelse. Det er utarbeidet et kompetanseprogram som 

gjennomføres i disse dager og som gis som tilbud til alle næringsdrivende i de deltakende 

kommuner, og også i for noen av kursene til kommunalt ansatte. Det er utarbeidet en 

prosjektbeskrivelse for utvikling nye og eksisterende opplevelsesprodukter, og prosjektet vil 

gjennomføres i løpet av høsten. Dette vil styrke næringen betydelig, og bidra til flere attraktive 

produkter. Innovasjon Norge har innvilget tilskudd til disse aktivitetene. Det gjøres også 

innsatser på jaktturisme, samt på sykkel/kaouttleie. 

 

Stedsutvikling 

Vi har hovedfokus på de områder vi betrakter som innfallsporter til regionen. Det utarbeides 

konkrete handlingsplaner for hvert område, for hvordan hvert enkelt sted kan heve sin 

attraktivitet og hvordan stedet kan bidra til å fylle sin plass i helheten. Det foreligger forslag 

for Fosby og Ørje, men disse skal bearbeides videre i samarbeid med lokale deltakere. For 

Rømskog er skisseforslaget fortsatt under utarbeiding. Leirplasser med gapahuker og toaletter 

er satt opp i alle de deltakende kommuner. 

 

Primærnæring 

Utmarksnæring har stort fokus, og med det hvordan vi kan få flere utleieenheter knyttet til 

jakt, fiske og øvrige naturopplevelser. Det er gjennomført en større satsing på fisketurisme, og 

i år utarbeides konkrete jakttilbud etter samme ma. Det jobbes videre  med en webside/app for 

å gjøre tilgjengeligheten for lokale produkter bedre. Dette skjer i samarbeid med Guldkorn og 

matmiljøet i Rogaland. 

 

Regionalparken har i 2015 et budsjett på ca 4 mill, hvorav halvparten er tilskudd fra eierne. 

Resterende midler omsøkt i ulike ordninger. Etter regjeringsskiftet ble en del av de ordningene 

som finansierer slike tiltak fjernet, slik at finansiering etter 2016 vil være mer usikker. Blant 

annet er det gjort endringer knyttet til utviklingsavtalen og verdiskapings-programmet for 

lokale og regionale parker er fjernet. Grensekommune har fram til 2015 ikke bidratt med 

midler til samarbeidet over eget budsjett, men fått dette i sin helhet dekket av 

utviklingsavtalen. For 2015 dekkes grensekommunenes andel av den lokale utviklingsavtalen, 

som består av resterende midler fra tidligere utviklingsavtale og kommunale midler. 
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Marker kommune tjener som vertskommune i samarbeidet, og står for det administrative og 

koordinerende arbeidet i tillegg til at det er en ansatt i 80% stilling. Kommunene har en 

politisk representant og en næringsrepresentant i rådet og en representant i styret. 

 

Etter en evaluering har rådet i regionalparken, i dialog med sine eiere, vedtatt fortsatt drift av 

organisasjonen. Det understrekes imidlertid at det er ønskelig med en større forankring av 

arbeidet enn tidligere, og rådet har derfor vedtatt noen strukturelle endringer, som en anmoder 

eierne om å følge opp. I vedtaket fra rådsmøtet heter det blant annet 

 

Lokale forankringsgrupper 

Det skal tilstrebes etablering av lokale forankringsgrupper som bindeledd mellom eierne og 

parken. Det anbefales at disse gruppene har følgende sammensetning 

 

- ordfører 

- rådmann 

- kultur/info/næring 

- reiseliv 

 

Ordføreren bør ha ansvar for at en slik gruppe etableres, og bør selv lede eller utpeke lederen 

av gruppen. Gruppene velger sin representant til arbeidsgruppen.  

 

Det understrekes likevel at kommunene står fritt til å benytte den sammensetning de finner 

hensiktsmessig. Blant annet har Halden og Aremark allerede etablerte grupper som ønskes 

benyttet. 

 

Arbeidsgruppe 

Det skal etableres en administrativ arbeidsgruppe bestående av utpekte representanter fra 

eierne, samt fra de aktuelle samarbeidsorganisasjonene i regionen (reiselivsorganisasjonene, 

kanalselskapet og utmarksavdelingen). 

 

Styret har bemerket at arbeidsgruppen har en dobbelt funksjon, som utøvende organ for de 

tiltak som bestemmes, og rådgivende organ for styret. Vi forutsetter at de lokale forankrings-

gruppene medvirker i dette når det gjelder tiltak i den enkelte kommune. Styrets og rådets 

oppgaver er uendret. Sammensetningen her kan endres etter kommunevalget, uten at det får 

store følger for arbeidsgruppe eller forankringsgrupper. 

 

Styrerepresentant fra den enkelte eier skal ha mulighet til å delta i den respektive gruppen. 

Styret i regionalparken ber sine eiere ta ansvar for etablering av slike grupper. 
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Vedtekter 

Rådsmøtet vedtok noen mindre endringer av vedtektene i sitt møte 29.05.15, blant annet 

knyttet til valg. Det er nå presisert at det er eierne selv som utpeker sine representanter til 

rådet, og at dette gjøres så snart som mulig etter kommune/fylkestingsvalget. På bakgrunn av 

dette vil nytt styre kunne velges på ekstraordinært rådsmøte.  

 

Vurdering 

Regionalparken har for en stor del utspring og grunnlag i det samarbeidet de tre 

grensekommunene har hatt gjennom mange år, og satsingene er også i stor grad knyttet til de 

utviklingsprosjekter som vi har drevet. Fylkeskommunen tok et initiativ for å bidra til en mer 

forutsigbar finansiering av dette arbeidet, og regionalpark ble valgt som arbeidsform da det 

hadde et langsiktig tidsperspektiv og det var et statlig program for finansiering av slike 

samarbeid. Den store endringen i de regionale utviklingsmidlene har imidlertid bidratt til at 

denne forutsigbarheten og langsiktigheten i arbeid og finansiering er fjernet. Det er imidlertid 

bevilgninger som gjør det mulig å drive i tilnærmet samme omfang ut 2016, men det er etter 

dette nødvendig å ta en ny vurdering av videre drift. 

 

Regionalparken hadde på tross av et godt forarbeid en trang start, noe en må kunne tilskrive 

uklare forventinger og strukturer, samt at det var lagt opp til en del aktiviteter som måtte 

videreføres, uten at det var gjort en vurdering av om dette var de beste for parken som helhet. 

Gjennom arbeidet med strategier for samarbeidet ble det gjort en betydelig endring av dette, i 

form av at det ble lagt større vekt på tilrettelegging g utvikling, og mindre vekt på gjennom-

føring. Med hensyn til de gjennomførte aktiviteter, så går disse fram av tilsendte rapporter. 

 

Grensekommunene må vurdere om etablering av regionalparken har vært en hensiktsmessig 

utvikling i forhold til det samarbeidet vi selv hadde. Gjennom utviklingsavtalen har vi bidratt 

med midler som også har kommet de to andre kommunene til gode, men på en annen side 

hadde vi ikke fått tilgang til øvrige midler uten at vi hadde etablert samarbeidet slik det nå er. 

Grensekommunene er svært små sammenliknet med våre samarbeidskommuner i nord og syd, 

men dette har ikke påvirket arbeidet i våre kommuner i negativ retning. I samarbeidet 

oppleves kommunene som likeverdige, og når det gjelder deltakende aktører, så er det snarere 

flere i våre tre kommuner enn i de øvrige. Det har ikke vært vesentlige diskusjoner om 

Haldenkanalen som den samlende merkevaren, selv Rømskog kommunes tilknytning til selve 

kanalen er marginal. Det er tydelig uttrykt at samarbeidet ikke skal begrense til kanalen, og det 

oppleves som om dette har vært vellykket. Blant annet er det gjennomført et eget pilotprosjekt 

på Rømskog knyttet til vandring, sykkel og kano.  
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Det er ikke til å bortforklare at det i enkelte sammenhenger har vært noe frustrasjon knyttet til 

parkens rolle og funksjon sett opp mot de andre aktørene på området. Spesielt tydelig har dette 

vært i Aremark. Evalueringen har tatt tak i dette, og med de endringer som foreslås, mener en 

at muligheten for slike problemstillinger er mindre. Det gjelder nå å samle seg for å ta en 

fremtredende posisjon i markedet. Markedsanalysen som er utarbeidet viser at dette er mulig 

på enkelte områder, og det har sjelden vært så mye positiv oppmerksomhet mot regionen og så 

god oppslutning om aktivitetene som i år. Dette er ikke regionalparkens fortjeneste, men 

parken bidrar i det minste med generell markedsføring og til at aktørene er så godt rustet som 

mulig for å drive sin butikk. 

 

Styret har bestemt at hovedfokuset i første strategiperiode skulle være på opplevelsesnæring 

og merkevare, og det er derfor vært mindre innsatser på fokusområdene stedsutvikling og 

primærnæring. 

 

Alt i alt er oppfatningen at grensekommunene har vært godt tjent med etablering av 

regionalparken. Informasjonsflyten kunne imidlertid vært bedre til kommunene, men hos oss 

er dette i stor grad blitt ivaretatt gjennom grenserådet og kommunenes arbeid i 

arbeidsgruppen. Etablering av forankringsgruppene vil imidlertid kunne bidra til en bedre 

forankring. Det anbefales derfor at det etableres slike grupper og at ordfører og rådmann gis  

oppdrag å settes ammen disse og sørge for at møter blir avhold. 

 

Konklusjon 

Grensekommunene gir sin tilslutning til evalueringsutvalgets anbefalinger og oppretter lokal 

forankringsgrupper. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sette sammen denne etter de 

anbefalinger som rapporten gir. 

 

Vedlegg: 

 Evalueringsrapport med vedlegg 

 Protokoll fra styremøte 20.03.15 

 Handlingsplan og budsjett for 2015 

 Strategiplan 
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Lønnsoppgjøret 2015, budsjettjustering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/15 Formannskapet 27.08.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

1 Driftsbudsjettet for 2015 justeres for årets lønnsoppgjør slik: 

 

Virksomhet    Beløp   Tillegg   Sum 

Pol styring/sentraladm  15.110.000  118.500  15.228.500 

Marker skole    39.378.000  493.500  39.871.500 

Grimsby barnehage   6.081.000  99.000   6.180.000 

Familie og helse m/barnev.  15.086.000  142.500  15.228.500 

NAV     2.246.000  22.500   2.268.500 

Utviklingshemmede   7.685.000  144.150  7.829.150 

Marker bo- og service  49.591.000  706.500  50.297.500 

Forvaltning, drift og vedl.hold 11.646.000  272.250  11.918.250 

Plan og miljø    5.063.000  9.150   5.072.150 

Kultur og fritid   2.686.000  13.050   2.699.050 

Bibliotek    784.000  7.200   791.200 

Næring    675.000  3.450   678.450 

 

Sum     156.031.000  2.031.750  158.062.750 

 

2 Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret: 14900 – 1400 – 180. 

 

3 Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

 

Bakgrunn: 

I vedtatt driftsbudsjett for 2015 er det som tidligere år satt av et beløp for og dekke inn årets 

lønnsoppgjør. I opprinnelig budsjettet var det satt av samlet kr 5.100.000. I Kommunestyret 

den 16.06, sak PS 48/15 ble det vedtatt bruk på kr 735.000 til å redusere ansvar 

administrasjon/politisk/stab. Jfr ansvar 1400 funksjon 180 og art 14900. 

Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2015 tilsvarende 

kr 2.031.750. 

I 2015 er det kjørt en simuleringsrapport som viser nøyaktig kostnad pr ansvar, og ikke en 

prosentvis fordeling med vekting av lønnsmassen som tidligere. Dette fordeles slik på 

virksomhetene: 

Virksomhet    Beløp   Tillegg   Sum 

Pol styring/sentraladm  15.110.000  118.500  15.228.500 

Marker skole    39.378.000  493.500  39.871.500 

Grimsby barnehage   6.081.000  99.000   6.180.000 

Familie og helse m/barnev.  15.086.000  142.500  15.228.500 

NAV     2.246.000  22.500   2.268.500 
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Utviklingshemmede   7.685.000  144.150  7.829.150 

Marker bo- og service  49.591.000  706.500  50.297.500 

Forvaltning, drift og vedl.hold 11.646.000  272.250  11.918.250 

Plan og miljø    5.063.000  9.150   5.072.150 

Kultur og fritid   2.686.000  13.050   2.699.050 

Bibliotek    784.000  7.200   791.200 

Næring    675.000  3.450   678.450 

 

Sum     156.031.000  2.031.750  158.062.750 

 

Vurdering: 

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut 

på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske 

budsjettskjema, legges saken frem for kommunestyret. Andelen pr virksomhet vil etter 

vedtaket bli fordelt på riktig art, ansvar og funksjon. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 

Dato:  20.08.2015 

Saksmappe:  15/446 

 

 

 

Rammer driftsbudsjett, budsjett 2016 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/15 Formannskapet 27.08.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Rammer driftsbudsjett for budsjettåret 2016 settes foreløpig til: 

 

Virksomhet Beløp 

Skatt og rammetilskudd -191.900.000 

 

Finansutgifter og finansinntekter   6.360.000 

Sentraladministrasjon/politisk/fellesutg. 24.171.500 

Private barnehager 13.000.000 

Religiøse formål   3.669.000  

Næring      852.450 

Marker skole 38.143.500 

Grimsby barnehage   5.189.000 

Familie og helse u/ barnevern   8.499.750 

Familie og helse barnevern   8.684.000  

Nav     4.126.500 

Utviklingshemmede   7.780.150 

Omsorg 48.443.500 

Forvaltning, drift og vedlikehold 15.957.250 

Plan og miljø   2.654.150 

Kultur og fritid   3.309.050 

Bibliotek   1.060.200 

 

Sum driftsrammer        191.900.000 

 

Etter at statsbudsjettet for 2016 er lagt frem, vurderer formannskapet rammene på nytt. 

Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett 

2016. 

 

Årsbudsjett 2016 danner første året i økonomiplanperioden 2016-2019. 

 

 

Bakgrunn: 

Budsjettprosessen for 2016 blir noe annerledes enn tidligere år, derfor kommer rammene til 

behandling først nå. Tallene er utarbeidet i løpet av sommeren og presentert for ledergruppen i 

møte den 13.08. I nytt møte den 18.08 hadde virksomhetene fått frist til å komme med innspill 

til sine rammer.  

Det er fortsatt flere viktige tallstørrelser som er ukjent. På utgiftssiden gjelder dette 

utviklingen av arbeidsgivers andel av pensjonspremien, og på inntektssiden gjelder det 

eiendomsskatt. 
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Skatt og rammetilskudd: Grunnlaget for inntektssiden er KS sin prognosemodell. I 

prognosemodellen fra KS er det lagt til grunn en befolkningsvekst i Marker kommune på 40 

mennesker i 2016. Dette syns vi er for høyt, og med tanke på utviklingen i skatteinngangen på 

landsbasis fra 2014 til i dag, har vi nedjustert prognosen på rammetilskudd.  

 

Skatteinngangen har vi holdt lik som KS sin prognosemodell, dette ut fra at dagens 

skatteinngang ligger over budsjett. KS sin prognosemodell forslår en skatteinngang på kr 

70.430.000 og rammetilskudd på kr 122.749.000, totalt kr 193.200.000. Vi har da valgt å 

nedjustere det til kr 70.430.000 i skatteinngang og kr 121.470.000 i rammetilskudd, totalsum 

kr 191.900.000. 

 

Finansutgifter og finansinntekter: Underskuddet fra 2014 med kr 4.770.000 skal dekkes inn 

i budsjett 2016. Vi har da lagt inn tilsvarende sum i inntekter fra eiendomsskatt og kr 800.000 

i utbytte. Utgifter til renter og avdrag øker noe, på bakgrunn av opptak av nye lån til Startlån. 

 

Sentraladministrasjon/politisk/fellesutgifter: Rammene er trange, og det ligger en 

usikkerhet i kostnaden rundt lønnsoppgjøret. Vi kjøper i dag 150 timer fra Smaalenene 

bedriftshelsetjeneste, på bakgrunn av de høye sykefraværstallene, burde antall timer økes til 

300 timer Det vil medføre en økt kostnad på kr 140.000. Denne er ikke medtatt i budsjett 

2016. 

 

Nedenfor følger en kort kommentar knyttet til de ulike virksomhetene, hvor også 

virksomhetsleders vurdering er tatt inn: 

 

Private barnehager: Usikkert rundt et eventuelt nytt regelverk for utregning av satser til 

private barnehager for 2016. Budsjett for 2016 er økt med kr 1.000.000 fra 2015. 

 

Religiøse formål: Tilbakemeldingen fra kirkekontoret på konsekvenser om videreføring av 

samme ramme fra 2015 til 2016 er som følger: Det må kuttes i vedlikehold av 

bygningsmassen, videre må det reduseres på ferievikar til kirkegårdene, honoraret til web/it 

ansvarlig kuttes og det må reduseres på midler til prestevikarer. 

 

Næring: Videreføring av redusert ramme fra 2015 krever behandling i grenserådet og politisk 

vedtak, da dette dreier seg om samarbeidstiltak. 

 

Marker skole: Konsekvensene er som følger: Strengere med vikarbruk, synliggjøre at 

avdelingene får større ansvar for å ivareta undervisning på trinnene. Legger ut alt i form av 

styrking, sparer ikke til vikarer. Forutsetter at pc-oppdateringer fortsatt løses med 

investeringsmidler.  

 

Grimsby barnehage: Det ligger nå inne et forslag på budsjett for Grimsby barnehage som er 

på kr 5.189.000. Dette er en reduksjon på kr 100.000. Grimsby barnehage har fra før et meget 

stramt budsjett hvor det ikke er rom for personalmøter på kveldstid, innkjøp av pc’er til 

avdelingene eller bytte av leker. I 2015 spurte foreldre via en facebookside om det var noen 

som hadde leker som barnehagen kunne få. Personalet er strippet ned til et minimum, og med 

den lange åpningstiden (0600-1700), er det en utfordring å få personalet å strekke til på hele 

dagen. Den som kommer kl 0600 går kl 1330. Da er det bare tre voksne igjen på en avdeling 

som kan ha 24 barn over 3 år. Vi har ikke avsatt noe til sykevikar i 2015, selv om vi vet at 
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personalet kan bli syke. Dette fordi det ikke var igjen noe i budsjett 2015. Ettersom vi i 

utgangspunktet er få på jobb MÅ det settes inn vikar fra dag en. 

Vi har avsatt 200.000 til ferievikarer  i 2015. Her er det eneste stedet i vårt budsjett vi kan 

spare kr 100.000. Alle barn MÅ ha tre uker sammenhengende ferie, og virksomhetsleders 

forslag er å stenge tre uker i sommerferien. Vi ser at 29, 30 og 31 er det få barn som er satt 

opp, og det er enda færre som kommer. Ikke alle foreldrene ønsker at barnehagen stenger 3 

uker på sommeren, men det er bred enighet blant personalet. Grimsby barnehage kan spare kr 

100.000 på å feriestenge i 3 uker om sommeren.  

 

Familie og helse uten barnevern: For familie og helse er det for i år inne en kostnad på ca kr 

1.300.000 til psykiatrisk institusjon, som vi ennå ikke vet om vi må kjøpe videre. Den er ikke 

lagt inn i budsjettrammen. Utgifter til Helsehuset er flyttet til Marker bo- og servicesenter. 

 

Familie og helse barnevern: Budsjettrammen for barnevern er økt tilsvarende regnskapstall 

for 2014.  

 

Nav: Kr 30.000 til forenkling av utbetalinger som ønskes gjennomført i 2016 er ikke lagt inn i 

budsjettet. 

 

Utviklingshemmede: Utviklingshemmede vil trenge ytterligere kr 220.000 i lønnsmidler 

(ikke medregnet lønnstillegget i 2015) i budsjett 2016. 

 

Marker bo- og servicesenter: Økte utgifter til omsorgslønn, avlastning og støttekontakter 

med kr 500.000 er ikke lagt inn i budsjett 2016. 

 

De variable utgiftene til Helsehuset er kun budsjettert med kr 10.000. Det burde vært avsatt kr 

500.000 til og dekke variable kostnader til Helsehuset. 

 

Utgifter til Helsehuset – de faste utgiftene – er flyttet fra familie og helse til Marker bo- og 

service i budsjett 2016 – budsjettet er her kr 2.716.000.  

 

Marker bo og service vil i tillegg få problemer med å holde budsjett i forhold til de variable 

lønnsartene i 2016. 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold: Ingen spesielle kommentarer. 

 

Plan og miljø: Ingen spesielle kommentarer. 

 

Kultur og fritid:  

Lag og foreninger tildeles det samme som i 2015, kr 337.000. En innsparing på kr 100.000 i 

forhold til 2014 og opprinnelig budsjett for 2015. 

 

Det avsettes svært lite til vedlikehold på UKH. UKH har selv vedlikehold av sitt hus i 

motsetning til andre kommunale bygninger. UKH må tenke inntektsbringende arrangementer 

for å opprettholde aktivitetsnivå. Medlemsavgift høynes. Huset leies ut i større grad. 

 

Det avsettes lite til arrangementstilskudd til lag og foreninger. 
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Det innføres maksgrense på dagens nivå på antall elever på kulturskolen. Frem til nå har vi 

kunnet ta inn noen få elever ekstra. Ventelister er ikke noe spesielt for Marker, de fleste andre 

kommuner har dette alltid. Vi har til nå klart å unngå det. 

 

Ikke avsatt noen midler til kurs og seminarer. 

MOT opprettholdes på det nivå vi har i dag. 

 

Tilskudd til Østfoldmuseene må opprettholdes. 

 

I det store og det hele opprettholdes aktivitetsnivå for 2016, på lik linje med revidert budsjett 

2015. Det vil i nærmeste fremtid utarbeides en total plan for kultur og fritids arbeid, 

personalressurser og hvordan disse skal brukes 

 

Bibliotek: Ingen spesielle kommentarer. 

 

 

Vurdering: 

Budsjett 2016 er et meget stramt budsjett for virksomhetene. Vi har ingen reserver og ta av til 

og dekke uforutsette utgifter. Det er ikke tatt høyde for flere plasseringer av barn og unge, det 

er ikke tatt høyde for økt belegg på Marker bo- og service, flere akuttplasseringer i psykisk 

helse også videre. 

 

Vi har i dag utgifter som vi regner med løper videre inn i 2016 på ca kr 3.500.000 som ikke er 

tatt med i budsjett 2016. Hvis inntektssiden skulle endre seg i løpet av budsjettprosessen, vil 

disse inntektene gå inn i rammene til virksomhetene. 

 

Det er lagt inn et forsiktig anslag på eiendomsskatt på kr 4.770.000, nok til og dekke 

underskudd fra 2014.  

 

Marker kommune er fra 16.06.2015 Robek kommune, og da skal fylkesmann godkjenne 

budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016-2019. I henhold kommunelovens § 46 punkt 3 skal 

årsbudsjettet være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 

kommunen kan forvente i budsjettåret. 
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  Faktainformasjon 


Haldenvassdraget er en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler øst i Østfold 
og Akershus, nær grensa mot Sverige. Kilden er Flolangen som ligger sør for Årnes i Nes 
kommune i Akershus og utløpet er i Iddefjorden i Halden. Vassdraget har en total lengde på 
149 km og et samlet nedbørsfelt på 1 588 km². 


Haldenvassdraget består av store grunne innsjøer. Fra nord mot sør heter sjøene Flolangen, 
Floen, Bjørkelangen, Botnersjøen, Fossersjøen, (sideinnsjøene Setten, Mjermen og Øgderen), 
Skulerudsjøen, Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Aspern og Femsjøen. Sjøene er 
forbundet med korte elvestrekninger. 


Vassdraget var tidligere en viktig ferdsels- og fløtningsvei. Flere sluser og kanaler ble bygd 
for å lette transporten i vassdraget. I Stenselva mellom Aspern og Femsjøen ligger Brekke 
sluser, Nord-Europas høyeste, og de nå neddemte slusene ved Krappeto. Lenger nord ligger 
slusene Strømsfoss og Ørje. Den kanaliserte delen av Haldenvassdraget, hvor man kunne 
slepe tømmer og ferdes med båt, kalles Haldenkanalen.  


Haldenkanalen er den eldste av Norges to kanaler med sluser, og ble bygget for å tjene 
tømmerfløtingen mellom Skulerud, endestasjonen på Urskog–Hølandsbanen, og Tistedalen. 
Kanalen muliggjorde raskere transport av tømmer fra de store skogene på norsk og svensk 
side av grensen til treforedlingsanleggene i Halden. Fra 1877 da Brekke sluser var 
gjenoppbygd har kanalen vært i sammenhengende drift til tømmertransporten opphørte i 
1982.  Kanalen ble konstruert av Engebret Soot .  


Haldenkanalen ble tidlig et attraktivt besøksmål for Oslo-regionen. I årene etter siste krig, da 
privatbilismen var lite utbredt, var en rundreise for Oslo–folk med tog Oslo–Halden/Tistedal, 
dampskipet DS «Turisten» til Skulerud, den smalsporede «Tertitten» til Sørumsand og tog 
tilbake til Oslo en populær dagstur.  


Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende 
landskapsområdene. I dette innbefattes ikke bare områdene med direkte tilknytning til 
vassdraget, men hele området som omfattes av de fem kommunene. Når det i 
strategidokumentet er uttrykt «langs kanalen» er det ment hele dette området. Her inngår 
også Rømskog kommune, som ikke tidligere hadde hovedkanalen som viktigste ferdselsåre, 
men hvor vassdraget likevel hadde stor betydning for fløtningen gjennom de svenske 
vannveiene og deretter via kanalen på Otteid og videre til Halden. 


Kommune Skogareal 
daa 


Jordareal 
daa 


Innbyggere 
pers 


Totalareal 
km2 


Hytter 
antall 


Aurskog-Høland 670 000 96 500 15 500 961 968 


Rømskog 129 000 2 700 672 183 124 


Marker 274 000 36 100 3 596 413 541 


Aremark 229 400 19 500 1 408 319 664 


Halden 412 000 63 000 30 132 624 1 728 


Sum 1 714 400 217 800 50 843 2 500 4 025 


Kilde SSB. Antall hytter pr 2010, alle andre tall pr 01.01.2014 
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(KAP 1) Mål og premisser for arbeidet 
 
 
Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom 
merkevarebygging og næringsutvikling innen opplevelsesnæringene basert på 
naturverdier, samt stedsutvikling og primærnæring, skal gi økt verdiskaping og 
bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  


 


Visjon 
Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på 
naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever! 


 


Formål Regionalpark Haldenkanalen 
Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om 
ivaretakelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier langs 
Haldenkanalen. Dette som grunnlaget for nærings- og stedsutvikling. 
 
 
Målgruppe 
Målgruppen for prosjektet er innbyggere og besøkende i regionen, samt 
markeder som består av potensielle besøkere. 


 


Dette betyr at vi skal jobbe for  
 økt trafikk/flere besøkende til regionen 
 større omsetning innen handel og reiselivsrelatert virksomhet 
 flere  salgbare produkter  


 


Mål 


 
Følgende mål for arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen er nedfelt i charteret:  


 


1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling 
av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 


2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av 
natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 


3. Bidra til ivaretakelse og videreutvikling av særpregede natur- og 
kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i 
disse 


4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
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Strategier 


 


Hovedstrategier 
1. Regionalpark Haldenkanalen utvikler en sterkt felles identitet og merkevare 
2. Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal forvaltning 


og i det lokale næringslivet 
3. Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt reiseliv og kulturtilbud 
4. Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater gjennom samarbeid på tvers 


av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer 
 
Strategier 
 
Gjennom en bredt anlagt prosess ble strategiene de første tre årene utarbeidet, og 
disse er: 
 


B. Merkevare 
 Forankre merkevaren Haldenkanalen 
 Bygge en samlende identitet basert på felles historie 
 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 


 
C. Opplevelsesnæring 


 Bidra til å skape flere attraktive produkter  
 Styrke kompetanse  
 Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for 


verdiskaping 
 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 
 Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal 


 
D. Stedsutvikling 


 Bygge fellesgoder og god infrastruktur 
 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 


 
E. Primærnæring 


 Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer 
 Aktivisere regionen i forhold regional matkultur  
 Etablere samarbeid for god landskapspleie 
 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske 


 
 
Bokstavbetegnelsene henviser til handlingsplanen. Område A er knyttet til 
organiseringen og ikke å betegne som et strategiområde. 
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Førende dokumenter  


 
Det er utarbeidet en rekke analyser, avtaler og dokumenter som ligger til grunn 
for arbeidet i regionalparken: 
 


 
 
 


Organisasjonens oppbygning 


 


 
  


 
 


• Charter 2012 - 2022 


 


     


• Gjennomførte analyser 


• Fakta og historie 
• Erfaringer fra 2012 og 2013 
• Strategisamling 


  


 


• Strategiplan 2014 -2016 


• Strategiplaner for videre 


treårsperioder   
  
• Årlige budsjetter og 


handlingsplaner 
• Evalueringer etter hver 


treårsperiode 


Regionalparkrådet 


Rådsleder Jan Mærli 


Regionalparkstyret 


Styreleder Helge Kolstad 


Administrasjon


Daglig leder Vidar Østenby 


14 medlemmer:  
7 fra næringslivet  
7 politikere 


 


7 medlemmer:   
4 fra næringslivet  
3 politikere  
 
Observatører i styret: 
Kanalselskapet, 
Grenserådet og 
Fylkesmannen  
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Regionalparken har videre en administrativ arbeidsgruppe med følgende 
medlemmer: 
 


 Østfold fylkeskommune:  Linda Duffy 
Haldenvassdragets Kanalselskap Steinar Fundingsrud 
Utmarksavdelingen    Øystein Toverud 
Kommunene     Gina Finsrud (Halden) 


Rita B Lindblad (Aremark) 
Vidar Østenby (Marker) 


     Roar Høisveen (Rømskog 
Erik Bakke 


Reiselivsorganisasjonene   Liv Lindskog 
Bjørn Winther Johansen,  
Espen Bråthen 


  
 


Arbeidsgruppen fungerer som rådgivende ovenfor regionalparkstyret og er også 
utførende på en del av tiltakene. 


 
 


Innretning av arbeidet 


 
Samarbeid over kommunegrenser og fylkesgrenser er krevende, og det er 
vanskelig på kort sikt å legge opp arbeidet slik at alle får like mye ut av det. På 
sikt vil en imidlertid tro at det jevnes ut. Tankesettet må være at det som er bra 
for en kommune, er bra for alle.  
 
Parken som organisasjon har gjennomgått en evaluering for å ta stilling til videre 
drift og aktivitet. Det har vært en del uforutsette utfordringer i startfasen, men en 
oppfatter at dette er i ferd med å gå seg til. 
 
Ekstern evalueringen konkluderer med:  
 
• ikke alle interessentene er kjent med organisasjonens mål.  Det er også ulike 


oppfatninger av hva parken skal være og stort spenn i forventninger.  


• mange mener at det er skapt en samarbeidsplattform som kan utvikles videre. 


Det er også mange som uttrykker at det har tatt for lang tid å komme i gang, 


men at man nå har tro på fremtiden.  


• tilfredshet med konkrete tiltak som er gjennomført, for eksempel servicekurs, 


turistkart, aktivitetsnivå langs kanalen, samarbeid med Allsang på Grensen. 


Samtidig påpeker mange at det er uheldig at parken har markedsført tilbud 


som ikke er etablert eller av god nok kvalitet. 


• flere påpeker også at det er en viss skjevhet mellom kommunene i hvor høyt 


Regionalparken prioriteres 


• forankring, jobbing, flere produkter er de stikkordene som peker seg ut på 


spørsmål om hva som skal til for å lykkes  
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Anbefalingene er som følge av funnene: 
 
1. Prioriter reiseliv og opplevelsesnæringer. 


2. Jobb med Haldenkanalen/vassdraget og området rund som opplevelsesrom 


3. Ha en langsiktig strategi, men skap synlige resultater 


4. Bygg en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av raushet, 


forutsigbarhet og entusiasme 


5. Sats på dem som vil og kan 


6. Bruk målgruppetilpasset kommunikasjon  


7. Jobb med å bli en tydelig organisasjon.  


 
Med utgangspunkt i dette og noe endrede økonomiske rammebetingelser 
anbefaler styret en strammere prioritering av tiltakene i  2015 enn tidligere. 
Dette betyr at vi legger ennå mer vekt på tilretteleggerrollen og mindre på de 
konkrete aktivitetene. Dette medfører at parken som organisasjon muligens blir 
mindre synlig, men at effekten likevel blir bedre. 
 
Merkevare 
Styrke samarbeidet innad i regionen slik at merkevaren Haldenkanalen blir enda 
tydeligere. Dette gjøres gjennom profileringsarbeid, deltakelse på reiselivs-
messer, Allsang på grensen og ikke minst årets store satsing på Soot-spelet. 
 
Opplevelsesnæring 
Vi skal jobbe med oppfølging av markedsanalyse og utmarksstrategi, som 
grunnlaget for det vi skal satse på videre, blant annet gjennom Interreg, hvor vi 
aktive i flere søknadsprosesser. Gjennom et utarbeidet kompetanseprogram og et 
opplegg for produktutvikling, mener vi at vi i løpet av 2015 vil styrke næringen 
betydelig, og bidra til flere attraktive produkter.  
 
Stedsutvikling 
Vi har hovedfokus på de steder vi betrakter som innfallsporter til regionen. Det 
skal utarbeides konkrete handlingsplaner for hvert område, for hvordan hvert 
enkelt sted kan heve sin attraktivitet og hvordan stedet kan bidra til å fylle sin 
plass i helheten. 
 
Primærnæring 
Utmarksnæring har stort fokus, og med det hvordan vi kan få flere utleieenheter 
knyttet til jakt, fiske og øvrige naturopplevelser. Det jobbes videre med en 
webside/app for å gjøre tilgjengeligheten for lokale produkter bedre. Dette skjer i 
samarbeid med Guldkorn og matmiljøet i Rogaland. Landskapspleie har også 
fokus. 
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(KAP 2) Budsjett 2015 
 


             


 
Budsjett 2014 Budsjett 2015  


Inntekter      


Resultat foregående år -310 000 14 500  


Østfold Fylkeskommune 1 000 000 1 000 000  


Grensekommunene 650 000 650 000  


Halden kommune 350 000 350 000  


Akershus fylkeskommune 250 000    


Aurskog-Høland kommune 250 000 250 000  


Totalt fra eierne 2 500 000 2 250 000  


Gjensidigestiftelsen 700 000    


Verdiskapingsprogram for regionalpark 900 000 200 000  


Verdiskapingsprogram for regionalpark 2012 50 000 200 000  


Fylkesmannen 85 000 150 000 * 


*Innovasjon Norge 50 000 550 000 * 


Utviklingsavtalen 2013 500 000    


Utviklingsavtalen 2014 800 000 400 000  


Andre  100 000 150 000  


Totalt eksterne inntekter 3 185 000 1 650 000  


Sum inntekter 5 375 000 3 914 500  


* Omsøkt, men ikke innvilget 


Utgifter Budsjett 2014 Budsjett 2015 
   
A. Organisering  1 953 000  1 140 000 
B. Merkevare  970 000  1 170 000 
C. Opplevelsesnæringen  787 500 1 190 000 
D. Stedsutvikling  1 350 000  300 000 
E .Primærnæring  300 000  100 000 
Sum utgifter 5 360 500 3 900 000 
      


 


 Budsjettet er godkjent i rådsmøtet 10.11.2014 


  


 
 
 







 
 


(KAP 3) Aktiviteter 2015 
 
 


Strategi – tiltak Budsjett Generelle Mål Indikator Konkrete mål Tidsplan Finansiering Ansvar  Samarbeid 


A. Organisering       Vidar  


Utvikle samarbeidet med andre 
 
Rolleavklaring mellom styret, 
arbeidsgruppen, parkadministrasjon og 
andre 
 
Forholdet til Norske Parker 
 
Framtidig drift 
 
Interreg 
 
Drift av styre og arbeidsgruppe 
 
Prosjektledelse og koordinering 


 Utvikle RH som 
samarbeidsarena 
Minimere risiko for 
misforståelser 
 
 
RPH som del av noe 
mer 
Avklare driftsform og 
innhold 
Aktivt arbeid med 
interreg 


Samarbeidsavtaler 
 
Ansvarskart 
 
 
 
Medlemskap 
 
Forslag 
 
Antall prosjekt 
 
Antall møter 


4 nye samarbeid 
 
 
 
 
 
 
 


Beslutnings-grunnlag 
 


2 
 


6 styremøter 
7 møter i AG 


 
 


Kontinuerlig 
 


1Q15 
 
 
 


Kontinuerlig 
 


2Q15-4Q15 


RPH Park adm. 
 
Vidar 
 
 
 
Elisabeth 
 
Vidar 
 
Elisabet 
 
Vidar 
 
Elisabet 


 
 
 
 
 
 
Norske Parker 
 
Eierne 
 
FK 


Sum organisering 1 340 000        


B. Merkevare       Elisabet  


B1. Forankre merkevaren 215 000        


Nettsiden og fb 
 
 
Profilhåndbok  
 
 
Nyhetsbrev 
 
Regionalparkskolen   


 Utvikle sidene slik at 
de er velfungerende og 
godt besøkte 
Medvirke til at 
vedtatte design-
elementer benyttes 
Gi god informasjon om 
det som skjer aktuell 
målgruppe 


Antall besøkende  
 
 
Utgitt manual 
 
 
Antall utgitte 
 
Antall deltakere 


3 000 
 
 


1 
 
 


4 
 


50 


Kontinuerlig 
 
 


2Q15-4Q15 
 
 


Kontinuerlig 
 


RPH Grete-IØU 
 
 
Elisabet 
 
 
Elisabet 


Arbeidet utføres 
i nært samarbeid 
med 
arbeidsgruppen 


B2 Bygge en samlende identitet 
basert på felles historie 


300 000        


Soot-spelet 2015  Etablere samarbeid 
knyttet til felles 
identitet og historie  


Antall samarbeid 
 
 


10 
 
 


3Q14-2Q15 
 
 


Utv.avtalen 
KMD, Marker 
sparebank 


Anneli Solli  
 
 


Samarbeid med 
en rekke lag og 
foreninger, samt 
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Gjennomføre første 
års oppsetning av 
spelet 
 
Gi anbefaling om 
videre drift 
 
Organisering for å 
engasjere flest mulig i 
regionen 


Antall solgte 
billetter 
 
 
Forslag til plan for 
videre drift 
 
Pakker og 
samarbeidstiltak 


80 % av total 
kapasitet 


 
 


1 
 
 


5 
 


Juni 
 
 
 


August 
 
 


1Q15-2Q15 


 
 
 
 
 
 
 
Elisabet 


næringsrivende 


B3 Aktiv informasjon, 
kommunikasjon og markedsføring 


455 000        


Annonser  
 
  


 Markedsføring av 
regionen og de 
produkter som finnes 


Antall FB-annonser-  
 
Antall nettannonser 
 
Antall annonser i 
destinasjonsselskap
enes brosjyrer  
 
Annonse i Sommer i 
Grenseland og 
Sommar i Årjäng 
 


5 st 
 


2st 
 
 


3st 
 
 


2st 
 
 
 


Kontinuerlig 
 
 
 
 


1Q15 
 
 


2Q15 
 
 


RPH Grete-IØU  
 


Reiselivsorgani-
sasjonenene og 
arbeidsgruppen 


Temaguide med kart   Selgende og nyttig info 
om de tilbud som 
finnes i regionen 


Antall utdelte 
kart/brosjyrer 


6000 4Q14-1Q15 RPH Grete-IØU Reiselivsorgani-
sasjonenene og 
arbeidsgruppen 


Reiselivsmessen  Identitetsbyggende 
tiltak som samler og 
markedsfører 
regionen 


Antall besøkende på 
stand målt etter 
visittkort og antall 
utdelte brosjyrer  
 
Antall avtaler og 
oppfølgende 
kontakt 


800 
 
 
 
 


50 


4Q14-1Q15 RPH Grete-IØU Reiselivsorgani-
sasjonenene og 
arbeidsgruppen 


Tilrettelegging og stimulering 
 


 Bygge identitet og 
skape engasjement. 
 
Stimulere til 
utviklingstiltak etter 
anbefaling fra 


Antall besøkende til 
hvert arrangement 
 
 Antall nye 
arrangement 


 Kontinuerlig RPH  Arbeids-
gruppen  


Lokale ildsjeler 
og arrangører 
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arbeidsgruppen 


Brosjyre  Markedsføring av 
regionen og de tilbud 
som finnes 


Antall utdelte 
brosjyrer 


6000 1Q15 RPH Grete-IØU 
 


Reiselivsorgani-
sasjonene og 
arbeidsgruppen 


Bilder-Film   I samarbeid med 
etablerte miljøer gjøre 
tilgjengelig bilder for 
markedsføring og 
profilering 
 
Skaffe nye bilder av 
aktiviteter i regionen 


Tilgjengelig 
bildearkiv eller 
annen ordning for 
bruk av bilder 
 
 
Antall bilder 


 
 
 
 
 
 


20 st 


Kontinuerlig RPH Elisabet  Arbeidsgruppen 
og fotoklubber 


Sum merkevare 970 000        


C. Opplevelsesnæringen       Elisabet  


C1 Bidra til å skape flere attraktive 
produkter  


550 000        


Markedsanalyse   Kartlegge regionens 
produkter og de 
målgrupper de kan 
selges i.  
 
Etablere kanaler for 
markedsføring og salg. 


Utarbeidet produkt- 
og målgruppe-
matrise 
 
 
Identifisert 
markedsførings- og 
salgskanaler  


Ferdig rapport med 
innhold i henhold til 


bestilling 


4Q14-1Q15 Indre Østfold 
reiselivsfond 
RPH 


BBR AS  
Børre Berglund  


Arbeidsgruppen 
og inviterte 
aktører fra 
regionen 


Utvikling av produkter knyttet til  
- Passasjerbåter 


 
- kano/kajakk 


 
- jakt og fiske 


 
- sykkel og vandring (Interreg) 


 
Individuell oppfølging av aktører 
 


 Øke attraktivitet for 
Haldenkanalen og 
aktørene ved å utvikle 
flere salgbare 
produkter av høy 
kvalitet, blant annet 
gjennom individuell 
rådgivning og 
oppfølging 


Antall produkter 
utviklet eller 
forbedret 
 
 
Antall utleieenheter 
Nye produkter   
Etablert prosjekt 
 
Antall aktører med 
utviklingsavtale 
 


 
2 
 


2 
 


20 
2 
1 
 


20 


1Q15-2Q15 KMD 
Innovasjon 
Norge 
RPH 
Fylkes-
mannen 


Eksternt 
innleid 
prosjektleder 


Arbeidsgruppen 
og inviterte 
kompetanse-
miljøer 


Strategi for utmarksprodukter  Enighet om retning for 
regionens satsing på 
kommersielle 
utmarksprodukter  


Nye initiativ for 
produktutvikling 
 


3 4Q14-1Q15 KMD, 
Innovasjon 
Norge 
RPH 


Utmarks-
avdelingen 


Innspill fra 
regionen 
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Fylkes-
mannen 


C2 Styrke kompetansen for de 
næringsdrivende aktørene 


440 000        


Kompetanseprogram   Kompetanseutvikling 
for næringsdrivende 
aktører, slik at det 
oppnås bedre tilbud. 


Antall kurs, antall 
deltakere/kurs.  


3 kveldskurs 
2 lunsj-lunsjkurs 


2 studieturer 


1Q15-2Q15 KMD, 
Innovasjon 
Norge 
RPH 
Fylkes-
mannen 


Elisabet Arbeidsgruppen 


C3 Haldenkanalens artsmangfold 100 000 Benytte 
artsmangfoldet som 
utgangspunkt for økt 
besøksattraktivitet 
 


Kartlegging og 
utredninga av 
mulige produkter  


Antall produkter  2 KMD, RPH 
Fylkes-
mannen 


Elisabet Kanalmuseet 
Vannregionen 


C4 Utnytte Fredriksten festnings 
markedsposisjon 


100 000 
 


Benytte festningen og 
tilhørende miljøer for 
å profilere og 
synliggjøre regionens 
tilbud, blant annet ved 
å delta på ALLSANG 
PÅ GRENSEN 


Avtale med Allsang 
 
Regionalparken 
synlig på festningen 


Inngått avtale 
 
 


2Q15-3Q15 RPH Elisabet  Arbeidsgruppen 


C5 Haldenkanalen-Dalslands Kanal 0        


Sum opplevelsesnæring 1 190 000        


D. Stedsutvikling 300 000        


D1 Bygge fellesgoder og god 
infrastruktur 


150 000        


Kartprosjekt - skilting, stier og løyper   Bedre skilting i 
regionen 


Synliggjøre 
regionalparken med 
logo på ulike skilt. 
Utvalgte skilt som 
knyttes til 
produktutvikling og 
identifisering av 
innfallsportene. 


3 skilt i hver 
kommune. 


2Q15-4Q15 ØFK  Arbeidsgruppen 


D2 Øke tilgjengelighet og knytte 
sammen møteplasser 


150 000        


Identifisere viktige innfallsporter og 
opplevelsesområder 


 Utvikle innfalls-
portene til regionen 
ved å gi de de tilbud 


Handlingsplaner for 
hvert område 
 


5 
 
 


2Q15-4Q15 KMD, 
Utv.avtale 
RPH 


ØFK 
 


Arbeidsgruppen 
Grunneiere 
Kommunene 
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som etterspørres og 
utforme de på en slik 
måte at de blir 
attraktive som 
stoppesteder 


Gjennomførte 
aktiviteter på hvert 
sted 


2 Kanalselskapet 


Sum stedsutvikling 300 000        


E. Primærnæring         


E1 Mobilisering i forhold til 
etablering av nye bygdenæringer  


0        


Utvikle tilgards.no og tilhørende app  Utvikle en app og et 
nettsted som forenkler 
kjøp og salg av 
lokalproduserte varer 
og tjenester 


Nettsted 
 
App 
 
Samarbeidsavtale 


1 
 


1 
 


1 


2Q15-4Q15 Ingen Vidar Apresso 
Guldkorn 
SoCentral 
TDveen 


E2 Aktivisere regionen i forhold til 
regional matkultur 


0        


E3 Etablere samarbeid for god 
landskapspleie 


0        


Landskapspleie 100 000 Øke attraktiviteten for 
besøkende i form av 
bedre vannmiljø og 
åpnere landskap   


Etablert et varig 
prosjekt som bidrar 
til å nå dette målet 


1 1.5.2014-
30.11.2015 


 


KMD 
Utv.avtalen 
RPH 


Vannområdet 
 


Aktuelle 
fagmiljøer 
Grunneiere 
Kanalselskap 


E4 Bidra til økt verdiskaping i 
forhold til jakt og fiske 


 Inngår i punktet 
produktutvikling C1  


      


Sum primærnæring  100 000        
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(KAP 4) Budsjett 2014-2016 
 


Budsjett 2014-2016       


        


Poster Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 


  Vedtatt Vedtatt Fra strategiplan 


Inntekter       


Resultat foregående år -310 000 -120 500 46 000 


Østfold Fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 


Grensekommunene 650 000 650 000 650 000 


Halden kommune 350 000 350 000 350 000 


Akershus fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 


Aurskog-Høland kommune 250 000 250 000 250 000 


Totalt fra eierne 2 500 000 2 500 000 2 500 000 


Gjensidigestiftelsen 700 000     


Verdiskapingsprogram for regionalpark 900 000 600 000 200 000 


Verdiskapingsprogram for regionalpark 2012   141 500   


Fylkesmannen   85 000 200 000 


Innovasjon Norge 50 000 550 000 300 000 


Utviklingsavtalen 2013 500 000     


Utviklingsavtalen 2014 800 000 400 000 800 000 


Andre (Østfold fylkeskommune+reiselivsfondet) 100 000 250 000   


Totalt eksterne inntekter 3 050 000 2 026 500 1 500 000 


Sum inntekter 5 240 000 4 406 000 4 046 000 


        


Utgifter       
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A. Organisering       


Prosjektleder 2014, lønn 525 000 325 000 525 000 


Sosiale kostnader 200 000 120 000 200 000 


  0     


Prosjektassistent 225 000   225 000 


Sosiale kostnader 80 000   80 000 


  0     


Innleid hjelp 155 000 200 000 100 000 


Avtale med Marker kommune 300 000 300 000 300 000 


Studietur       


Evaluering 100 000     


Kontorhold 40 000 50 000 50 000 


Husleie 40 000 40 000 40 000 


Inventar og utstyr 25 000 20 000 25 000 


Reiseutgifter, kompetanseutvikling 50 000 50 000 50 000 


Servering møter, seminarer og konferanser 35 000 35 000 35 000 


Møte og skyssgodtgjørelse styret 128 000 125 000 158 000 


Norske Parker, kontingent 25 000 25 000 25 000 


Norske Parker, samlingene 25 000 50 000 50 000 


Sum organisering 1 953 000 1 340 000 1 863 000 


        


B. Merkevare       


B1. Forankre merkevaren       


Prosjektledelse   140 000   


Utvikle nettsiden(profilhåndbok, nyhetsbrev, m.m)Sos.med. 100 000 75 000 150 000 


Regionalparkskolen (service/vertskap)  120 000   100 000 


B2 Bygge en samlende identitet basert på felles historie 0     
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Soot-spillet (Fyrtårn) 300 000 300 000 100 000 


B3 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 0     


  0     


KOMMUNIKASJON:  350 000 200 000 450 000 


Temaguide med kart 0 40 000 150 000 


Reiselivsmessen 50 000 50 000 50 000 


Brosjyre 50 000 15 000 25 000 


Tilrettelegging og stimulering   100 000   


Bilder-film.   50 000   


Sum merkevare 970 000 970 000 1 025 000 


        


C. Opplevelsesnæringen       


Prosjektledelse   140 000   


C1 Bidra til å skape flere attraktive produkter    500 000   


Markedsanalyse 200 000     


Utvikling av produkter knyttet til kano/kajakk 50 000     


Utvikling av produkter knyttet til passasjerbåter      100 000 


Utredning av vernebygg for DS Turisten 150 000     


Utvikling av Fiske og Jaktprodukter 100 000 60 000 100 000 


Utvikling av sykkel og kano (Inter-reg)  Na-tur 37 500 100 000 100 000 


C2 Styrke kompetansen for de næringsdrivende aktørene 50 000 300 000   


Kompetanseprogram - kartlegging og gjennomføring     100 000 


C3 Haldenkanalens artsmangfold 0 100 000 50 000 


C4 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 200 000 100 000   


C5 Haldenkanalen-Dalslands Kanal 0 0 200 000 


Sum opplevelsesnæring 787 500 1 300 000 650 000 
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D.Stedsutvikling       


D1 Bygge fellesgoder og god infrastruktur       
Bygge nye Gapahuker på utvalgte strategiske plasser i 
Regionalparkområdet 1 000 000 300 000 50 000 


Kartprosjekt, stier og løyper 150 000 150 000 150 000 


D2 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 0     
Identifisere viktige innfallsporter og opplevelsesområder, Lokale 
handlingsplaner, mulighetsbeskrivelser, Rasteanlegg,  200 000 150 000 100 000 


Sum stedsutvikling 1 350 000 600 000 300 000 


        


E. Primærnæring       
E1 Mobilisering i forhold til etablering av nye 
bygdenæringer  0   50 000 


E2 Aktivisere regionen i forhold til regional matkultur 0   50 000 


Utvikle Til Gårds.no og app 50 000 50 000   


E3 Etablere samarbeid for god landskapspleie 0     


Landskapspleie, planlegging og gjennomføring 250 000 100 000 100 000 


E4 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske 0     


se opplevelsesnæring fiske 0     


  0     


Sum primærnæring  300 000 150 000 200 000 


Sum utgifter 5 360 500 4 360 000 4 038 000 


        


Resultat -120 500 46 000 8 000 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 


1.1. SELSKAPETS NAVN  


Indre Østfold Utvikling IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 


interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et 


selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 


 


1.2. DELTAKERE I SELSKAPET  


Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, 


Spydeberg og Trøgstad. 


 


1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR  


Selskapets hovedkontor er i Askim kommune. 


 


1.4. SELSKAPETS FORMÅL 


Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre 


Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy 


verdiskapningsevne. 


I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og 


statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 


Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 


konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi. 


 


KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 


2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR  


Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes 


eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 01.01. hvert fjerde år, 


i år med kommunestyrevalg: 


 


 


 


 







Kommune Innbyggertall (1.1.2011) Andel i % 


Askim 14909 30,53 % 


Eidsberg 10940 22,40 % 


Hobøl 4852 9,93 % 


Marker 3476 7,12 % 


Rømskog 678 1,39 % 


Skiptvet 3576 7,32 % 


Spydeberg 5265 10,78 % 


Trøgstad 5142 10,53 % 


Sum 48838 100,00 % 


 


2.2. FINANSIERINGSMODELL 


I selskapets første driftsår (2013) betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av 


selskapet. Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av 


årsbudsjett. 


 


KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 


3.1. REPRESENTANTSKAPET 


Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 


Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 


selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 


representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 


kommunestyreperioden.  


Representantskapet velger både leder og nestleder. 


Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 


Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 


stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 


stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 


Representantskapet har til sammen 10 stemmer etter følgende fordeling:  


 


 







Kommune Antall stemmer 


Askim 2 


Eidsberg 2 


Hobøl 1 


Marker 1 


Rømskog 1 


Skiptvet 1 


Spydeberg 1 


Trøgstad 1 


Sum 10 


 


Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet. 


Stemmevekting: Kommuner over 10 000 innb. har 2 stemmer. De andre 1. 


 


3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  


Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 


foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 


Representantskapsmøtet behandler: 


 Årsmelding og regnskap 


 Disponering av driftsresultatet 


 Økonomiplan og årsbudsjett 


 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 


 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 


 Valg av revisor (hvert 4. år) 


 Valg av valgkomite (hvert 4. år).  


 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 


 Godtgjøring til styret 


 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 


 


 


 


 







3.3. STYRET 


Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 


Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 


nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 


Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 


Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 


Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 


nestleder. 


Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 


stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 


Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 


De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når 


slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 


de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 


stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 


 


3.4. STYRETS OPPGAVER  


Styret skal sørge for at: 


 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 


innenfor vedtatte budsjetter 


 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 


 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 


kostnadseffektivt 


 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 


kontroll 


Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 


følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 


Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 


De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 


arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 


rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 


 


 


 







3.5. DAGLIG LEDER  


Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 


og retningslinjer som gis av styret følges opp. 


Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 


behandling er forsvarlig utredet. 


Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 


for virksomheten. 


Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 


Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 


daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 


Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 


foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 


 


KAPITTEL IV. FORVALTNING 


4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON  


Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 


Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 


Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 


 


4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 


Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 


Representantskapet velger revisor. 


 


4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 


Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 


om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 


Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før 


budsjettåret. 


 


 


  







4.4. LÅNERAMME 


Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 


vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 


økonomiplanen. 


Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til selskapets bokførte 


egenkapital ved tidspunkt for låneopptak.  


Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 


økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 


 


4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 


Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 


 


4.6. ANSETTELSESVILKÅR 


Selskapet er medlem av KS Bedrift og følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 


bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 


De ansatte skal sikres pensjon i henhold til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 


bedrifter. Selskapet er medlem av pensjonsordningen i KLP. 


 


KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN 


5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 


Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 


omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 


i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 


Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 


Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 


et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 


gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 


10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 


 


5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET  


Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 


sammenslutning med annet selskap. 


 







5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET  


En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 


IKS-lovens § 30. 


 


5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 


En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 


Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 


ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 


 


5.5. IKRAFTTREDELSE  


Denne selskapsavtalen trer i kraft 1.1.2016. 


 


5.6. TVISTER  


Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 


foran selskapsavtalen. 


Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  


Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 


 


5.7. ANDRE BESTEMMELSER 


For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 


I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 


Selskapsavtalen signeres i 10 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 


eksemplar beholdes av selskapet. 


 


Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 


Aremark   


Askim   


Eidsberg   


Hobøl   







Marker   


Rømskog   


Skiptvet   


Spydeberg   


Trøgstad   


 


I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 


1.1. SELSKAPETS NAVN 


Regionalpark Haldenkanalen er et interkommunalt samarbeid, opprettet med 


hjemmel i kommunelovens § 27.  


Marker kommune er vertskommune for samarbeidet. 


Selskapet kan registreres som selvstendig rettssubjekt i Foretaksregisteret. 


 


1.2. BAKGRUNN FOR SELSKAPET 


Et arbeidsutvalg utpekt av ordførere og fylkeskommunal representant har vurdert 


konseptene reisemålsutvikling og regionalpark som arbeidsmåte for satsing på steds- 


og næringsutvikling langs Haldenkanalen, og har anbefalt regionalparkkonseptet som 


den mest hensiktsmessige organiseringen. Representanter for kommunene, 


fylkeskommunene og næringslivet i regionalparkområdet har sluttet seg til dette, og 


til en samarbeidsavtale for en varighet på 5 + 5 år, et såkalt charter. 


 


1.3. EIERE I SELSKAPET 


Akershus fylkeskommune 
Aurskog-Høland kommune 
Østfold fylkeskommune 
Rømskog kommune 
Marker kommune 
Aremark kommune 
Halden kommune 


 


1.4. SELSKAPETS FORMÅL 


Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om 


ivaretakelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen 


som grunnlag for nærings- og stedsutvikling. 


  







KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 


2.1. ARBEIDSKAPITAL 


Regionalpark Haldenkanalen skal ha en forsvarlig årlig arbeidskapital. 


Arbeidskapitalen finansieres med årlige overføringer fra kommunene og – 


fylkeskommunene nevnt i § 1.3.   


 


2.2. OPPGAVER FORDELT PÅ EIERKOMMUNENE 


I forbindelse med utarbeidelse av årlig handlingsplan kan enkelte oppgaver fordeles 


fra Regionalpark Haldenkanalen til kommunene/fylkeskommunene i § 1.3. Styret 


fastsetter årlig timesatser/kostnadsdekning. Godtgjørelse skal i størst mulig grad skje 


til selvkost. 


 


KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 


3.1. ÅRSMØTET/REGIONALPARKRÅDET 


 


Regionalparkrådet er Regionalpark Haldenkanalens høyeste organ.  


Regionalparkrådet har følgende sammensetning (deltagelse eller ved fullmakt) : 


1. En politisk valgt representant med personlig vararepresentant fra hver av 
kommunene/fylkeskommunene i § 1.3.  


2. En næringslivsrepresentant med personlig vararepresentant fra hver av 
kommunene/ fylkeskommunene i § 1.3, oppnevnt av næringsrådene eller 
tilsvarende organisasjon. 


Representanter til rådet oppnevnes av eierne. Rådet konstituerer seg selv. 


Politiske rådsmedlemmer og vararepresentanter velges med en funksjonstid på 4 år, 


som følger kommunestyrets/fylkestingets valgperiode. 


Næringslivsrepresentanter med vararepresentanter velges med en funksjonstid på 2 


år og velges år 1 og 3 i kommunestyrets/fylkestingets valgperiode. 


Regionalparken skal avvikle sitt årsmøte hvert år innen utgangen av mai.  Årsmøtet 


innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Senest 14. dager før årsmøtet skal styret 


sende ut forslag til dagsorden, innkommende forslag med innstilling, samt øvrige 


årsmøtedokument.   


På årsmøtet behandles: 







Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokollen 
Årsberetning og regnskap 
Revidert handlingsplan og budsjett  
Valg av styre 
Valg av valgkomite 
Fastsettelse av styrets godtgjørelse  
Eventuelle vedtektsendringer  
Saker som styret eller eierne ønsker fremlagt (må være styret i hende senest tre uker 
før årsmøtet)  
 


Vedtektsendringer, vedtak om endringer i samarbeidsavtalen (charteret) krever 2/3 
flertall av avgitte stemmer. Øvrige vedtak skjer etter alminnelig flertall. 


 


3.2. RÅDSMØTER 


I tillegg til årsmøtet skal regionalparkrådet avholde minst ett møte pr år, dette legges 


til høsten. Her skal rammene for handlingsplanen for kommende år vedtas. Andre 


regionalparkrådsmøter avholdes etter behov. 


Budsjett og handlingsplan for kommende år behandles av rådet i møtet på høsten. 


Det samme gjelder valg i de årene det er kommunestyre/fylkestingsvalg. 


 


3.3. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 


Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når eiere, som 


representerer minst tre stemmer på årsmøtet, fremmer et begrunnet krav om det.  


Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være skriftlig med minst tre ukers varsel.  


Ekstraordinært årsmøte med eventuelt valg vil kunne være nødvendig etter hvert 


kommune/fylkestingsvalg for å få konstituert nytt styre så raskt som mulig.  


 


3.4. STYRET 


Styret skal ha representasjon fra alle deltagende kommuner/fylkeskommuner og har 


følgende sammensetning: 


- 3 politisk oppnevnte representanter med vararepresentanter 


- 4 næringslivsrepresentanter med vararepresentanter 







Styrets funksjonstid er to år og velges på nytt av rådet hver gang det er utskifting av 


rådsmedlemmer (hvert annet år). Rådet velger styrets leder og nestleder hvert år, 


men kan gjenvelges. 


Ved sammensetning av styret vektlegges kompetanse innen Regionalpark 


Haldenkanalens sine arbeidsområder, samt at styremedlemmene skal komplettere 


hverandre.  Styret representerer Regionalpark Haldenkanalen utad.  Selskapet tegnes 


av to styremedlemmer i fellesskap.  Det skal avholdes minst tre styremøter per år. 


Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 


Styret påser at vedtatte planer og samarbeidsopplegg utføres i henhold til 


intensjonene. Styret har et særskilt ansvar for å forvalte foreningens økonomi på en 


langsiktig og forsvarlig måte. 


 


3.5. STYRETS OPPGAVER 


Styret skal sørge for at: 


 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 


innenfor vedtatte budsjetter 


 rådets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 


 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 


kostnadseffektivt 


 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for 


betryggende kontroll 


 rådet fastsetter ansvarsområder for styreleder. 


Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig 


leder skal følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 


 


3.6. VALGKOMITE 


Valgkomiteen består av tre medlemmer og innstiller til valg og godtgjørelse 


Det skal utarbeides instruks for arbeidet. 


 


3.7. ADMINISTRASJON 


 


Styret skal gjøre de nødvendige avtaler om sekretariatstjenester for å gjennomføre 


Regionalpark Haldenkanalen sine vedtatte planer i henhold til gjeldende 







retningslinjer for virksomheten. Styret kan ellers oppnevne grupper og utvalg til å 


ivareta deler av virksomheten. 


Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker 


hvor det foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 


 


KAPITTEL IV. FORVALTNING 


4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 


Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 


Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 


Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes 


myndighet. 


 


4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 


Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 


regnskapsprinsipper. Valg av revisor gjøres av vertskommunen. 


 


4.3. LÅNERAMME 


Selskapet kan ikke oppta lån. 


 


KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN 


5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN/VEDTEKTENE 


Dersom selskapsavtalen er til behandling hos eierne, gjelder følgende ordning: 


Likelydende vedtak hos 2/3 av eierne er bestemmende. Den eller de av eierne som 


har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir 


da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. 


 


5.2. ENDRING AV SELSKAPETS SAMMENSETNING 


Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder 


eksklusjon. 


 


5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 







Utmeldelse kan tidligst gjennomføres to år etter tilslutning, hvis ikke særegne forhold 


tilsier noe annet. Utmeldelse skal skriftlig begrunnes og sendes styret innen 31.12. for 


deretter å bli gyldig pr. 31.12. året etter.  Utmeldelsen fremlegges på årsmøtet av 


styret. Eierne betaler sin del av de økonomiske forpliktelsene frem til 


oppsigelsestidens utløp. Dersom inngåtte samarbeidsavtaler mellom eierne og 


Regionalpark Haldenkanalen har lengre gyldighetstid enn ovenstående, gjelder denne 


tiden som oppsigelsestid. 


Retten til å gjøre bruk av materiale, rettigheter eller produkter, som eierne måtte ha 


fått, tapes ved utløp av oppsigelsestiden.  


 


5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 


Det tas beslutning om oppløsning av Regionalpark Haldenkanalen i årsmøtet med 2/3 


flertall av møtende stemmeberettigede. Dersom disse ikke representerer mer enn 50 


% av totale stemmer, må beslutningen, for å bli gyldig, gjentas innen to måneder med 


samme 2/3 flertall i nytt årsmøte, innkalt med opplysninger om resultatet av det 


første. 


Hvis Regionalpark Haldenkanalen blir besluttet oppløst, skal årsmøtet velge et 


avviklingsstyre. Overskudd/ underskudd etter at selskapets forpliktelser er dekket, 


tilfaller eierne i forhold til innskutt årlig kapital. Det samme gjelder eventuelle 


rettigheter til varemerker, produkter o.l.   


 


5.5. SANKSJONER 


Eiere som opptrer i strid med vedtektene, gjeldende årsmøtevedtak for Regionalpark 


Haldenkanalen sine retningslinjer, eller opptrer i strid med god forretningsskikk slik at 


det skader Regionalpark Haldenkanalen, skal påtales skriftlig av styret.  Ved gjentatte 


eller vesentlige overtredelser, kan styret beslutte å ilegge en konvensjonalbot, 


utelukkelse med øyeblikkelig virkning, eller utelukkelse etter en nærmere fastsatt 


frist. Både vedtak om påtale, konvensjonalbot og vedtak om utelukkelse, kan bringes 


inn for årsmøtet. For utelukkelse kreves i så fall årsmøtebeslutning med 2/3 flertall.   


Ved eksklusjon uansett grunn, betales andel utgifter (§5.2) for hele det kalenderåret 


eksklusjonen finner sted.  


 


5.6. TVISTER 







Enhver uoverensstemmelse mellom eiere og regionalparken skal, hvis tvisten ikke 


løses ved minnelighet, avgjøres ved domstolene. 


 


5.7. FORHOLD TIL AKSJELOVEN 


 


Aksjelovens regler kommer til anvendelse i den utstrekning disse regler ikke er i 


motstrid med vedtektene. 
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Bakgrunn 
Formålet med etablering av Regionalpark Haldenkanalen var «å skape økt samarbeid om ivaretakelse og 
videreutvikling av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen, som grunnlag for nærings- og stedsutvikling».   
Videre skulle Regionalpark Haldenkanalen bidra til utvikling av et rikt reiseliv og kulturtilbud og oppnå 
resultater gjennom samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer. 


Til grunn for arbeidet ligger en 10-årig samarbeidsavtale 2012-2022, «Charteret». I den innledende delen av 
charteret er opplistet en del prinsipper som skal legges til grunn, og her heter det i punkt 9: «Charteret skal 
evalueres etter de første 3 år, men 10-årsperspektivet skal alltid legges til grunn».  Med dette som bakgrunn ble 
det vedtatt gjennomført en egenevaluering av organisasjonen høsten 2014, med påfølgende rådsbehandling og 
beslutning våren 2015. 


Mimir as ble engasjert til arbeidet som bestod av følgende deler: 


- gjennomføring av intervju med representanter for brukere og eiere (Telemarksforsking) 
- gjennomføring av en evalueringssamling med råd, styre og arbeidsgruppe 
- utarbeiding av en evalueringsrapport med anbefalinger 


Både styret og rådet har vært av den oppfatning at det i tillegg til Mimir-rapporten var nødvendig med en 
ytterligere organisatorisk vurdering som grunnlag for anbefaling til rådet.  


Evalueringsutvalget 
Styret nedsatte i møte 09.02.2014 et evalueringsutvalg bestående av: 


Jan- Erik Erichsen 
Trygve Tamburstuen 
Steinar Fundingsrud 
Kjersti Berg Sandvik 
Vidar Østenby (sekretær) 


Evalueringsutvalget ble gitt frist til 20.03.15 med å legge fram en rapport bestående av: 


1. Oppsummering av eksisterende dokumentasjon 
2. Vurdering av organisatoriske sider ved organisasjonen 
3. Nødvendig kommunikasjon til eiere og aktører  
 
Utvalget har vært ledet av Jan- Erik Erichsen og har hatt 4 møter, samt et forberedende møte med styrets 
arbeidsutvalg.  


Oppdraget 
Evalueringsutvalget har valgt å tolke oppdraget til å inneholde: 


o vurdering av måloppnåelse 
o vurdering av planlegging og gjennomføring 
o vurdering av samarbeid og styring 
o gjennomgang av interessentenes vurderinger 
o forslag om nødvendige endringer/revisjoner 


 
Parken ble etablert 2012, men i siste halvdelen av dette året og i 2013 var hovedfokuset videreføring av 
allerede igangsatte eller vedtatte aktiviteter. Det legges til grunn for vurderingene at Regionalpark 
Haldenkanalen i praksis kun har hatt ett ordinært virkeår med avklart administrasjon og vedtatte strategier.  
De regionalparkprosjektene som i dag er etablert, har vært gjennom møysommelige prosesser i forkant. Dette 
ser også ut til å være viktig for nettopp å skape felles forståelse av innholdet i begrepet regionalpark. 
 


Konklusjon 
Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort, sammenholdt med erfaringer fra andre steder og anbefalinger 
fra Mimir, mener evalueringsutvalget det er grunnlag for videre drift av regionalparken. Dette forutsetter 
imidlertid enkelte konkrete endringer og en spissing av innsatsen, slik som beskrevet nærmere nedenfor. 
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1. Oppsummering av eksisterende dokumentasjon 
 


- Charter 2012-2022, vedtatt av alle eierne 
- Næringsanalyse for Regionalpark Haldenkanalen (NILF) 
- Landskapsressursanalyse Regionalpark Haldenkanalen (Aurland Naturverkstad) 
- Merkevarestrategi Regionalpark Haldenkanalen (Odin Media) 
- Regionalpark Haldenkanalen – strategidokument ver 2.0 
- Regionalpark Haldenkanalen – årsmelding og regnskap 2012-2013 
- Rapport evalueringssamling Regionalpark Haldenkanalen (Mimir) 
- Resultatoversikt gjennomførte aktiviteter 2014 
- Regnskapssammendrag 2014 
- Budsjett og handlingsplan 2015 
- Regionalparker i Norge – hva er oppnådd og hva er merverdien? (Distriktssenteret) 
 
I tillegg til eksisterende dokumentasjon har evalueringsutvalget fått utarbeidet en regnskapssammenstilling 
som i hovedposter viser hva pengene i perioden har blitt brukt til (vedlegg). Det er også utarbeidet en oversikt 
over andre samarbeidsorganer som jobber med beslektede oppgaver og geografi.  
 
Utvalget mener det er en relativt god balanse mellom ressurser brukt til egenadministrasjon, utredninger og 
konkrete tiltak, og viser i denne sammenheng til oversikten i vedlegget. Av midler til tiltak er mye knyttet opp 
mot øremerkede midler gitt i form av søknader. Det bemerkes at det er brukt mye midler til båtrelaterte 
aktiviteter, noe som har vært i tråd med de innledende føringer i arbeidet. Med hensyn til planlegging og 
gjennomføring for øvrig henvises det til et senere punkt i evalueringen 
 
Distriktssenteret har fått utarbeidet en vurdering av regionalpark som samarbeidsform ved å granske tre 
etablerte regionalparker og tre parker under etablering, og har gjort funn og vurderinger som sammenfaller og 
underbygger de vurderinger evalueringsutvalget  har gjort. 
 
Konklusjon 
Med de utarbeidede tilleggene mener utvalget det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å gjøre de 
vurderinger evalueringsutvalget er bedt om. 
 
 


2. Vurdering av organisatoriske sider ved organisasjonen 


2.1 Måloppnåelse 
 
Beskrivelse 
Målbeskrivelse finner vi i charteret og dokumentasjonen fra det innledende arbeidet med regionalparken. 
Målene er tydeliggjort gjennom arbeidet med strategiene og de årlige handlingsplanene. I praksis kan 
målformuleringen tolkes slik at regionalparken skulle bidra til større aktivitet, mer besøkende, flere bedrifter og 
økt bolyst basert på natur- og kulturverdier i regionen. Vurdering av måloppnåelse må gjøres ved å 
sammenholde de vedtatte målene med de beskrevne resultatene i rapportene som er framlagt, og ikke først og 
fremst med den generelle oppfatningen av regionalparken. 
 
 
Vurdering  
På tross av at mange oppfatter etableringen av regionalparken som dårlig forankret, så gis det likevel uttrykk 
om at forventningene var store. Evalueringsutvalget mener at en i starten ønsket å favne for vidt, og at det 
dermed var vanskelig å få et felles fokus. Mange fine ord preger både charteret og målbeskrivelsene, 
formuleringer som er utformet mer med utgangspunkt i programmer og søkekriterier enn i praktisk gjennom-
føring.  
 
I de to første driftsårene var hovedfokus på videreføring og avslutning av aktiviteter igangsatt av andre, noe 
som også fremgår av den økonomiske oversikten. Etter at strategiene ble utformet og vedtatt, arbeider parken 
langt mer som tilrettelegger og er mindre synlig i forhold til konkrete aktiviteter. 
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På mange områder har organisasjonen levert resultater i henhold til vedtatte mål, men disse har ikke vært 
synlige nok til å skape entusiasme og få til et samlende fokus. Både vedtatte strategier og anbefalinger fra 
Mimir tilsier et større fokus på tilrettelegging og mindre fokus på gjennomføring. Dette kan være vanskelig når 
det også er et stort behov for å være synlig og skape konkrete resultater. Utvalget mener utviklingen i denne 
sammenheng har vært positiv, men at det fortsatt er behov for å tydeliggjøre sin rolle.  
 
Konklusjon 
Regionalparken har ikke klart å få til det samlende fokus som var forutsetningen, og mange stiller seg tvilende 
til effekten av de ressursene som er lagt ned. Utvalget mener det er oppnådd resultater i henhold til det styret 
har vedtatt, men at dette er kommunisert ut i for liten grad. Det foreligger planer om en rekke gode tiltak, men 
utvalget stiller spørsmål ved om det fortsatt skal satses så bredt som til nå. Det vil opplagt være noe å hente på 
en smalere satsing, og på de tiltak og de aktører som har ambisjoner. Færre aktiviteter med tydeligere mål vil 
være å foretrekke. Organisasjonen må i det videre også skape en større forankring i kommuneadministrasjon, 
blant innbygger og i næringen. Oppsummert mener evalueringsutvalget at det er lagt grunnlag for et arbeid 
som bør fortsette. 
 
2.2 Planlegging og gjennomføring 


 
Beskrivelse 
Innledende planlegging og forankring ble gjort i forbindelse med utarbeiding av charteret. Som en naturlig og 
nødvendig oppfølging startet arbeidet med de vedtatte analyser. Det ble utarbeidet en næringsanalyse, en 
landskapsressursanalyse og en merkevarestrategi. I disse prosessene ble det gjort et grundig arbeid i forhold til 
forankring, men med svært varierende oppslutning. På bakgrunn av de utarbeidede dokumentene startet 
prosessen med strategi- og handlingsplan. 
  
Gjennomføring av planlagte tiltak ble i oppstartsfasen utført av arbeidsgruppen, men ble etter ansettelse av 
daglig leder mer overlatt til administrasjonen. I 2014 har arbeidsgruppen igjen fått et større ansvar for 
gjennomføring, og mange av de planlagte tiltak er gjennomført av representanter i gruppen eller miljøer som 
disse representerer.  
 
Vurdering  
Mange mener at forankringen har vært for dårlig. Utvalget mener det er lagt til rette for bred forankring, men 
at oppslutningen om disse aktivitetene har vært for dårlig. Dette er delvis parkens ansvar, men også et ansvar 
den enkelte kommune og aktør må ta ansvar for. Forankringen og oppslutningene om aktivitetene har også 
vært svært forskjellig i de deltakende kommunene. Evalueringsutvalget foreslår nedenfor tiltak for å forbedre 
dette. 
 
Det er også en gjennomgående oppfatning at det er brukt for mye ressurser på planer og analyser, og at det er 
praktisk handling som er nødvendig. Utvalget støtter bare delvis denne oppfatningen, og mener ressursbruken 
på planlegging har vært akseptabel. Det kan imidlertid synes vanskelig å se sammenhengen mellom det som er 
gjort i analysefasen og det som gjøres i handlingsfasen. En del av prosessene knyttet til analysefasen må kunne 
betegnes som mindre vellykkede, og skapte mer avstand enn nærhet til parken som organisasjon. Det ble brukt 
mye både tid og penger på prosesser som skulle skape entusiasme, men som ikke gjorde det.  
 
I den innledende fasen har parken famlet og ikke funnet sin rolle, noe som også understrekes i rapporten fra 
Mimir. Det har vært en vanskelig balansegang mellom det å være operativ og synlig, og det å være 
tilrettelegger og lite synlig. Det er enighet om at det er Haldenkanalen som er merkevaren og ikke 
Regionalparken. Mimir understreker at tilretteleggerrollen er den viktigste for parken, men dette må likevel 
ikke medføre at parken ikke er synlig. Selv der parken finansierer og initierer tiltak, har den vært lite synlig, noe 
som undergraver berettigelsen av organisasjonen. 
 
Strategidokumentet konkluderer med at arbeidet med merkevare og opplevelsesnæring skal prioriteres i den 
første perioden. Stedsutvikling og primærnæring har vært prioritert ned, noe som fortsatt synes riktig. 
 
Konklusjon 
Det er etter evalueringsgruppens oppfatning ikke nødvendig med flere planer eller prosesser. Det må 
prioriteres synlige aktiviteter som forsterker opplevelsen av delaktighet og mulighet til påvirkning.  Gruppen 
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mener også det er hensiktsmessig å leie inn personer eller miljøer med lokal og faglig tilknytning til 
organisasjonen, framfor bruk av egne ansatte eller innleie av eksterne konsulenter for gjennomføring av tiltak.  
 
Det er nødvendig at regionalparkens medvirkning er synlig og tydelig framkommer, og dette må tas inn i de 
oppdragsavtaler som gjøres. Det anbefales også at parken prioriterer opplevelsesnæringen og at aktivitet 
spisses mot de som vil og kan.  
 
2.3  Samarbeid og styring  
 
Beskrivelse 
Regionalparken har valgt en relativt komplisert styringsstruktur med råd og styre sammensatt av politiske 
representanter og representanter fra næringslivet. I tillegg har styret et arbeidsutvalg og en mer operativ 
innrettet arbeidsgruppe, som ikke er en del av den formelle organisasjonen. Organisasjonen ansatte daglig 
leder i 2013. I 2014 ble det gjort en avtale med Marker kommune som vertskommune for samarbeidet, og med 
ansvar for administrativ og økonomisk ledelse av organisasjonen. Daglig leders rolle ble etter dette mer en 
prosjektkoordinator. 


Samarbeidet med kommuner, reiselivsorganisasjoner og andre skjer i stor grad gjennom arbeidsgruppen. 
Hvordan arbeidet forankres videre ut i den enkelte kommune varierer i svært stor grad. Halden har en 
formalisert samarbeidsgruppe - «Team Halden», mens andre kommuner bare i mindre grad har formalisert 
dette.  


Regionalparken har søkt å inngå samarbeid med de miljøer der det har vært naturlig, både lokalt og på 
regionalt nivå (eksempelvis Utmarksavdelingen, kanalselskapet og reiselivsorganisasjonene). 


Vurdering 
I den aller første fasen ble mange aktiviteter gjennomført av arbeidsgruppen, og styret var et arbeidende styre 
med en aktiv styreformann. Ansettelse av daglig leder overførte et stort ansvar til administrasjonen, men 
antakelig med litt for uklare føringer og forventninger. Evalueringsutvalget mener å registrere en oppfatning 
om at «middelet ble viktigere enn målet», det vil si at det ble viktigere å bygge opp en sterk organisasjon enn å 
jobbe med de behov aktørene hadde. Det har aldri vært stilt mer ressurser til rådighet for slikt utviklingsarbeid i 
vår region, og det er derfor naturlig å forvente resultater. Enkelte mener at resultatene ikke står i forhold til 
ressursinnsatsen. Det er brukt mye ressurser på enkelte områder, som har vært mer etterspurt av det 
offentlige enn av aktørene. 


Evalueringsutvalget mener at det har vært svært positivt for parken at Marker kommune har tatt et 
vertskommuneansvar i forhold til det administrative. Dette har gitt mer struktur og enklere likviditet.  


Det oppfattes som at den vedtatte organiseringen i forhold til arbeidsgruppe, styre og råd er i overkant av hva 
som er nødvendig, men kanskje riktig i den innledende fasen av arbeidet. Dette har medført at arbeidet er godt 
forankret i «toppen», men ikke i «bunnen». Utvalget mener det er mulig å forenkle noe, og viser i denne 
sammenheng til avsnitt nedenfor. 
 
Det registreres også at det ikke har vært mulig å få til den fellesskapstenking som var intensjonen og at det 
fortsatt er en viss rivalisering i forhold til ressursbruk og fokus. Fra enkelte hold kritiseres parken både for 
manglende resultater, for måten arbeidet legges opp på og for en skjevfordeling av ressursinnsatsen, uten at 
dette konkretiseres særlig. Anbefalingen fra Mimir om å bygge en «utviklingskultur som er mulighetsorientert, 
preget av raushet, forutsigbarhet og entusiasme» er derfor svært nødvendig å følge opp i det videre arbeidet. 
  
Konklusjon 
Regionalparken har ikke klart å innfri forventingene som ble skapt ved starten, men samtidig er det vanskelig å 
konkretisere hvilke forventninger som ikke er innfridd. På enkelte områder er det oppnådd gode resultater, og 
organisasjonen har i stor grad klart å få tak i midler som ellers ikke ville kommet regionen til gode. Utvalget 
mener det er en relativt god balanse mellom ressurser brukt til egenadministrasjon, utredninger og konkrete 
tiltak. Det har skjedd en positiv utvikling i forhold til avklaringen med Marker som vertskommune og at parken 
har inntatt større grad av tilretteleggerrolle. Evalueringsutvalget mener det er grunn til å tro at dette er en 
positiv utvikling som vil fortsette, og at det nå er viktig å bygge videre på det som er etablert framfor å skape 
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noe nytte. Det er imidlertid rom for en rekke forbedringer, spesielt i forhold til organisering av arbeidet, noe 
som er beskrevet i et senere avsnitt. 
 
Evalueringsutvalget anbefaler at avtalen med Marker kommune reforhandles og at funksjonen som daglig leder 
ivaretas av Marker.  


 
2.4 Interessentenes vurderinger  
 
Mimir har sammen med Telemarksforskning gjennomført en intervjuundersøkelse i alle de deltakende 
kommuner, både med beslutningstakere og næringsutøvere. I et nyetablert selskap og med en strategi som var 
vedtatt for under ett år siden, var det ikke hensiktsmessig å evaluere resultater av virksomheten.   
Undersøkelsen ble derfor mer rettet mot hvordan respondentene opplevde at Regionalpark Haldenkanalen 
fungerte i forhold til vedtatte mål. Dette oppsummeres slik: 
 


• Ikke alle interessentene er kjent med organisasjonens mål.  Det er også ulike oppfatninger av hva 
parken skal være og et stort spenn i forventninger.  


• Mange mener at det er skapt en samarbeidsplattform som kan utvikles videre. Det er også mange som 
uttrykker at det har tatt for lang tid å komme i gang, men at man nå har tro på fremtiden.  


• Tilfredshet med konkrete tiltak som er gjennomført, for eksempel servicekurs, turistkart, aktivitetsnivå 
langs kanalen, samarbeid med Allsang på Grensen.  


• Samtidig påpeker mange at det er uheldig at parken har markedsført tilbud som ikke er etablert eller 
er av god nok kvalitet. 


• Flere påpeker også at det er en viss skjevhet mellom kommunene i hvor høyt Regionalparken 
prioriteres 


• Forankring, jobbing, flere produkter er de stikkordene som peker seg ut på spørsmål om hva som skal 
til for å lykkes  


 
Konklusjon 
Funnene som ble gjort i undesøkelsen samsvarer godt med de inntrykk evalueringsutvalget har. Utvalget peker 
i denne sammenheng på at det også påhviler aktørene en plikt til å søke samarbeid og oppsøke informasjon. 
 
2.5 Forslag om nødvendige endringer/revisjoner 


 
Evalueringsutvalget mener at samarbeidet som er etablert har potensial til å lykkes, men at det er behov for 
endringer. Eierne må kunne forsvare ressursbruk i forhold til at det oppnås større effekt av ressursene ved å 
kanalisere de gjennom parken, enn på annen måte. Utvalget er enige om at det derfor må vurderes en tilpasset 
organisering, og følgende alternativer er vurdert: 


- videreutvikling av dagens modell 
- overføring av ansvaret til Haldenvassdragets Kanalselskap 
- en fylkeskommunal modell 
- omorganisering som egen enhet 


 


Det synes lite hensiktsmessig å gjøre en omfattende endring på organiseringen nå. Dette vil kreve at vi igjen 
starter på nytt og må bygge nye relasjoner og strukturer. Dette kan gjerne gjøres dersom regionalparken blir en 
permanent selvstendig organisasjon, men er neppe hensiktsmessig nå. De to siste årene i første femårsperiode 
bør en prioritere aktiviteter framfor organisering. 


Overføring av oppgavene fra regionalparken til kanalselskapet kan være en mulighet på sikt. Kanalselskapet har 
imidlertid nå krevende oppgaver knyttet til restaureringsprogrammet sammen med Riksantikvaren, og dette 
krever fullt fokus. Dette arbeidet forventes fullført i løpet av en periode på 3 år, og en mulig samordning bør 
derfor vurderes i løpet av en periode på 3-5 år. 


Det synes også lite trolig at fylkeskommunen igjen vil ta et eieransvar for organisasjonen. 
 
Det anbefales derfor at en optimaliserer og utvikler dagens modell med Marker som vertskommune. Av 
hensiktsmessige endringer foreslås: 
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- styrets, daglig leder og arbeidsgruppens roller bør avklares ytterligere 
- ordningen med fast ansatte bør vurderes avviklet, og det bør kjøpes/leies inn tjenester etter behov, 


med klart definerte mål og krav 
- fylkeskommunenes rolle i arbeidet bør avklares 
- arbeidsgruppen bør gis mer klart definert myndighet og ansvar for gjennomføring 
- en tilpasset Halden-modell bør innføres i alle kommuner 
- bruk av prosjektgrupper i arbeidet bør vurderes 


Det er enighet om at en i dagens situasjon ikke vil foreslå endringer som medfører at charteret må endres, med 
påfølgende behov for behandling hos eierne. Det må imidlertid etableres rutiner der kommunikasjon mellom 
eierne og selskapet ivaretas på en bedre måte enn i dag.  Videre må det presiseres hva styrets oppgaver skal 
være og hvilke oppgaver og fullmakter som skal tilligge arbeidsgruppen. Evalueringsutvalget mener at daglig 
leder og arbeidsgruppen bør gis større oppgaver og fullmakter enn i dag. Det er viktig at arbeidet forankres i 
kommunene, og utvalget mener dette kan løses ved å innføre tilpasset Halden-modell i alle kommuner, dvs 
lokale forankringsgrupper med ansvar både i egen organisasjon og i forhold til parken. Det anbefales at disse 
gruppene har følgende sammensetning 


- ordfører 
- rådmann 
- kultur/info/næring 
- reiseliv 


Ordføreren bør ha ansvaret for at en slik gruppe etableres, og bør selv lede eller utpeke lederen av gruppen. 
Gruppene velger sin representant til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal i tillegg til de lokale representantene 
ha representasjon fra reiselivsorganisasjonene, kanalselskapet og utmarksavdelingen. Daglig leder er gruppens 
leder.  


Evalueringsutvalget ser for seg følgende organisasjonskart: 


 


                         


Videre mener utvalget at Mimirs anbefalinger for videre drift bør bli tillagt stor vekt: 


1. Prioriter reiseliv og opplevelsesnæringer. 


2. Jobb med Haldenkanalen/vassdraget og området rund som opplevelsesrom 


3. Ha en langsiktig strategi, men skap synlige resultater 


4. Bygg en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av raushet, forutsigbarhet og entusiasme 


5. Sats på dem som vil og kan 


6. Bruk målgruppetilpasset kommunikasjon  


7. Jobb med å bli en tydelig organisasjon. Husk at Regionalparken Haldenkanalen: 


o Skal fylle et gap i det regionale innovasjons- og utviklingssystemet 
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o Skal jobbe både «nedenfra og opp» og «utenfra og inn 


o Først og fremst skal jobbe «bak scenen» 


 
 


3. Nødvendig kommunikasjon til eiere og aktører  


Fylkeskommunene og kommunene omtales noen steder som deltakere, andre steder som medlemmer, og 
igjen andre steder som eiere. Utvalget forslår at disse konsekvent bør omtales som eiere.  


Ved gjennomføring av de tiltak som er forslått ovenfor, mener utvalget dialogen med eierne ivaretas på en god 
måte, spesielt gjennom de lokale forankringsgruppene. Dialog i forhold til overordnede premisser bør skje som 
i andre interkommunale selskap og samarbeid, gjennom rådet. Det bør eventuelt vurderes ett eiermøte i året i 
tillegg til det formelle rådsmøtet som er generalforsamling. 


 


Avsluttende merknader 
Evalueringsutvalget forutsetter at denne rapporten sees i sammenheng med bakgrunnsdokumentene fra Mimir 
og Distriktssenteret, og at den behandles i styret og legges til grunn for en innstilling til rådet. 
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Regionalpark Haldenkanalen - økonomisk sammenstilling     


  
  


  


Poster Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 


Inntekter       


Overført resultat   201 219 -310 000 


Østfold Fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 


Grensekommunene 650 000 650 000 650 000 


Halden kommune  0 0 350 000 


Akershus fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 


Aurskog-Høland kommune 250 000 250 000 250 000 


Verdiskapingsprogrammet   282 500 641 250 


Utviklingsavtalen for grensekommunene   500 000 900 000 


Avtalebeløp, driftstilskudd DS Turisten   227 000   


Andre inntekter 381 022   700 000 


Sum inntekter 2 531 022 3 360 719 4 431 250 


Utgifter       


A. Organisering       


Prosjektleder, lønn 27 012 439 341 771 547 


Sosiale kostnader 5 570 131 329 291 522 


Innleid hjelp/konsulent 191 316 172 383 140 119 


Avtale med Marker kommune     300 000 


Kontorhold 23 200 55 824 76 798 


Reiseutgifter 29 804 45 975 66 391 


Servering møter, seminarer og konferanser 13 692 101 971 118 593 


Møte og skyssgodtgjørelse styret 12 563 75 505 59 998 


Norske Parker 48 000 70 940 25 000 


Norske Parker 72 424     


Inventar og utstyr   46 015   


B. Analyser       


Landskaps- og stedsanalyse 105 519 115 712   


Næringsanalyse 300 000 100 000   


Evaluering     81 002 


Markedsanalyse     87 567 


C. Merkevarebygging       


Merkevarebygging 309 444 677 073 992 472 


D. Aktiviteter       


Fisketurisme     137 500 


Kano/sykkel   37 500 189 819 


Skilting lang kanalen 57 344 35 059   


Kapteinsutdanning, Engebret Soot   48 500   


Ambulerende Stubbefolkteater 302 397 239 082   


Historiske Dampbåtturer/DS Turisten 788 074 997 431   
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Vinteropplag DS Turisten   93 467 148 418 


Gapahuker og leirplasser     658 857 


Allsang på grensen   150 000 200 000 


Ikke fordelte utgifter 43 444 37 612 16 022 


Sum utgifter 2 329 803 3 670 719 4 361 625 


Resultat 201 219 -310 000 69 625 


    


    Kommentarer: 
   I lønn og innleid hjelp 2014 ligger mye arbeidskostnader knyttet til konkrete aktiviteter. 


Beløp ført på konsulent/innleid hjelp er i tilknytning til merkevare. 
  


   


Innleid halv stilling i 7 mnd i 2014 er knyttet til markedsaktiviteter og produktutvikling 
 I servering, møter og konferanser ligger også mange aktørrealterte aktiviteter 
 I merkevare ligger mange konkrete aktiviteter som ikke bare er merkevare, men mer opplevelse 
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Oppsummeringsnotat:  
Evaluering Regionalpark Haldenkanalen 


 


Bakgrunn:  
Styret i Regionalpark Haldenkanalen har vedtak på at virksomheten skal evalueres etter 3 år, dvs 


høsten 2014.   


Dette tiltaket ønsket styret å gjennomføre selv om oppstarten av organisasjonen har tatt lengre tid 


enn forutsatt, og virksomheten i realiteten kun har hatt ett års ordinær drift.  Den korte 


driftsperioden gjorde at det ikke var hensiktsmessig med en full evaluering. Det ble derfor vedtatt å 


gjennomføre en «temperaturmåling» for å se om virksomheten var på rett vei i forhold til 


forventninger og behov hos viktige interessenter. 


Metode og gjennomføring 
Undersøkelsen ble gjennomført av Telemarksforskning.   


En regionalpark er en kompleks organisasjon med mange interessenter som kan ha til dels svært 


ulike forventinger.  Dette gjorde det hensiktsmessig å gjennomføre telefonintervjuer ettersom disse 


gjør det mulig å stille tilleggsspørsmål og dermed få frem nyanser i respondentenes svar.  


I alt ble det gjennomført 20 telefonintervjuer.  Respondentene dekket de viktigste 


interessentgruppene rundt Regionalpark Haldenkanalen og var ordførere, næringsutviklere, 


representanter fra fylkeskommunen, næringsaktører, styremedlemmer og ansatte.  


Intervjuene ble gjennomført som relativt åpne samtaler, men etter en felles mal. Intervjuguiden 


ligger ved. 


Utviklingsarbeid lik det man skal gjøre i Regionalpark Haldenkanalen er langsiktig. I ett nyetablert 


selskap og med en strategi som var vedtatt for under ett år siden, var det ikke hensiktsmessig å 


evaluere resultater av virksomheten.   Det var altså nødvendig å etablere andre parametre for å måle 


om regionalparken innfridde forventningene.  


I intervjuguiden ble dette gjort på to nivåer:  Første del av samtalen gikk på å avklare i hvilken grad 


respondentene opplevde at Regionalpark Haldenkanalen fungerte ift vedtatte mål.  Den andre delen 


av samtalen var mer fremtidsrettet og gikk på forventninger til fremtidige resultater. Her ble det tatt 


utgangspunkt i den evalueringen Agderforskning har gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret. 


Evalueringen omfattet det de tre etablerte regionalparkene Valdres Natur- og kulturpark, 


Nærøyfjorden Verdensarvpark og Telemarkskanalen Regionalpark, og gjorde  en del positive funn.1   


                                                           
1 Regionalparker i Norge. Kartlegging av arbeidet og resultater i seks regionalparker. Hva er 
oppnådd og hva er merverdien 
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Intervjuguiden tok utgangspunkt i disse funnene, og respondenten ble stilt spørsmål om i hvilken 


grad de mente at Regionalpark Haldenkanalen var på et spor som gjorde det sannsynlig at med 


tilsvarende positive effekter på sikt.   


Resultatene ble presentert og benyttet som utgangspunkt for videre diskusjon på en samling på 


Fredriksten festningshotell 29-30 september.  Deltakerne på seminaret representerte eiere, råd, 


styre og administrasjon. Oversikt over deltakere ligger ved 


Resultater av undersøkelsen 
Resultatene av undersøkelsen er i sin helhet presentert og oversendt på powerpoint. Følgende 


hovedfunn oppsummeres her:  


• Ikke alle interessentene er kjent med organisasjonens mål.  Det er også ulike oppfatninger av 


hva parken skal være og stort spenn i forventninger.  


•  Mange mener at det er skapt en samarbeidsplattform som kan utvikles videre. Det er også 


mange som uttrykker at det har tatt for lang tid å komme i gang, men at man nå har tro på 


fremtiden.  


• Tilfredshet med konkrete tiltak som er gjennomført, for eksempel servicekurs, turistkart, 


aktivitetsnivå langs kanalen, samarbeid med Allsang på Grensen. Samtidig påpeker mange at 


det er uheldig at parken har markedsført tilbud som ikke er etablert eller av god nok kvalitet. 


• Flere påpeker også at det er en viss skjevhet mellom kommunene i hvor høyt Regionalparken 


prioriteres 


• Forankring, jobbing, flere produkter er de stikkordene som peker seg ut på spørsmål om hva 


som skal til for å lykkes (se illustrasjon nedenfor) 
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Konklusjoner og anbefalinger  
Konklusjonene og anbefalingene baseres på evalueringen og diskusjonene under samlingen på 


Fredriksten. 


Regionalparken har et bredt utviklingsperspektiv og skal bidra til attraksjonskraft både som bo- og 


arbeidsregion samt besøksmål. Diskusjonen på Fredriksten avdekket at  kommunene først og fremst 


har ønsker om å samarbeide om reiseliv/opplevelsesutvikling med området rundt 


Haldenkanalen/vassdraget som fellesnevner. Når det gjelder utviklings om bo- og arbeidsregion har 


flere av kommunene andre samarbeidsallianser som vurderes som mer relevante. 


Det anbefales derfor at Regionalpark Haldenkanalen prioriterer å jobbe med  reiseliv/ 


opplevelsesutvikling.  Dette omfatter vedtatte mål om å få flere mennesker inn i området og å jobbe 


med området rundt Haldenkanalen/vassdraget som opplevelsesrom ift kulturlandskap, villmark, 


aktivitet, kultur, historie, mat, fine steder. Arbeidsdelingen er at regionalparken og offentlige aktører 


legger til rette for næringsutvikling, men at næringen har ansvar for egen utvikling.  Lykkes en med å 


øke attraksjonskraften som besøks- og opplevelsesområde vil en også få positive effekter ift posisjon 


som bo- og arbeidsregion 


Det er viktig å ha en langsiktig strategi, men  også ha noen synlige resultater på kort sikt. 


En kritisk faktor for styret er å bygge en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av 


raushet, forutsigbarhet og entusiasme. Det er viktig å satse på dem som vil og kan. Det er ingen som 


har rett på hjelp eller bistand fra regionalparken 


I forhold til rollen er følgende tre prinsipper viktige.: 


 Regionalparken må klare å fylle et gap i det regionale innovasjons- og utviklingssystemet. 


Regionalparken må altså ta en rolle som er ledig og som bidrar til å øke innovasjons- og 


gjennomføringsevnen lokalt 


 Regionalparken må jobbe både «nedenfra og opp»  og «utenfra og inn». Parken må altså 


både klare å motivere til og ta tak i lokale initiativ, samtidig som man andre ganger må tilføre 


regionen det eksterne blikket for å få til nødvendige løfte 


 Regionalparken skal først og fremst jobbe bak scenen, dvs som en utviklingsaktør som jobber 


strategisk og tilretteleggende, for eksempel med å få på plass helhetlige satsninger, tilføre 


kompetanse og kunnskap, tilrettelegge viktig infrastruktur. Regionalparken kan også ta en 


viktig rolle ift myndigheter og andre rammesettere. 


 


Regionalpark Haldenkanalen har mange interessenter med svært ulike ståsteder. For å gjøre 


organisasjonen relevant er det er viktig å drive målgruppetilpasset kommunikasjon.  Eksempler på 


dette er illustrert i tabellen nedenfor. Det er også viktig å påpeke at det mange ganger, for eksempel i 


forbindelse med potensielle tilreisende eller hytteeiere, kan være riktig å synliggjøre Haldenkanalen – 


ikke Regionalpark Haldenkanalen.  
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Disse anbefalingene kan oppsummeres i  7 råd til videre arbeid: 


8. Prioriter reiseliv og opplevelsesnæringer. 


9. Jobb med Haldenkanalen/vassdraget og området rund som opplevelsesrom 


10. Ha en langsiktig strategi, men skap synlige resultater 


11. Bygg en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av raushet, forutsigbarhet og 


entusiasme 


12. Sats på dem som vil og kan 


13. Bruk målgruppetilpasset kommunikasjon  


14. Jobb med å bli en tydelig organisasjon. Husk at Regionalparken Haldenkanalen: 


o Skal fylle et gap i det regionale innovasjons- og utviklingssystemet 


o Skal jobbe både «nedenfra og opp» og «utenfra og inn 


o Først og fremst skal jobbe «bak scenen» 
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  Faktainformasjon 


Haldenvassdraget er en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler øst i Østfold 
og Akershus, nær grensa mot Sverige. Kilden er Flolangen som ligger sør for Årnes i Nes 
kommune i Akershus og utløpet er i Iddefjorden i Halden. Vassdraget har en total lengde på 
149 km og et samlet nedbørsfelt på 1 588 km². 


Haldenvassdraget består av store grunne innsjøer. Fra nord mot sør heter sjøene Flolangen, 
Floen, Bjørkelangen, Botnersjøen, Fossersjøen, (sideinnsjøene Setten, Mjermen og Øgderen), 
Skulerudsjøen, Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Aspern og Femsjøen. Sjøene er 
forbundet med korte elvestrekninger. 


Vassdraget var tidligere en viktig ferdsels- og fløtningsvei. Flere sluser og kanaler ble bygd 
for å lette transporten i vassdraget. I Stenselva mellom Aspern og Femsjøen ligger Brekke 
sluser, Nord-Europas høyeste, og de nå neddemte slusene ved Krappeto. Lenger nord ligger 
slusene Strømsfoss og Ørje. Den kanaliserte delen av Haldenvassdraget, hvor man kunne 
slepe tømmer og ferdes med båt, kalles Haldenkanalen.  


Haldenkanalen er den eldste av Norges to kanaler med sluser, og ble bygget for å tjene 
tømmerfløtingen mellom Skulerud, endestasjonen på Urskog–Hølandsbanen, og Tistedalen. 
Kanalen muliggjorde raskere transport av tømmer fra de store skogene på norsk og svensk 
side av grensen til treforedlingsanleggene i Halden. Fra 1877 da Brekke sluser var 
gjenoppbygd har kanalen vært i sammenhengende drift til tømmertransporten opphørte i 
1982.  Kanalen ble konstruert av Engebret Soot .  


Haldenkanalen ble tidlig et attraktivt besøksmål for Oslo-regionen. I årene etter siste krig, da 
privatbilismen var lite utbredt, var en rundreise for Oslo–folk med tog Oslo–Halden/Tistedal, 
dampskipet DS «Turisten» til Skulerud, den smalsporede «Tertitten» til Sørumsand og tog 
tilbake til Oslo en populær dagstur.  


Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende 
landskapsområdene. I dette innbefattes ikke bare områdene med direkte tilknytning til 
vassdraget, men hele området som omfattes av de fem kommunene. Når det i 
strategidokumentet er uttrykt «langs kanalen» er det ment hele dette området. Her inngår 
også Rømskog kommune, som ikke tidligere hadde hovedkanalen som viktigste ferdselsåre, 
men hvor vassdraget likevel hadde stor betydning for fløtningen gjennom de svenske 
vannveiene og deretter via kanalen på Otteid og videre til Halden. 


 


Kommune Skogareal 
daa 


Jordareal 
daa 


Innbyggere 
pers 


Totalareal 
km2 


Hytter 
antall 


Aurskog-Høland 670 000 96 500 15 500 961 968 


Rømskog 129 000 2 700 672 183 124 


Marker 274 000 36 100 3 596 413 541 


Aremark 229 400 19 500 1 408 319 664 


Halden 412 000 63 000 30 125 624 1 728 


Sum 1 714 400 217 800 51 301 2 500 4 025 


Kilde SSB. Antall hytter pr 2010, alle andre tall pr 01.01.2014 
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Sammendrag 
 
Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i 2012.  Eiere er Aurskog-Høland, 
Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner, samt Østfold og Akershus 
fylkeskommuner.   
 
Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om ivaretakelse og 
utvikling av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen. Dette som grunnlag for 
nærings- og stedsutvikling. Dette betyr at vi i regionen ønsker større aktivitet, mer 
besøk, flere bedrifter og økt bolyst basert på de natur- og kulturverdiene vi har. 
 
2014 er det tredje driftsåret til regionalparken, men likevel det første ordinære 
driftsåret etter at bemanning og rammeverk er på plass.  2012 og første del av 2013 var 
mest preget av å få organisasjonen og finansieringen på plass, samt gjennomføre de 
nødvendige prosesser knyttet til analyser og utredninger. Operative aktiviteter var 
knyttet til tiltak for å øke kanalens attraksjonsevne og regionalparken var synlig i 
forhold til å gjennomføre konkrete aktiviteter som tidligere var satt i gang. 
 
Det har således tatt to år for å legge grunnlaget for virksomheten slik den har framstått i 
2014 og hvor det har vært en mer målrettet innsats i forhold til parkens målsettinger og 
den strategiplan som ble vedtatt. Dette har medført at organisasjonen har inntatt en mer 
tilretteleggende funksjon, og dermed er mindre synlig utad. 
 
Mot slutten av 2014 ble det startet et evalueringsarbeid som fortsatte inn i 2015 og som 
danner grunnlaget for beslutninger om videre drift. 
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(KAP 1) Om Regionalpark Haldenkanalen 
 
Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i 2012.  Eiere er Aurskog-Høland, 
Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner, samt Østfold og Akershus 
fylkeskommuner.   
 
Målet med regionalparken er å bidra til en langsiktig utvikling som skal gi økt 
verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  Utgangspunktet er at 
Haldenkanalen og områdene rundt har en rekke konkurransefortrinn. De 
viktigste er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til 
befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter 
og organisasjoner. Også nærhet til svenskegrensen og samarbeidet over grensen 
er å betrakte som konkurransefortrinn for regionen. 
 
En regionalpark er en regions egen utviklingsstrategi, basert på ”nedenfra-opp-
initiativ”. Målet er å skape en balanse mellom bruk og vern, ved å beskytte natur- 
og kulturverdier, og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen gjennom 
bærekraftig bruk, foredling og utvikling av verdiene. Regionalparkarbeidet tar 
utgangspunkt i EU’s landskaps-konvensjon og er i Norge samordnet gjennom 
organisasjonen Norske Parker.   
 
Rammene for arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen legges av: 
 


 Nasjonale føringer (Norske Parker og KRD) 
 Charter - vedtatt for 10 år av eierne 
 Strategiplan – 3-årsplan som vedtas av regionalparkrådet og evalueres 


hvert 3. år 
 Handlingsplan med budsjett – vedtas årlig av styret og rapporteres årlig 


 
Regionalparken har en vedtatt grunnfinansiering på kr 2,5 mill pr år. I tillegg 
søkes det prosjektfinansiering på et tilsvarende beløp, slik at budsjettert ramme 
pr år er ca 5 mill. Arbeidsinnsats fra kommuner og næringsdrivende kommer i 
tillegg. 
 


  


 
En sterk  merkevare for opplevelser og produkter skal gjennom en 
langsiktig satsing på stedsutvikling, opplevelsesnæring og 
primærnæring, gjøre Haldenkanalen til en av de mest lønnsomme og 
trivelige regioner i Norge!  
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Regionalparkens geografiske område 
 
Regionalpark Haldenkanalen omfatter de fem 
kommunene Aurskog-Høland, Rømskog, 
Marker, Aremark og Halden som ligger i to 
fylker.  
 
Regionalparken har tatt navn etter 
Haldenkanalen, fordi dette er det mest 
storslagne kulturminnet i området, og arena 
for mye spennende aktivitet. Under denne 
merkevaren hører også de andre aktivitetene i 
området hjemme, også de som ligger et stykke 
borte fra selve kanalen og vannstrengen.  
 
Regionalparken omfatter et geografisk 
avgrenset landskapsområde med felles kultur 
og identitetsgrunnlag, og med et stort 
potensial til verdiskapende aktivitet på dette 
grunnlag.  


 
 


Regionalparkens arbeid 
 
Regionalparken skal ikke overta andres arbeid, men skal koordinere og forsterke 
eksisterende innsatser ved å: 


 
 Gjøre kanalen og regionalparkområdet mer attraktivt gjennom systematisk 


merkevarebygging knyttet til kanalen som fyrtårn – slik at aktørene kan drive 
markedsføring og salg av konkrete tilbud mer effektivt, og innbyggerne bli 
mer stolte av regionen 


 Bidra til utvikling av reiselivsmessig god infrastruktur og sammenheng i 
tilbudene knyttet til kanalen 


 Bidra til å utvikle andre fellesgoder som enkel tilrettelegging og skjøtsel for 
ferdsel i naturen med bl.a. skilting og merking for vandring, sykling, rulleski 
og ferdsel på vann  


 Skape muligheter for og oppslutning om samarbeid mellom aktørene  
 Sikre helhet og tyngde for bærekraftig utvikling langs kanalen, gi kommunene 


og aktørene tyngde overfor myndigheter og andre bidragsytere til regional 
utvikling. 


 Legge til rette for at resultater i størst mulig grad oppnås gjennom andre 
 Skaffe økonomiske virkemidler gjennom private og offentlige ordninger 


innenfor parkens virkeområde 
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(KAP 2) Mål og premisser for arbeidet 
 
 
Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom 
merkevarebygging og næringsutvikling innen opplevelsesnæringene basert på 
naturverdier, samt stedsutvikling og primærnæring, skal gi økt verdiskaping og 
bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  


 


Visjon 
Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på 
naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever! 


 


Formål Regionalpark Haldenkanalen 
Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om 
ivaretakelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier langs 
Haldenkanalen. Dette som grunnlaget for nærings- og stedsutvikling. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for prosjektet er innbyggere og besøkende i regionen, samt 
markeder som består av potensielle besøkere. 
 


Mål 


 
Følgende mål for arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen er nedfelt i charteret:  


 


1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling 
av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 


2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av 
natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 


3. Bidra til ivaretakelse og videreutvikling av særpregede natur- og 
kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i 
disse 


4. Bidra til bærekraftig verdiskaping 
 


Hovedstrategier 


1. Regionalpark Haldenkanalen utvikler en sterkt felles identitet og merkevare 
2. Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal forvaltning 


og i det lokale næringslivet 
3. Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt reiseliv og kulturtilbud 
4. Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater gjennom samarbeid på tvers 


av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer 
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Strategier 
 
Følgende strategier valgt for arbeidet i kommende treårsperiode: 
 


Merkevare 
 Forankre merkevaren Haldenkanalen 
 Bygge en samlende identitet basert på felles historie 
 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 


 
Opplevelsesnæring 


 Bidra til å skape flere attraktive produkter  
 Styrke kompetanse  
 Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for 


verdiskaping 
 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 
 Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal 


 
Stedsutvikling 


 Bygge fellesgoder og god infrastruktur 
 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 


 
Primærnæring 


 Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer 
 Aktivisere regionen i forhold regional matkultur  
 Etablere samarbeid for god landskapspleie 
 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske 


 
 
Dokumenter som er førende som organisasjonens aktivitet: 
 


 
 


• Charter 2012 - 2022 


 


     


• Gjennomførte analyser 


• Fakta og historie 
• Erfaringer fra 2012 og 2013 
• Strategisamling 


  


 


• Strategiplan 2014 -2016 


• Strategiplaner for videre 


treårsperioder   
  
• Årlige budsjetter og 


handlingsplaner 
• Evalueringer etter hver 


treårsperiode 
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(KAP 3) Aktiviteter og resultater 2014 
 
Nedenfor beskrives aktiviteter innen det enkelte strategiområde. Bokstavene 
henviser til det tilsvarende i handlingsplanen 
 


A. Organisering 
 
Organisasjonens oppbygning 
 


 
  


 
Regionalparken har videre en administrativ arbeidsgruppe med følgende 
medlemmer 
 


 Østfold fylkeskommune:  Linda Duffy 
Haldenvassdragets Kanalselskap Steinar Fundingsrud 
Utmarksavdelingen    Øystein Toverud 
Kommunene     Gina Finsrud, Rita B Lindblad, Vidar Østenby, 
     Roar Høisveen, Erik Bakke 
Reiselivsorganisasjonene   Liv Lindskog, Bjørn Winther Johansen,  


Espen Bråthen 
  
 


Arbeidsgruppen fungerer som rådgivende ovenfor regionalparkstyret. 
 


 
 
 
 


Regionalparkrådet 


Rådsleder Jan Mærli 


Regionalparkstyret 


Styreleder Helge Kolstad 


Administrasjon 


Daglig leder Vidar Østenby 


14 medlemmer:  
7 fra næringslivet  
7 politikere 


 


7 medlemmer:   
4 fra næringslivet  
3 politikere  
 
Observatører i styret: 
Kanalselskapet, 
Grenserådet og 
Fylkesmannen  
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Regionalparkra det 
 


Rådsleder:   Jan Mærli 
 
Aurskog-Høland:  Jan Mærli 
   Hans Martin Løhren 
Rømskog:  Kari Pettersen 
   Berit Ludvigsen 
Marker:  Kjersti N Nilsen 
   Morten Vinje 
Aremark  Geir Aarbu 
   Håkon Tolfsby 
Halden:  Jan Erik Erichsen  


Ingrid Solberg Sæthre 
Akershus:  Hallstein Flesland 
   Hans Martin Løhren 
Østfold:  Helge Kolstad 
   Nina Glomsrud Saxrud 


Regionalparkstyret 
 
Styreleder:   Helge Kolstad 
 
Aurskog-Høland:  Hans Martin Løhren  
Rømskog:  Kari Pettersen 
Marker:  Morten Vinje 
Aremark  Geir Aarbu 
Halden: Ingrid Solberg Sæthre 
Akershus:  Trygve Tamburstuen 
Østfold:  Helge Kolstad 
 
Observatører 
Fylkesmannen: Jan Egil Nygaard 
Kanalselskapet: Steinar Fundingsrud 
Grenserådet:  Vidar Østenby 
 


Regionalparkadm. 
 
Daglig leder:   Vidar Østenby 
Prosjektkoordinator: Elisabeth Dammyr 


 


Organisasjonens valgte representanter 
  


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
Utformer og evaluerer 
overordnede strategier og 
prioriteringer 
 
1 rådsmøte gjennomført i 
rapporteringsperioden 


Gjennomfører handlingsplanen og 
koordinerer arbeidet 
 
 


Beslutter handlingsplan og 
budsjett 
 
6 styremøter gjennomført i  
rapporteringsperioden 
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Regionalparkens organisasjon 2014 
 
Planlegging, organisering og strukturering av Regionalparkens arbeid har 
fortsatt. Handlingsplanen for 2014 ble arbeidet frem gjennom drøftinger i 
arbeidsgruppen og vedtak i styret. En har forsøkt å gjøre arbeidsgruppen mer 
operativ enn tidligere og styret mer strategisk i sitt arbeid.  
 
Regionalparken som organisasjon er fortsatt under etablering, og det tar tid å få 
på plass nødvendig rolleavklaring i arbeidet. Det er fortsatt slik at ansvars-
forholdene på enkelte områder er uklare, med mulighet for misforståelser og 
parallelljobbing. I løpet av året er det blitt ytterligere avklart at regionalparken 
må ha en større rolle som tilrettelegger og en mindre rolle som utøver. Dette 
understrekes også i evalueringen. 
 
Organisering 
 
Regionalpark Haldenkanalen er ikke registrert med eget organisasjonsnummer, 
men er et vertskommunesamarbeid med Marker kommune som vertskommune. 
Det er inngått avtale med Marker Kommune i forhold til det økonomiske og 
administrative ansvaret for parken. 
 
Parkadministrasjonen 
 
Elisabeth Dammyr ble ansatt som daglig leder i hel stilling i mars 2013, med 
svært sammensatte og utfordrende oppgaver. I løpet av året ar det gjort en 
ansvarsdeling der det administrative og økonomisk ansvaret ivaretas av Marker 
kommune og Elisabeth Dammyr har et mer operativt ansvar som prosjekt-
koordinator. Høsten 2013 ble en kommunikasjonskonsulent ansatt på timebasis 
fram til februar 2014, og fra 1. mars ble det ansatt en prosjektmedarbeider i 50 % 
stilling ut året 2014.  
 
Samarbeidsplattform 
 
Det praktiske arbeidet utføres av parkadministrasjonen som til sin hjelp har 
arbeidsgruppen, som har en rådgivende rolle i parksammenheng.  Det er jevnlige 
møter i gruppen, og det er en utfordring å avpasse antall møter og jobb mellom 
møtene til representantenes øvrige arbeid. I hovedsak er det forsøkt å ha møte i 
arbeidsgruppen i forkant av hvert styremøte.  
 
Arbeidsgruppen er meget godt representert innenfor opplevelsesnæringen, og da 
mange av regionalparkens tiltak dreier seg til om reiselivstiltak, er dette et 
kompetansegrunnlag som er viktig for parken. Så langt det har vært mulig her vi 
forsøkt å legge konkrete oppgaver ut til deltakerne i gruppen som betalte 
oppdrag. 
 
Lokal medvirkning  
 
I 2014 er det gjennomført service- og vertskapskurs for kommuneansatte og for 
næringsdrivende innen opplevelsesnæringen. I forbindelse med disse service-
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kursene ble Regionalpark Haldenkanalen presentert for å forankre arbeidet, 
bygge merkevaren og få felles forståelse for, og delaktighet til parkens arbeid.  
 
 
Merkevarearbeidet 
 
Merkevare byggingen er et arbeid som strekker seg over en lang tid, da impleme-
mentering av en ny merkevare tar tid. Det er en langsiktig prosess å gjøre 
regionalparken kjent hos kommuneinnbyggerne, aktører innen næringslivet, lag, 
foreninger og hytteeierne i regionen.  Det er viktig at så mange som mulig føler 
eierskap til Haldenkanalen Regionalpark, og føler at de er en del av fellesskapet.  
 
Det er ikke regionalparken som er merkevaren, men Haldenkanalen. Det er 
derfor ikke avgjørende at regionalparken synes, men at vi legger til rette for 
aktiviteter som løfter regionen.   
 
Bærekraftig verdiskaping 
 
Det er et langsiktig arbeid å skape bærekraftig verdiskaping. Strategier for videre 
arbeid bygger opp under en bærekraftig utvikling på lang sikt. Dette er en 
grunnleggende arbeidsmetode når det gjelder regionalparkarbeid.  
 
Bærekraft er definert som å ivareta både natur/kultur/miljø, lokalsamfunn og 
økonomi. Dette betyr at man må balansere disse ulike interessene i alle tiltak, noe 
som er utfordrende, men en viktig impuls til nyskaping og utvikling.  


 
Verdiskapning - i forbindelse med Regionalparken benyttes begrepet primært om 
økonomisk verdiskapning. 
 


 
Oppsummering organisering 
 
Samarbeid over kommunegrenser og fylkesgrenser er en krevende øvelse. Det er 
vanskelig på kort sikt å legge opp arbeidet slik at alle får like mye ut av det. På 
sikt vil en imidlertid tro at det jevnes ut. Tankesettet må være at det som er bra 
for en kommune, er bra for alle. Det er viktig vi i samarbeidet evner å tenke 
regionalt.  Det er en selvfølge at hver kommune har sin egen agenda og sin egen 
kommune å tenke på, men i regionalparkarbeidet må alle løfte blikket litt og se 
hva som er best for helheten. 
 
Parken som organisasjon er under evaluering i forhold til videre drift og aktivitet. 
Det har vært en del utfordringer i startfasen, men en oppfatter at dette er i ferd 
med å gå seg til. 
 
Evaluering utført av Mimir konkluderer med 
• Ikke alle interessentene er kjent med organisasjonens mål.  Det er også ulike 


oppfatninger av hva parken skal være og stort spenn i forventninger.  







~ 13 ~ 


 


 


 


•  Mange mener at det er skapt en samarbeidsplattform som kan utvikles 


videre. Det er også mange som uttrykker at det har tatt for lang tid å komme i 


gang, men at man nå har tro på fremtiden.  


• Tilfredshet med konkrete tiltak som er gjennomført, for eksempel 


servicekurs, turistkart, aktivitetsnivå langs kanalen, samarbeid med Allsang 


på Grensen. Samtidig påpeker mange at det er uheldig at parken har 


markedsført tilbud som ikke er etablert eller av god nok kvalitet. 


• Flere påpeker også at det er en viss skjevhet mellom kommunene i hvor høyt 


Regionalparken prioriteres 


• Forankring, jobbing, flere produkter er de stikkordene som peker seg ut på 


spørsmål om hva som skal til for å lykkes  


 
Anbefalingene er så langt 
1. Prioriter reiseliv og opplevelsesnæringer. 


2. Jobb med Haldenkanalen/vassdraget og området rund som opplevelsesrom 


3. Ha en langsiktig strategi, men skap synlige resultater 


4. Bygg en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av raushet, 


forutsigbarhet og entusiasme 


5. Sats på dem som vil og kan 


6. Bruk målgruppetilpasset kommunikasjon  


7. Jobb med å bli en tydelig organisasjon.  


Disse funnen er tatt med inn i en egenevaluering utført av et utvalg som har 


bestått av 


Jan- Erik Erichsen 


Trygve Tamburstuen 


Steinar Fundingsrud 


Kjersti Berg Sandvik 


Vidar Østenby (sekretær) 


Utvalgets rapport er sendt eierne og rådet som grunnlag for vurdering av videre 


drift. 


B. Merkevare 
 
B1. Utvikle Nettsiden 
 
Mål:   Attraktiv nettportal og aktivt publikumskontakt 
 
Nettsiden har blitt bygget opp videre med ny layout, en mer informativ side som 
forteller om hva som skjer, aktiviteter, aktører, overnatting og spisesteder. Det er 
utviklet sider der råd-, styre-, og arbeidsgruppemedlemmer kan logge seg inn og 
hvor interne dokumenter er tilgjengelig.  Nettadressen er endret til et mer 
søkeoptimalisert navn: www.visithaldenkanalen.no  
 



http://www.visithaldenkanalen.no/
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Vurdering av web-sider og profilering på sosiale medier pågår kontinuerlig, og 
det er foreløpig ikke optimalt hvordan det totale tilbudet markedsføres. Dialog 
med de offisielle nettsidene for reiselivet pågår. 
 
Regionalparkskolen 
 
Mål:  Lokal forankring, gode ambassadører og serviceinnstilte aktører 
 
Regionalparkskolen som var et service- og vertskapskurs, ble gjennomført i alle 
fem kommuner under våren 2014. Hensikten med kurset var todelt. Dels å 
skolere flere innen service, da det generelt er viktig, men samtidig ble det en 
mulighet til å skape bedre lokal forankring til Haldenkanalen Regionalpark. 
Derfor var det også viktig å fortelle og spre informasjonen Haldenkanalens 
historie, de konkurransefortrinn som ligger i regionen og om hva regionalparken 
arbeider med. 10 kurskvelder gjennomført med følgende antall deltakere: 
 
Halden:   28 
Aremark:   29 
Marker:   33 
Rømskog:   15 
Aurskog-Høland:  10 


 
 


B2.  Soot-spelet 
 
Mål:  Etablere grunnlaget for en felles identitet og historie. Knytte regionen  


sammen gjennom felles aktivitet. 
 
Det ble gjennomført et forprosjekt i Soot-spelet. 
En historie som omfavner hele Haldenkanalen 
Regionalpark da kanalbyggeren Engebret Soot er 
en viktig del av hele regionens historie. Det ble 
gjennomført en audition lørdag 26. juni under 
Slusefestivalen på Ørje. Skuespillere som skal 
være med i Soot-spelet i 2015 ble presentert. Det 
er laget en filmteaseren som ligger på Youtube på 
følgende link: 


https://www.youtube.com/watch?v=6m5Ruq2f0gU    
 
Soot spelet ligger også med på nettsiden: www.sommerscenen.no  med logobildet 
som du kan klikke på og komme inn til: http://soot-spelet.no/   Det er gjort 
avtaler med profilerte artister som Dennis Storhøi, Aleksander Rybak, Henning 
Kvitnes og Samuel Fröler. Hensikten med spelet er å skape oppmerksomhet om 
regionen og gi grunnlag for samarbeid om salg av produktpakker.  
 


 



https://www.youtube.com/watch?v=6m5Ruq2f0gU

http://www.sommerscenen.no/

http://soot-spelet.no/
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B3 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring  


Mål: Gjøre Haldenkanalen kjent for flest mulig 


Følgende enkeltaktiviteter er gjennomført i forhold til markedsføring 


Markedsføringsaktiviteter-Kommunikasjon: 


Annonse Halden brosjyre 


Annonse Reiseliv Indre Østfold 


Annonse Aurskog-Høland 


Kunstreisen, katalog med kunstutstillinger 


Pressetur-Dagbladet (Mat-Curtisen og M/S Strømsfoss) 


Artikkel i magasinet,  Norwegian 


Banner-annonse Kanalturen- Padlesiden.no  


FB - annonse Kanalturen 


FB- annonse -promotere HK RP sin side. Mai og Juni 


FB-annonse - promotere HK RP sin side. Juli 


FB -annonse- Konkurranse- (premier gavekort og allsangbilletter) 


FB-annonse-promotere- visithaldenkanalen.no 


Lage Annonser til sangheftet og AH Sommeravis, Aktiv Eiendom 


Annonse Sommer i Årjäng 


Annonse Aktiv Eiendom  


Roll-Up  


Visit Oslofjord  


Plastede banners til innkjørsel kommunene 


Byline annonse 


Annonse Sommeravisa Grenseland 


Publikumsslusing 


Underholdning i slusene  


Flyers utleieordning og barnas grenselandaktiviteter 


 


Det er utarbeidet et eget dokument med mer spesifikk informasjon om aktiviteter 
og resultater innen områdene B3, C4 og D1; Oversikt markedsføringsaktiviteter 
2014.  
 


C. Opplevelsesnæringen 
 
C1. Bidra til å skape flere attraktive produkter 
 
Regionalparken har i 2014 videreført arbeidet med en del av de aktiviteter som 
det har vært fokusert på tidligere, men samtidig planlagt ny aktivitet med 
utgangspunkt i strategiene som er valgt og med de behov som er avdekket. 
Det er blant annet utarbeidet et større prosjekt knyttet til kompetanse- og 
produktutvikling. Prosjektformen er valgt slik at vi kan søke ekstern finansiering 
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til aktivitetene, selv om disse også framgår av handlingsplanen. I prosjektet 
inngår 
 
- markedsanalyse 
- utmarksstrategi 
- kompetanseprogram 
- produktutvikling  
 
Innovasjon Norge har innvilget tilskuddet på kr 600.000 som omsøkt. 
 
Markedsanalyse  
 
Mål:  Økt kunnskap om målgrupper og rettet markedsføring 
 
Vi ønsker å forsterke fokuset på produktutvikling, slik at vi kan utvikle flere 
salgbare produkter av forutsigbar kvalitet. Analysen er oppført i årets 
handlingsplan, da vi ønsker bedre kunnskapsgrunnlag om hva slags produkter 
som etterspørres og i hvilke markeder, og på hvilken måte en kan nå disse 
markedene med produktene. Markedsanalysen skal danne et grunnlag for å 
gjennomføre en markedsorientert og kunnskapsbasert produktutvikling, 
markedsføring og salg. Det er innhentet tilbud fra flere, og Børre Berglund er 
valgt for gjennomføring.  Analysearbeidet ble påbegynt før nyttår og 
sluttproduktet presentert for styret på nyåret. 
 
 
Utvikling av produkter knyttet til kano/kajakk/sykkel 
 


Mål: Økt tilgjengelighet 


Tiltaket om utleie og returordning for å kunne tilby kunder 
padle- og sykkelmuligheter  i Regionalparken ble 
gjennomført i samarbeid med Gilstedt sykkel i Halden, G-
sport i Bjørkelangen, Kirkeng camping i Aremark, Solstrand 
terrasse i Marker og Nord Steinby camping i Rømskog og 
Haldenkanalen Kanalselskap. Det ble kjøpt inn 10 st. sykler 
for utleie. Det ble også kjøpt inn en telefon som vertskapet 
på Bjørkelangen turistinformasjon fikk ansvaret for.  


Dette var å betrakte som et forsøk, og etterspørselen var 
ikke så stor, totalt  9 oppdrag.  


Ordningen er evaluert sammen med 
samarbeidspartnerne etter sesongen, og alle 
var enig i å fortsette til neste år og forbedre 
ting enda mere. Årets sesong gav oss nyttig 
lærdom, som gjør at vi kan gjøre dette ennå 
bedre neste år. Det kreves en tydeligere struktur, og det er viktig  å kunne bygge 
det opp rundt de som allerede driver beslektet virksomhet. 
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Utvikling av produkter knyttet til passasjerbåter 


Mål: Øke attraktiviteten for kanalen og aktørene 


Tiltaket ligger innenfor produktutviklingsprosjektet som ble omsøkt, men ikke 
påbegynt. Produktene som ble utviklet tidligere er ikke videreført i 2014. Det er 
tidligere år benyttet betydelig med midler på subsidiering av produkter. Det har 
vært enighet om dette ikke kan være en vedvarende løsning, og at en må se på 
produkter med større bærekraft, spesielt knyttet til DS Turisten. Båtene er noen 
av våre viktigste signalprodukter, og det er viktig at vi finner gode løsninger med 
hensyn til denne produktutviklingen. Produktutvikling knyttet til passasjerbåter 
kommer til å være en del av det generelle tiltaket produktutvikling som starter i 
2015.  


 
Utredning av vernebygg for DS Turisten  
 
Haldenkanalen Regionalpark har bidratt i utredningen av vernebygg for DS 
Turisten gjennom å koordinere møter for alle involverte og gjennom å ha bidratt 
økonomisk i en utredning som en objektiv 
konsulent gjennomførte for å se mulighetene 
for DS Turisten. Det er laget en utredning 
knyttet til plassering og drift av et slikt 
anlegg, og det er også engasjert arkitekt til å 
se på utforming og tekniske løsninger. Det 
meste tyder på at Strømsfoss fortsatt er mest 
aktuelt som lokalisering, og at det nå er opp 
til eierne og Riksantikvarene å realisere et 
eventuelt slikt prosjekt. 
 
Utvikling av Fiskeprodukter, Utvikling av sykkel og kano (Inter-reg) Na-tur 
 
Mål:  Øke antall utleieenheter  
 
Utmarksavdelingen har fått i oppdrag å jobbe videre med fisketurismeprodukter, 
da det er et potensiale for å utvikle dette videre. Utmarksavdelingen har til nå 
ikke hatt utleieenheter nok til den etterspørselen som er, og er gjennom 
regionalparken gitt økonomiske muligheter til å jobbe mer for å ta frem slike. 
Gjennom denne innsatsen er det utviklet flere nye utleieenheter. Det er 
utarbeidet en egen rapport for dette tiltaket. 
  
Videre har regionalparken sammen med Utmarksavdelingen gjennomført 
interreg-prosjektet NA-TUR sammen med Dalsland Turist AB. Også dette 
prosjektet dreier seg om utvikling av utmarksbaserte produkter tilpasset 
markedet. Dette er et forprosjekt der man i nåværende fase kartlagt muligheter 
og man ønsker å gå videre med en ny interregsøknad for å starte et 
hovedprosjekt. I prosjektet er det kartlagt og utviklet sykkelruter i alle de 
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deltakende kommuner. I Rømskog er det laget konkrete produkter som er testet 
og klar for markedsføring og salg. 
 
 
C2. Styrke kompetansen for de næringsdrivende aktørene 
Kompetanseprogram – kartlegging og gjennomføring 
 
Mål: Kompetanseutvikling for næringsdrivende aktørene, slik at det kan 
oppnås bedre produkter og tilbud 
  
Den budsjetterte summen for kompetanseheving ble lagt på service- og 
vertskapskursene som ble gjennomført under våren 2014 i samarbeid med 
Haldenskolen. Det ble gjort avtale med Jens Petter Berge i Jensen og Scheele om 
en videreutvikling av Haldenskolen. Vi kalte den Regionalparkskolen, og det ble 
totalt gjennomført 10 kurs, 2 i hver kommune. Totalt deltok ca. 115 personer på 
kursene. Hvert kurs var på 4 timer inkl. regionalparkens informasjon der 
Elisabeth eller Helge var de som representerte Haldenkanalen Regionalpark og ga 
presentasjon om parkens arbeid. Hovedinnholdet i kurset var service og 
kundebehandling. Det var bra tilbakemeldinger på kurset, og det er planlagt en 
oppfølgende del. 
 
Kompetanse ett av de viktigste elementene i prosjektet som er utarbeidet, og 
næringsdrivende innen opplevelsesnæringen vil i løpet av 2015 få et omfattende 
kompetanseprogram. Det er innhentet tilbud fra flere leverandører, og det er 
også innledet et samarbeid med Halden Kommunale Kompetansesenter, som kan 
være leverandør på noen kurs. 
 
C4. Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 


 


Mål: Avklare hvordan arrangementene på festningen kan koples mot øvrige 


aktiviteter i regionen 


 


Hele budsjettet på denne posten gikk til et 


samarbeid med arrangementet ALLSANG 


PÅ GRENSEN. 


 


I denne avtalen inngikk følgende: 


¼ side annonse i sangheftet 
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Rett til kommersiell utnyttelse av emblem 


Haldenkanalen Regionalpark har rett til å benytte logoen til Allsang på Grensen i 


sin markedsføring. Allsang logoen har blitt brukt på Regionalparken sin FB-side 


og står med som samarbeidspartnere på regionalparkens nettside.  


Billetter 


15 st/forestilling (7 forestillinger). Billettene har blitt delt ut til den arrangøren 


som deltok på stand, og til konkurranser som ble gjennomført på Facebook.  


 


Rett til reklame på 4 av de 7 sendingene på TV2.  


Programmet presenteres av www.visithaldenkanalen.no  


  


På hver sending så ble nettsideadressen sammen med et bilde av båten M/S 


Strømsfoss vist i før og etter sending og i reklamepausene. Totalt ble det vist 16 


ganger i løpet av de 4 programmene under sesongen. 


Haldenkanalen Regionalpark sin logo på nettsiden til Allsang 


 


 


 


 


I bekreftelsebrevet til kunder som kjøpte billett på www.billettservice.no 


stod det at: «Allsang på grensen er bare en av mange ting du kan oppleve i 



http://www.visithaldenkanalen.no/

http://www.billettservice.no/
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Haldenkanalen Regionalpark. Om du kommer langveis fra eller bor i nærheten -


  sett av noen dager for å utforske område. Hva med en båttur med slusing i Nord 


Europas høyeste sluser, på Norges eldste kanal, Haldenkanalen. Her er ett 


eldorado for kanopadlere med mange gapahuker du kan tilbringe natten i. Kano 


og sykkel kan leies i regionen. Ønsker du mer komfort har vi flere 


overnattingsmuligheter. Det er utallige festivaler og arrangementer i løpet av 


sommeren, så her er det bare å ta for seg. Se mer informasjon på 


www.visithaldenkanalen.no  Senk skuldrene og pust ut – nyt Haldenkanalen 


regionalpark!!» 


Stand på publikumplass 


Haldenkanalen Regionalpark hadde stand på publikumsplass hver onsdag når 


Allsang på Grensen forestillingene ble spilt inn. Ulike aktører og arrangører ble 


forespurt om å stå på stand sammen med Haldenkanalen, og følgende 


arrangementer/aktører deltok for å promotere seg sammen med Haldenkanalen 


Regionalpark.  


- Gummibåtfestivalen 


- Rømskog Spa (kansellerte) 


- Bjørkelangen musikkfestival 


- Bilsport classic 


- Elgfestivalen 


- Soot-spelet 


 


  


  


 
 


 
 
 


 
 


 
Standen var ikke så veldig godt besøkt i år, siden de nå selger nummererte 
billetter. Dette betyr at besøkende ikke kommer så tidlig som før, og således har 
mindre tid i området. Publikum er ikke så innstilt på å søke formasjon når de skal 
på en musikkshow. De ganger det har vært konkurranser og publikums-



http://www.visithaldenkanalen.no/
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oppvarmeren har markedsført det fra scenen, har det vært mer besøkende, men 
flest barn. Dette er nå forsøkt to år, og vi tror ikke vi har mye igjen for å bemanne 
en slik stand. Det bør sees på andre måter å samarbeide med Allsang på. 


  
Totalt antall betalende gjester og publikum var i 2014  25 935.  Ca: 15 % av 


publikum er fra Halden, ca. 15% fra resterende av Østfold og 70% utenfor 


Østfold. Dette er basert på forhåndskjøpte billetter. Antall solgte billetter på nett 


og i Billettservice sine utsalg er ca. 22 000. 


Det finnes ikke sammenlignbare tall fra tidligere år, da registreringen av 


besøkende ikke har vært lik. Men antall solgte billetter var 16 000 i 2012 og 


17 000 i 2013.  


 


D. Stedsutvikling 


 
D1. Bygge fellesgoder og god infrastruktur 
 
Bygge nye Gapahuker på utvalgte strategiske plasser i regionan 
 
Mål: Øke overnattingsmulighetene i vassdraget 
 
Gjensidigestiftelsen innvilget søknaden fra Haldenkanalen på kr 700.000. 
Regionalparken så det som en mulighet for å tilrettelegge og videreutvikle 
leirplasser, noe som både innbyggere og besøkende kan bruke i regionen. 
Målsettingen var etablering av 10 st. leirplasser på utvalgte områder i regionen. 
Det har vært en lang prosess med å finne de rette plasseringene i regionen og å få 
godkjenning av kommunene og grunneiere. I utgangspunktet ble kommunene 
tilskrevet for selv å finne to egnede steder for leirplasser. De første var 
lokaliseringene var raskt på plass, mens de siste ganske nylig er avklart. Ved 
utgangen av året var det fortsatt ikke gitt tillatelse til etableringen i Aurskog-
Høland. 
 
Gapahukene i Halden er satt opp på Vadet og i Brekke, i Aremark ved Tripperød 
og Skotjern i Vestfjella, I Marker på Kirkebyøya og på Rømskog ved Vortungen.  
I Aurskog-Høland er de planlagt oppsatt på Storøya i Setten og Halsnes i 
Mjermen. Økonomien tillater ikke 10 nye leirplasser med toalett, men vi regner 
med at vi får til 9 leirplasser, seks av de med toalett.  
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Kartprosjekt, stier og løyper 
 


Mål:  Utvikle hensiktsmessig kartmateriale for bruk i regionalparken 


Halden Turist fikk oppdraget med å lage et anvendelig og informativt kart for 
regionen. I samarbeid med en konsulent anbefalte man i år å lage et hensikts-
messig kart over regionen med informasjon om bl.a. aktiviteter og noen utvalgte 
løyper som finnes i de fem kommunene som inngår i Haldenkanalen 
Regionalpark. Kartet som ble laget brettes ut i et større format. Kartet er med 
nummerhenvisninger til Aktiviteter, Severdigheter, Spisesteder, Overnatting, 
Badeplasser, Fiske, Sykkelruter og Kirker.  Det er også markert hvor gjeste-
brygger finnes langs med kanalen. Informasjon finnes om Haldenkanalen 
Regionalparks organisasjon, Slusene i Haldenkanalen, forskjellige utvalgte 
besøksplasser i de fem ulike kommunene, padling, fiske, vandring, 
allemannsretten og forslag på topp 10 sykkelruter.  


Kartet gir meget god informasjon om det mangfold som tilbys i Haldenkanalen 
Regionalpark.  


 


    


 


 


 


Konsulenten anbefalte videre at man i 2015-2016 bør gjennomføre konkrete 
tilretteleggingstiltak na r det gjelder infrastruktur; sa  som merking, gradering og 
skilting for vandring, sykling, padling,  transport, utleie, overnatting og 
arrangement. 
 
Regionalparkkartet ble trykket i 30 000 st. eksemplarer. 23 000 ble distribuert 


via Østfold distribusjon og 7 000 gikk til Haldenkanalen for egen distribusjon. 


De 23 000 ble distribuert til 21 340 husstander og 1 500 hytter i regionen. 
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Husstander som har reservert seg mot reklame har ikke fått kartet utdelt. 


 


7 000 kart ble fordelt på følgende måte: 


Aurskog-Høland kommune     800 st.   


Rømskog kommune     400 st. 


Aremark kommune     800 st. 


Marker kommune                 400 st. 


Halden kommune                             2 000 st. 


Strømsfoss, båthavn       400 st. 


2 200 kart ble lagt ut i informasjonsbokser i Ørje, Strømsfoss, Brekke, Tistedal. 


Det ble også delt ut til aktører i regionen, samt turistkontorene i Østfold og  


Årjäng.  Kommunene har selv fått ansvar for å dele ut videre til ulike aktører. 


Flere kommuner i Indre Østfold har også fått kart. 


 
D2 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser. 
 
Identifisere viktige innfallsporter og opplevelsesområder. 
 
Mål: Mer besøksvennlig region og lokale handlingsplaner med 


mulighetsbeskrivelser 
 
Østfold Fylkeskommune har hatt prosjektlederansvar for dette delprosjektet. 
Linda Karlsen Duffy og Erik Vitanza har jobbet med prosjektet. Det er 
gjennomført befaring på de utvalgte beskrevne plassene fra strategiplanen, og det 
foreligger nå forslag til tiltak på hvert enkelt sted. Hensikten er å se på hvordan 
Tistedal, Fosby, Ørje Skulerud og Rømskog bedre kan tilrettelegges for besøkere 
og representere en attraktiv innfallsport til regionen. Forslagene skal diskuteres 
med kommune før det presenteres videre. Deretter utarbeides lokale 
handlingsplaner som gir noe å jobbe etter på kort og lang sikt.   


 


E. Primærnæring 


E2. Aktivisere regionen i forhold til regional matkultur 


Utvikle Til Gårds.no og app 
 
Mål:  Økt tilgjengelighet og informasjon om 


lokalprodusert mat. 
 
Sammen med Guldkorn og Skjer-i er det jobbet med en 
app for formidling av gårdsprodukter. Målet med 
appen og webtjenesten tilgards er å  gjøre det så enkelt 
som mulig både for kjøper og selger. For kunder løses 
dette ved at de får en app og nettside der de kan finne 
ut hvor de kan kjøpe varen de ønsker på en enkel måte. Selger/bonde får en app 
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og webtjeneste der de veldig enkelt kan registrere, oppdatere lagerstatus, 
åpningstider, og annen informasjon, kommunisere med kunder, samt 
gjennomføre salg.  
 
Vi har ønsket å holde dette i regionen i første omgang, men har ikke klart å skaffe 
finansiering til det, da Innovasjon Norge og fylkeskommunen ikke har ønsket å 
delta. Det er imidlertid flere andre matregioner i Norge som har ønsket å delta, så 
vi håper at vi finner en løsning slik at produktet kan lanseres i løpet av 2015. 


 


 


 


 


E3. Etablere samarbeid for god landskapspleie 


 


Mål:  Øke attraktiviteten for besøkende, bedre vannmiljø 


 


Nye klimautfordringer med voldsom nedbør og tilhørende flom og erosjon, 
gjengroing av kulturlandskap og utsiktspunkter, og store omlegginger i 
landbruket gir spesielle utfordringer. I Haldenvassdraget er det tatt flere sterke 
initiativ for å møte utfordringene. Kanalselskapet har gjort en stor innsats for å 
bevare sluser og andre anlegg. Vannområdet er nasjonal pilot og har gått fra 
kartlegging og overvåking til praktiske tiltak for å bedre vannkvaliteten. I 
Regionalpark Haldenkanalen framhever vi natur- og kulturkvalitetene og søker å 
utvikle næringsvirksomheten i området. Kanalen representerer et miljø som av 
riksantikvaren både har status som teknisk industrielt kulturminne og som et 
landskap av kulturhistorisk nasjonal interesse. Det er jobbet med et prosjekt som 
involverer en rekke fagmiljøer, der ønsket er å forene disse satsingene 


 Vannkvalitet  
 Åpning og utnyttelse av marginale landbruksarealer  
 Verneverdige kulturlandskap  
 Uutnyttede næringsmuligheter  
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Vannområdet v/Finn Grimsrud har hovedansvaret for gjennomføringen. Det er 
avholdt en rekke møter, både med sentrale politikere og fagmyndigheter. Det ble 
også invitert til en fagtur i høst med dette som tema. På grunn av kort frist og få 
som hadde mulighet, ble denne turen utsatt til våren. 


Det er fortsatt ikke etablert konkrete aktiviteter knyttet til tiltaket. 
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(KAP 4) Regnskap 2014 
 
 


Poster Opprinnelig  Justert Regnskap 


  budsjett budsjett 31.12.2014 


Inntekter       


Resultat foregående år -310 000 -310 000 -310 000 


Østfold Fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 


Grensekommunene 650 000 650 000 650 000 


Halden kommune 350 000 350 000 350 000 


Akershus fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 


Aurskog-Høland kommune 250 000 250 000 250 000 


Totalt fra eierne 2 500 000 2 500 000 2 500 000 


Gjensidigestiftelsen 700 000 700 000 700 000 


Verdiskapingsprogram for regionalpark 900 000 900 000 500 000 


Verdiskapingsprogram for regionalpark 2012 250 000 50 000 141 250 


Fylkesmannen 200 000 85 000 0 


Innovasjon Norge 300 000 50 000 0 


Utviklingsavtalen 2013 500 000 500 000 500 000 


Utviklingsavtalen 2014 800 000 800 000 400 000 


Andre inntekter 
 


100 000 228 258 


Totalt eksterne inntekter 3 650 000 3 185 000 2 469 508 


Sum inntekter 5 840 000 5 375 000 4 659 508 


  
  


  


Utgifter       


A. Organisering 
  


  


Lønn, fast ansatte 575 000 750 000 771 547 


Sosiale kostnader 200 000 280 000 291 522 


Innleid hjelp/konsulent 100 000 155 000 140 119 


Avtale med Marker kommune 
 


300 000 300 000 


Studietur 50 000 0   


Evaluering 
 


100 000 81 002 


Kontorhold 50 000 40 000 46 748 


Husleie 40 000 40 000 24 600 


Inventar og utstyr 25 000 25 000 5 450 


Reiseutgifter, kompetanseutvikling 50 000 50 000 66 391 


Servering møter, seminarer og konferanser 35 000 35 000 118 593 


Møte og skyssgodtgjørelse styret 158 000 128 000 59 998 


Norske Parker, kontingent 25 000 25 000 25 000 


Diverse 50 000 25 000 16 022 


Sum organisering 1 358 000 1 953 000 1 946 992 


  
  


  


B. Merkevare 
  


  


B1. Forankre merkevaren 
  


  


Utvikle nettsiden(profilhåndbok, nyhetsbrev, 150 000 100 000 62 542 
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m.m)Sos.med. 


Regionalparkskolen (service/vertskap)  150 000 120 000 114 720 


B2 Bygge en samlende identitet basert på felles historie 
 


0   


Soot-spillet (Fyrtårn) 300 000 300 000 316 078 


Soot-spillet (Hovedprosjekt) 
  


228 258 


B3 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 
 


0   


Temaguide med kart 
 


0   
KOMMUNIKASJON: PR-reise, pressekontakt, FB-
annonser,/andre annonser 450 000 350 000 168 478 


Publikumsslusing 2013/2014 
  


230 000 


Reiselivsmessen 50 000 50 000 52 904 


Brosjyre 100 000 50 000 47 750 


Bilder-film. 100 000 0   


Sum merkevare 1 300 000 970 000 1 220 730 


  
  


  


C. Opplevelsesnæringen 
  


  


C1 Bidra til å skape flere attraktive produkter  
  


  


Markedsanalyse 100 000 200 000 87 567 


Utvikling av produkter knyttet til kano/kajakk 100 000 50 000 33 617 


Utvikling av produkter knyttet til passasjerbåter  125 000 
 


  


Utredning av vernebygg for DS Turisten 100 000 150 000 148 418 


Utvikling av Fiske og Jaktprodukter 200 000 100 000 100 000 


Utvikling av sykkel og kano (Inter-reg)  Na-tur 37 500 37 500 37 500 
C2 Styrke kompetansen for de næringsdrivende 
aktørene 


 
  


Kompetanseprogram - kartlegging og gjennomføring 350 000 50 000   


C3 Haldenkanalens artsmangfold 0 0   


C4 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 200 000 200 000 200 000 


C5 Haldenkanalen-Dalslands Kanal 0 0 0 


Sum opplevelsesnæring 1 212 500 787 500 607 102 


  
  


  


D.Stedsutvikling 
  


  


D1 Bygge fellesgoder og god infrastruktur 
  


  
Bygge nye Gapahuker på utvalgte strategiske plasser i 
Regionalparkområdet 1 000 000 1 000 000 658 857 


Kartprosjekt, stier og løyper 150 000 150 000 156 202 


D2 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 
 


0   
Identifisere viktige innfallsporter og opplevelsesområder, 
Lokale handlingsplaner, mulighetsbeskrivelser, 
Rasteanlegg,  200 000 200 000   


Sum stedsutvikling 1 350 000 1 350 000 815 059 


  
  


  


E.Primærnæring 
  


  
E1 Mobilisering i forhold til etablering av nye 
bygdenæringer  0 0   


E2 Aktivisere regionen i forhold til regional matkultur 
 


0   


Utikle Til Gårds.no og app 50 000 50 000   


E3 Etablere samarbeid for god landskapspleie 
 


0   
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Landskapspleie, planlegging og gjennomføring 250 000 250 000   


E4 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske 
 


0   


se opplevelsesnæring fiske 
 


0   


Utmarkstrategi 
 


0 56 400 


Sum primærnæring  300 000 300 000 56 400 


Sum utgifter 5 520 500 5 360 500 4 646 283 


  
  


  


Resultat 319 500 14 500 13 225 


 


Indre Østfold Kommunerevisjon har revidert regnskapet sammen med Marker 
kommunes regnskap. Det fremkommer ingen merknader til regionalparkens 
regnskap som kun er benevnt slik: 


 


 


 








 


                                                                                                           
         
 
 
 
Til eierne 
 
 
          Ørje 2015-06-19 
 
 


 
 


Regionalpark Haldenkanalen har gjennomført sitt rådsmøte og sender på bakgrunn av det ut 
informasjon til sine eiere. 
 
Videre drift 
Etter en grundig evaluering har rådet i regionalparken, i dialog med sine eiere, vedtatt 
fortsatt drift av organisasjonen. Det er ønskelig med en større forankring av arbeidet enn 
tidligere, og rådet har derfor vedtatt noen strukturelle endringer, som en anmoder eierne 
om å følge opp. I vedtaket fra rådsmøtet heter det blant annet 
 


Lokale forankringsgrupper 
Det skal tilstrebes etablering av lokale forankringsgrupper som bindeledd mellom eierne og 
parken. Det anbefales at disse gruppene har følgende sammensetning 
 
- ordfører 
- rådmann 
- kultur/info/næring 
- reiseliv 
 
Ordføreren bør ha ansvar for at en slik gruppe etableres, og bør selv lede eller utpeke lederen 
av gruppen. Gruppene velger sin representant til arbeidsgruppen.  


 
Vi vil likevel understreke at kommunene naturligvis står fritt til å benytte den sammensetning de 
finner hensiktsmessig.  


 
Arbeidsgruppe 
Det skal etableres en administrativ arbeidsgruppe bestående av utpekte representanter fra 
eierne, samt fra de aktuelle samarbeidsorganisasjonene i regionen (reiselivsorganisasjonene, 
kanalselskapet og utmarksavdelingen). 


 
Styret har bemerket at arbeidsgruppen har en dobbelt funksjon, som utøvende organ for de tiltak 
som bestemmes, og rådgivende organ for styret. Vi forutsetter at de lokale forankringsgruppene 
medvirker i dette når det gjelder tiltak i den enkelte kommune. Styrets og rådets oppgaver er 
uendret. Sammensetningen her kan endres etter kommunevalget, uten at det får store følger for 
arbeidsgruppe eller forankringsgrupper. 


 







 


 
 
Anbefalt sammensetning av disse gruppene er å betrakte som veiledende. Halden kommune 
har hatt en slik modell hele tiden, og det er ingen grunn til å endre den. Aremark kommune 
har også skissert en annen løsning, slik at det er rom for lokale tilpasninger.  
 
Styrerepresentant fra den enkelte eier skal ha mulighet til å delta i den respektive gruppen. 
Det vil være naturlig at representanten fra Akershus fylkeskommune deltar i gruppen i 
Aurskog-Høland, mens det i Østfold fylkeskommune kanskje er rom for en egen gruppe. 
Forankringsgruppen er ansvarlig for å plukke ut sin representant for arbeidsgruppen. Styret i 
regionalparken ber sine eiere ta ansvar for etablering av slike grupper. 
 
Vedtekter 
Rådsmøtet vedtok noen mindre endringer av vedtektene i sitt møte 29.05.15, blant annet 
knyttet til valg. Det er nå presisert at det er eierne selv som utpeker sine representanter til 
rådet, og at dette gjøres så snart som mulig etter kommune/fylkestingsvalget. På bakgrunn 
av dette vil nytt styre kunne velges på ekstraordinært rådsmøte.  
 
Utbetaling 
Regionalparken har mottatt de årlige tilskuddene for 2014 fra kommunene, men ikke fra 
fylkeskommunene. På bakgrunn av vedlagt dokumentasjon bes det om utbetaling av følgende bidrag 
 
Akershus fylkeskommune kr    250.000 
Østfold fylkeskommune     kr 1.000.000  
 
Beløpet bes overført konto 1050.0720836 og merkes “Regionalpark”. 
 
Det bes om tilbakemelding til vidar.ostenby@marker.kommune.no så snart den enkelte gruppe er på 
plass. En minner også om at regionalparken stiller seg til rådighet til å delta med informasjon i disse 
gruppene eller i andre sammenhenger, f.eks. i kommunestyre, formannskap, næringsutvalg e.l.. 
 
Vi viser ellers til vedleggene, som omfatter en organisasjonsplan for regionalparken, og en oversikt 
over de tiltakene som skal foregå i resten av dette året. Arbeidsplan for neste år, vil tilsvarende bli 
lagt fram for behandling i høst. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Kolstad      
styreleder       Vidar Østenby  
        daglig leder 


   
Vedlegg: 


- protokoll fra rådsmøtet 
- vedtatt årsmelding og regnskap 
- handlingsplan og budsjett 
- reviderte vedtekter 
- organisasjonskart 



mailto:vidar.ostenby@marker.kommune.no
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PROSESS 


REPRESENTANTSKAPSMØTE 


Representantskapet for Indre Østfold Utvikling IKS vedtok 10.11.14 å nedsette et strategiutvalg for 


utarbeidelse av eierstrategi for selskapet:  


«Det utarbeides eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS. Selskapet er ansvarlig for kostnadene 


knyttet til arbeidet gjennom Prosjekt Eierskap og har avsatt kr. 100.000 til dette arbeidet i 


årsbudsjett for 2015. Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet. Representantskapets leder 


og styreleder gis fullmakt til å utpeke medlemmer i styringsgruppen.» 


STRATEGIUTVALGET 


Representantskapsleder og styreleder kom frem til følgende sammensetning: 


 Thor Hals 


 Erik Unaas 


 Kjersti N. Nilsen 


 Bjørn Sjøvold 


 Einar Evensen 


 Signe Øye 


 Bjørn Winther Johansen 


 Åsmund Kobbevik (sekretær)  


 


PROSESS 


Strategiutvalget møttes første gang 20.01.15 og har totalt gjennomført 4 møter. Som en del av 


arbeidet har strategiutvalget fulgt opp prosessen for ferdigstillelse av strategisk næringsplan. 


I strategiarbeidet er det gjennomført følgende møtepunkter 


 20. jan Møte i strategiutvalget 


 02. feb Møte i strategiutvalget. Gjennomgang av strategisk næringsplan 


 05. mars Møte i strategiutvalget 


 05. mars Møte med referansegruppen, ordførere og rådmenn 


 26. mars Møte i strategiutvalget 


 20. april Eiermøte 


 28. april Møte i representantskapet 


 


Representantskapet sender eierstrategien ut som høringssak til kommunestyrene. Revidert 


selskapsavtale sendes samtidig ut som beslutningssak til kommunestyrene. 


 


  







EIERSTRATEGI OVERFOR INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 


HENSIKT 


Indre Østfold Utvikling IKS (heretter IØU) ble etablert 01.01.13. med motiv om å få til en mer 


samordnet og sterkere satsning på utvikling av regionen.  


Indre Østfold Utviklingsfond, Kompetanseforum AS, deler av aktiviteten i Østfold bedriftssenter AS og 


Reiseliv Indre Østfold ble overført til ett selskap, for å få en mer slagkraftig og effektiv struktur. Som 


en del av bakgrunnen skulle selskapet gi Indre Østfold et samlet ansikt utad, og bidra til oppbygging 


av et godt omdømme. 


Selv om Indre Østfold oppfattes som en attraktiv region er det andre regioner som vokser raskere, og 


som får mer oppmerksomhet og mer investeringer. Regional utvikling har betydning for 


innbyggernes levekår og næringslivets verdiskapning. Flere utviklingsprosjekter krever kompetent 


oppfølging. Innen samfunnsområder som samferdsel og næringsliv er regionalt perspektiv 


nødvendig. Indre Østfold Utvikling IKS er eierkommunenes verktøy i dette.  


I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige 


arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. Indre Østfold skal gjennom 


arbeidsplassvekst posisjonere seg som en attraktiv region – for innbyggere, næringsliv og besøkende. 


 


KJERNEVIRKSOMHET 


Selskapet er kommunenes fagressurs knyttet til næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Gjennom 


Strategisk Næringsplan 2015-2020 er det definert hvordan selskapet samvirker med kommunenes 


kompetanse på området, men også innenfor tilliggende fagfelt som plan og kultur. Koordinering av 


tiltak, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt i dette arbeidet.  


 


FAGRESSURS FOR KOMMUNENE 


Selskapet bistår ut fra et regionalt verdiskapingspotensial inn i kommunenes arbeid med lokale 


næringsplaner og/eller kommuneplaner. 


Selskapet deltar etter kapasitet i næringsutvalg, kommunenes tiltak som frokostmøter o.l. 


Selskapet påtar seg utviklingsprosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet etter 


henvendelse fra kommunene. Ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet vurderes det hvorvidt dette 


kan utføres innenfor grunnfinansiering eller faktureres kommunene som oppdrag. 


Selskapet bistår kommunene etter kapasitet som rådgiver, deltaker i styringsgrupper o.l. i utvikling 


og gjennomføring av prosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet. 


  







PÅDRIVER FOR NÆRINGSUTVIKLING 


Selskapet er kontaktpunkt for eksisterende næringsliv knyttet til etablering i regionen, og som 


rådgiver knyttet til bedriftsutvikling koblet til virkemiddelapparatet. Selskapet samarbeider med 


andre aktører knyttet til etablering av virksomhet med henvisningskompetanse. 


Selskapet utvikler og iverksetter nettverk og klyngeaktiviteter for næringslivet. Dette representerer 


selskapets viktigste innsatsområde i arbeidet med arbeidsplassvekst, og omfatter i det vesentligste 


små og mellomstore bedrifter innenfor bransjer og verdikjeder med særlig potensial for vekst. 


Tilbudet kommuniseres som del av kommunenes kommunikasjon knyttet til næringsliv på web og 


gjennom selskapets egne kommunikasjonskanaler som web, sosiale medier og trykk. 


Selskapet forventes å være en pådriver for å hente eksterne investorer til Indre Østfold og skal 


markedsføre regionale næringsarealer. 


 


REGIONAL INFORMASJON, REPRESENTASJON OG PR 


Selskapet deltar som kommunenes og regionens representant der dette er naturlig. Eksempler på 


dette er Samarbeidsalliansen Osloregionen, Regionalpark Haldenkanalen, Østfold fylkeskommune, 


Høgskolen i Østfold o.l. 


Selskapet skal sette dagsorden, og utvikle og gjennomføre møteplasser og konferanser knyttet til 


kjernevirksomheten. Målgrupper er næringsliv samt politisk og administrativ ledelse i kommunene. 


Selskapet skaper og gjennomfører øvrige tiltak som bygger opp under realisering av formålet. Dette 


kan være informasjonsarbeid, profilering av regionen via internett og facebook, kompetansehevende 


tilbud med mer. 


Markedsføring av regionen skal utvikles som innsatsområde. 


 


FELLESTJENESTER FOR BESØK- OG OPPLEVELSESNÆRINGEN (TIDL. REISELIV INDRE ØSTFOLD) 


Selskapet driver reiselivsportalen www.visitindre med tilhørende sosiale media. Selskapet gir etter 


behov ut trykksaker og deltar på aktuelle reiselivsmesser, konferanser og kurs. Tilbudet søkes i størst 


mulig grad medfinansiert av næringslivet, men til en subsidiert pris som følge av kommunenes 


grunnfinansiering.  


Selskaper er på vegne av kommunene medeier i det fylkesovergripende destinasjonsselskapet Visit 


Østfold AS. Selskapet er også representert i selskapets styre. Kommunene betaler årlige driftsbidrag 


fordelt etter innbyggertall til Visit Østfold AS etter beslutning i selskapets generalforsamling. 


 


 



http://www.visitindre/





SEKRETÆRIAT FOR REGIONRÅDET 


Som sekretær for regionrådet tilrettelegger IØU for møter i Regionrådet og Regionrådets 


arbeidsutvalg (AU). Dette følges opp med løpende dialog med rådmannsgruppen og kommunene for 


øvrig. IØU legger frem rapportering og planer for Regionrådets virke. 


Sekretariatet har også en samordningsfunksjon for gjennomføring av IKSenes 


representantskapsmøter, og publisering av sakspapirer.  


Følgende områder skal håndteres av regionrådet og selskapet i fellesskap: 


 Samferdsel som innsatsområde. Dette skal ivaretas i dialogen i AU. En avklaring rundt 


grensedragninger skal formaliseres.1 


 Representasjon på strategiske møteplasser. Dette skal drøftes som et fast punkt i AU, med 


rapportering til regionrådet. 


 


FORUTSETNINGER 


Indre Østfold Utvikling er et regionalt utviklingsselskap som med bakgrunn i et kompetent fagmiljø og 


nettverk realiserer en langsiktig utviklingsstrategi for Indre Østfold forankret i gjeldende kunnskaps- 


og erfaringsbaserte modeller (f.eks. Telemarksforskning). Arbeidet bygger på en felles 


kunnskapsplattform, bygd på forskning knyttet til drivere og innsatsområder for regional utvikling 


med hensyn til næringsliv, befolkningsvekst og besøkende. 


Selskapet definerer i hovedsak selv tiltak og prosjekter som gjennomføres i tråd med selskapets 


strategi og metode. Selskapet jobber innenfor innovasjonssystemet (næringsliv, FoU og virkemidler) 


med tilhørende finansieringsmuligheter regionalt og nasjonalt. 


Selskapets tilbud og tiltak baseres dels på faste tjenester til kommunene og dels oppdragsbaserte 


tjenester knyttet til aktiviteter og prosjekter. Salg av tjenester skal i primært skje til 


deltakerkommunene og deres eide selskaper og samarbeid. Faste funksjoner for eierkommunene kan 


innarbeides, men må konsekvensvurderes. 


Eierne skal sørge for at IØU har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester.  


Eierne skal bidra med kommunale fagressurser i tråd med gjeldende Strategisk Næringsplan med 


tiltaksplan. Selskapets og eierkommunenes samlede innsats kan legges til grunn for den egenandel 


som oppgis ved søknad om prosjektmidler. 


I tråd med avtalte budsjettrammer, inngåtte avtaler og tildelte prosjektmidler kan IØU benytte 


underleverandører, for å sikre at selskapet til enhver tid har kapasitet og kompetanse til å utføre de 


aktuelle oppdragene. 


  


 


 


                                                                 
1
 Se også kulepunkt 2 under avsnitt om utviklingsområder. 







STYRINGSPRINSIPPER 


Prinsippene som eierne legger til grunn for styring av og samhandling med selskapet er nedfelt i 


Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. 


Representantskapet er IØU sitt eierorgan. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til sitt 


kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 


Selskapets representantskap og styret kan ta initiativ til å avholde eiermøter. Eiermøtene benyttes til 


å utveksle informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 


Møtene skal forberedes med utsendelse av informasjon og spørsmål til avklaringer på forhånd. 


Representantskapets leder og styreleder kan gjensidig kalle inn til dialogmøter mellom 


representantskapets leder, styreleder og evt. daglig leder, for å følge opp kontakten mellom 


selskapet og eierne. 


Regionrådet er en viktig bestiller overfor selskapet, men har ingen formell eierstyringsfunksjon. 


Regionrådsmøtet er en arena hvor selskapet forventes å utøve sin pådriverrolle. Daglig leder for IØU 


møter fast i Indre Østfold Regionråd. 


Strategisk Næringsplan for Indre Østfold har en beskrivelse av mål, aktiviteter og oppnåelser som 


speiler intensjonen med etableringen av IØU. Regionrådet er bestiller av næringsplanen, og IØU skal 


lede kommunenes arbeid med å revidere næringsplanen2. Eierne forventer at IØU implementerer 


næringsplanens målsettinger og tiltak i sine egne planer, og legger dette samtidig inn som en del av 


rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 


 


ØKONOMI 


Selskapets basisfinansiering er kr 50,- pr innbygger og pr. 01.01.15 2 580 000,-.3 


For selskapets levering forutsettes en maksimal utnyttelse av de totale ressurser som legges i 


selskapet, og at dette danner grunnlag for regional vekst gjennom samhandling med næringsliv, 


offentlige virkemidler og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 


Det forventes at selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av 


nettverk og prosjektbasert satsning.4 


Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som gir tilfredsstillende avkastning uten at det 


innebærer en vesentlig finansiell risiko for selskapet. Forvaltningen skal videre sikre lave 


finansieringskostnader og god likviditet. Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om 


interkommunale selskaper være gjenstand for betryggende kontroll. 


IØU fikk ved etableringen overført aksjer i tre selskaper5 med en samlet balanseført verdi pålydende 


377 404 (2014). Det legges til grunn at styret ivaretar rollen som aksjonær, med deltakelse på 


generalforsamling og med forslagsrett på nye styremedlemmer. 


                                                                 
2
 Næringsplanen revideres hvert 4. år, med vedtak i kommunestyrene. Tiltaksplanen et administrativt 


avtaledokument mellom styret for selskapet og rådmannen i hver av eierkommunene. Tiltaksplanen revideres 
årlig, der regionrådet er høringsinstans. 
3
 Sekretæroppdraget for Regionrådet finansieres utenom dette. 


4
 Gjentas under utviklingsområder 







UTVIKLINGSOMRÅDER 


I forlengelsen av arbeidet med eierstrategi forventes det at 


 Styret foreslår en rutine for å revidere næringsplanens tiltaksdel, og foreslår en plan for 


oppfølging av selskapets og kommunenes forpliktelser. Plan og rutine legges frem for 


rådmannsgruppen til felles overenskomst. 


 Styret kommer med anbefaling om organisering av en mulig utrederfunksjon knyttet 


samferdsel, som en tilknytning til sekretærrollen for Regionrådet. Dette som en følge av at 


samferdsel er et av regionrådets viktigste politikkområder. 


 Selskapet utarbeider, i samarbeid med regionrådets arbeidsutvalg, en 


kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien skal tydeliggjøre selskapets rolle og 


regionrådets rolle i det regionale kommunikasjons-, representasjons- og 


markedsføringsarbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal legges inn i 


rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 


 Selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av nettverk og 


prosjektbasert satsning. 


 Selskapet avgir fast rapportering i forhold til overordnet hensikt (arbeidsplassvekst) og de 


forventninger som er formulert i tilknytning til kjernevirksomheten. 


 


                                                                                                                                                                                                        
5
 Opplevelsesenteret Østfoldbadet AS (0,36% - 75 000,-), Østfoldforskning AS (8,33% - 250 000,-) og Visit 


Østfold AS (13,20% - 52 404,-). Eierandel og balanseført verdi 2014 i parentes. 





