
Notat 
08.04.19 

Regionalpark Haldenkanalen 
(Samarbeid med Haldenvassdragets kanalselskap AS) 
 

Dokumenter: 

- Ansvar- og rollefordeling mellom Haldenkanalens vassdragsselskap AS og Regionalpark 
Haldenkanalen. Datert 10.10.18. 

- Kommunestyresak A-H kommune 17.12.20, sak nr. 55/18. J nr.: 18/03225. 

 
Rettsgrunnlag: 
Regionalparken er organisert som et samarbeid etter kommunelovens § 27.  
Dette er et interkommunalt samarbeid med eget styre, hvor "eierne" er representert. 
 

Spørsmålsstilling: 

Både Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommer er med i Regionalpark Haldenkanalen, og 
A-H kommune er aksjeeier i Haldenvassdragets kanalselskap. 

I og med at A-H kommune og Rømskog kommune slår seg sammen fra 1.1.20 skal alle 
medlemsskap/eierskap vurderes. 

De to selskapene har mange sammenfallende interesser, og det er jo nærliggende å spørre om 
en sammenslutning kan finne sted. 

Det må jo utredes, og det er private aksjonærer inne i bildet. 

Er dette et spørsmål som fylkeskommunen arbeider med? 

 

Kst fylkesdirektør Elin Tangen Skeide, Østfold fylkeskommune opplyser 

Det pågår for tiden en dialog mellom de offentlige eierne om kanalselskapet. Det er nok et ønske 
om å drøfte også de temaene du tar opp her, men det blir i så fall etter at man er samlet i synet 
på kanalselskapet først. Det tas sikte på å få behandlet et omfangsnotat i junimøtene. Din 
ordfører deltar i denne dialogen. 

Vidar Østenby, Marker kommune 

Etter min mening burde vært ett selskap med en drift- og en utviklingsavdeling. 

Det pågår en prosess i fylkeskommunen på dette nå. Det er i stor grad de private eierne i 
kanalselskapet som gjør det litt utfordrende 

  

Rådmann Anne Kirsti Johnsen, Rømskog kommune: 

Regionalpark Haldenkanalen har som mål å gjennomføre et stedsutviklingsverksted med 
Snøhetta i hver kommune, og har i 2019 Bjørkelangen på arbeidsplanen. Hensikten er å 



gi innspill til utvikling av avgrensede områder, slik at turistisk infrastruktur kan utvikles til 
beste for innbyggere og besøkende, men på en slik måte at det tydelig fremgår at det 
der en del av en større helhet. På Rømskog har det vært litt usikkert hvilket sted som 
skal velges, og det er derfor ikke blitt prioritert. 

Det er i 2019 utarbeidet en markedsføringsbrosjyre utformet som et kart over regionen 
der alle besøksmål er avmerket. Det er også laget en brosjyre over 14 anbefalte 
sykkelturer i regionen, der både Aurskog-Høland og Rømskog er representert med turer. 
Denne brosjyren ble utarbeidet til sykkel- og vandringsmessen i Utrecht i mars og 
beskriver fine turer med opplevelser i området. 

 

Det er søkt og innvilget midler til et bedriftsnettverk for lokalmat i A/H og Rømskog, men 
det er ikke igangsatt ennå på grunn av nødvendige avklaringer mot eksisterende arbeid. 

Det er bevilget midler til et bedriftsnettverk innen naturbasert helse, utelukkende med 
bedrifter fra våre to kommuner. Her er det gjennomført en forstudie, og det er bevilget 
midler fra Innovasjon Norge til et forprosjekt for å gå videre med dette. 

Regionalparken har avsatte profileringsmidler med kr 50 000 pr kommune, som 
arrangører kan søke på til kulturarrangementer, f.eks Unionsmaraton og 
Skøytefestivalen. 

Det er innledet et samarbeid med Bygdetunet på Hemnes, og Regionalparken skal 
sammen med dem lage et par arrangement på Skulerud i forbindelse med at 
veteranbåttreffet i kanalen i år er på Skulerud. 

Videre har Regionalparken sammen med utmarksavdelingen jobbet med jakt- og 
fiskeprodukter, og hvordan de kan selges og markedsføres. Ellers deltar bedrifter fra 
kommunene i det Regionalparken arrangerer av kompetanseutvikling, spesielt innen det 
grønne skiftet, hvor det f. eks 3. april arrangeres et seminar på Eidsverket. 

 

Ny kommunelov, Dagfinn Lunner 

Regionalpark Haldenkanalen er organisert som et § 27 samarbeid etter den gamle 
kommuneloven om interkommunalt samarbeid.  

Etter ny kommunelov kan kommunene organisere for å utføre felles oppgaver: 

A) Interkommunalt politisk råd 
B) Kommunalt oppgavefellesskap 
C) Vertskommunesamarbeid 
D) Interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening, eller 

annen måte som det er rettslig adgang til 

Den «gamle» organiseringen etter § 27 er borte, og enheter som er organisert etter denne 
paragrafen må endres slik at de faller inn under en av de lovlige organisasjonsformene i § 17.1. 

Det er fastsatt overgangsregler i kommunelovens § 31-2: 



 

 

§ 27 – selskaper må være omdannet til et interkommunalt politisk råd, eller et kommunalt 
oppgavefellesskap senest 4 år etter at henholdsvis kap. 18 og 19 i loven trer i kraft. 

 Vedtak fattes av det enkelte kommunestyre. Samarbeidsavtale skal også vedtas. 

 
Mulig at det passer best å organisere Regionalpark Haldenkanalen som et interkommunalt 
politisk råd: 
Vedtaksmyndighet: 
•Kan ikke treffe enkeltvedtak 
•Kan treffe vedtak om interne forhold om samarbeidet, også enkeltvedtak, eks ansettelse av 
sekretær 
•Kan forvalte tilskuddsordninger 
•Kan ikke yte tjenester 
 
Politisk råd kan (eksempler på oppgaver) 

- Avgi høringsuttalelser som berører næringsutvikling i regionen 
- Drive aktivt utviklingsarbeid innenfor samfunns- og næringspolitikk 
- Bidra til å utvikle regionen som aktivt turistformål 
- Være pådriver og kontaktpunkt for utvikling av regionen 
- Gi tilskudd til grundere 

 
Konklusjon: 

1. Nye Aurskog-Høland kommune avventer konklusjon fra de offentlige eierne om veien 
videre for Haldenvassdragets kanalselskap AS. Jfr. uttalelse fra Østfold fylkeskommune 
v/Elin Tangen Skeide. 

2. Regionalpark Haldenkanalen må uansett organisere seg etter de nye bestemmelsene i 
kommuneloven senest innen 4 år. 


