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Referat AU 11.08.17 

Tid: Fredag 11.08.17, 08.00-12.00, Kommunehuset, Hobøl 

Til stede: Ole-Andre Myhrvold, Petter Schou, Olav Breivik, Erik Unaas, Thor Hals 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige møte 

Godkjent. 

 

2. Info/status fra prosjektleder 

Informasjon om arbeidet i sommer. Forberedelse av saker, forankring og informasjon om 

prosjektarbeidet.  

 

3. Gjennomgang av program "Bli-Kjent"-tur 17.08.17 

Forslag til program for dagen ble gjennomgått, og noe justert. Programmet sendes ut 

sammen med saksfremlegg til fellesnemndas møte 17.08.17. Dagen starter på Tomter 

stasjon i Hobøl kl.08.00, med lunsj og fellesnemndsmøte i Askim (Smaalenene hotell) og 

avsluttes med middag i Eidsberg (La Moss) kl.17.00 - 19.30. Deltakere er fellesnemndas 

medlemmer+ 1.vara + PSU's medlemmer + rådmenn + prosjektledelse. I tillegg inviteres 

lokalpresse til å være med på turen. 

 

4. Forberedelse møte i fellesnemnd 17.08.17  

 

Sak: Valg av leder/nestleder + vara PSU 

Prosjektleder innledet på saken. Det er valgt medlemmer til PSU, men ikke valgt 

leder/nestleder + vara.    

 

Konklusjon:  

Prosjektleder sender ut saken med innstilling uten navn. Forslag på leder /nestleder / 

varamedlemmer fremmes direkte i møtet 17.08.  

 

5. Forberedelse møte i fellesnemnd 21.08.17 

Sak 1: Prosjektorganisering, delprosjekt og mandater 

Prosjektleder gjennomgikk forslag til prosjektorganisering. Ledelse i delprosjekter vil i stor 

grad  være rådmenn i adm og adm/pol.delprosjekter og politisk ledelse 

(ordfører/varaordfører) i de politiske delprosjektene. Organisasjonsplanen er også 

gjennomgått med rådmenn i møte 10.08.17. Noen mindre justeringer gjort i org.planen.  

 Det nedsettes snarlig en hurtigarbeidende arb.gruppe for å utarbeide økonomiske 

handlingsregler for budsjett/økplanarbeidet i 5K. Arbeidsgruppen vil bestå av 

politikere/rådmenn/øk.sjefer og HTV. Sak om øk.handlingsregler ønskes fremlagt i 

fellesnemndas møte i sept. 
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 Barnevern - tidligere vedtak om utredning felles bv-tjeneste for alle bv-tjenester Indre 

Østfold. Ønskelig at dette nå tas som del av 5K-prosjektet og at deltakelse fra kommuner 

"utenfor" 5K vurderes underveis. Prosjektleder informerer/har dialog med rådmennene 

utenfor 5K før sak fremmes.  

 

 "Lavthengende frukter", som ønskes snarlig ferdig utredet/avklart: 

- anskaffelser/innkjøp 

- skatt/innfordring 

- lønn/regnskap/HR 

- byggesak/regulering  

 

Sak 2: Budsjett/økonomiplan - disponering av engangstilskudd 

Forslag til budsjett/økonomiplan ble fremlagt. Inntekts- og utgiftsside ble gjennomgått og 

diskutert. Fortsatt et grovbudsjett, som vil måtte justeres. Bruk av regionsentertilskudd 

beholdes i det enkelt kommunebudsjett i 2017, men beholdes i prosjektets økonomiplan i 

2018 og 2019. Prosjektleder justerer budsjettforslaget iht dette i før saken sendes ut. 

Sak 3: Møtegodtgjøring/frikjøp 

Sak om møtegodtgjørelser ikke endelig ferdig til møtet. Prosjektleder ferdigstiller saken og 

sender direkte ut. Sak om frikjøp utsettes til neste møte, da det må gjennomføres formelle 

drøftingsmøter med HTV. 

Sak 4: Organisering prosjektledelse/stab 

Til nå 2 ansatte. Staben foreslås etablert med ytterligere 2*50% midlertidige stillinger 

(HR,juss). Intern rekruttering. For øvrig forutsettes tett samarbeid med rådmenn og 

kommunenes fagmiljøer. Staben er forutsatt utvidet med ansettelse av toppledelse for ny 

kommune i løpet av 2018 iht. prosjektplan. Ingen fast lokalisering av prosjektledelsen. 

Prosjektleder vil ha sitt arbeidssted i alle kommunene gjennom høsten. 

Sak 5 : Retningslinjer for håndtering av ledige stillinger/stillingskontroll 

Forslag til retningslinjer ble gjennomgått.  

Konklusjon: 

Prosjektleder ferdigstiller sakene og sørger for utsending til fellesnemndas møte 21.08.17. 

Ordfører bes snarlig melde tilbake "sin" representant til arbeidsgruppen 

økonomi/øk.handlingsregler. 

6. Innkomne saker: 

 

NAV - forslag organisatoriske endringer 

Prosjektleder hatt møte med fylkesdirektøren i sommer. Statlige føringer på at en del 

tjenester skal desentraliseres. Regionkontoret vil derfor flytte en del medarbeidere ut på de 
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lokale NAV-kontorene. Samtidig ønskes det å samle NAV i Indre-Østfold, og ansette 1 NAV-

leder. Saken skal diskuteres i partnerskapsmøte 28 aug. Kommer trolig opp som sak i 

fellesnemndas møte i sept. 

 

Næringsliv - status næringsselskap videre utvikling 

Olav Breivik redegjorde for status i Askimregionen Utvikling as. Selskapet etablert, og 

oppfordret alle 5K-kommunene til å bli med i selskapet.  

 

Skatt- forhandlinger Skatt Øst 

Thor Hals redegjorde for forhandlinger med Skatt Øst/gårdeier om evt etablering i Skatt Øst's 

lokaler i Askim. Definert som et prosjekt som raskt kan realiseres. Vil fremmes som egen sak 

når forhandlingene er ferdigstilte. 

 

Kirken - reformprosess - budsjettdekning engangstilskudd 

Prosjektleder vært i dialog med kirken i sommer. Kirken etablerer en "parallell" prosess. Skal 

ha midler fra engangstilskuddet som tildeles 5K. Ikke kommet noen krav fra kirken enda. 

Prosjektleder vil etablere faste møtepunkter med kirken. Prosjektleder avklarer videre om 

også andre trosretninger/kirkesamfunn kan ha krav på tilskudd. 

 

Skolestruktur Eidsberg. 

Eidsberg kommune ber om fellesnemndas uttalelse til sak om skolestruktur i Eidsberg. Saken 

ble diskutert. Prosjektleder skal ha eget møte med adm i Eidsberg før saken fremlegges for 

fellesnemnda.   

 

7. Eventuelt 

 

a. Avklaring av begrepet "prinsipiell betydning" 

Prosjektleder innhentet uttalelse fra KS, fylkesmann og KMD. Disse ble gjennomgått. 

I stor grad opp til kommunene å avgjøre selv. 

 

Konklusjon: 

Saksbehandler vurderer i forhold til om saken er av prinsipiell betydning i den enkelte sak 

(fast pkt. i saksbehandlingsmalen) 

 

b. Gruppelederforum 

Medlemmer av gruppelederforum som ikke er medlemmer av fellesnemnd skal ha kopi 

av utsendingen til fellesnemnda. 

 

c. Johnny Jern-prosjektet 

Thor Hals redegjorde for henvendelse fra prosjekt som går på ernæring/kroppsfiksering 

rettet mot 1-4 klasse i grunnskolen. Ønskelig at 5K-kommunene deltar og 

medfinansierer.  

Enighet om å avvente denne type henvendelser til budsjett er vedtatt og at prosjektet 

har kommet noe lengre. Den enkelte kommune vurderer egen deltakelse i prosjektet. 
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d. Navn på ny kommune 

Prosjektleder tok opp sak rundt navneprosess med bakgrunn i brev fra departementet av 

23.06, om frist til 01.11.17 for å vedta navn på den nye kommunen. Med bakgrunn i 

foreliggende vedtak i kommunene anser AU at det ikke vil kunne vedtas et likelydende 

navn av alle kommunestyrer i 5K, og at saken oversendes departementet raskest mulig 

for endelig avgjørelse. 

 

Oppfølging: 

Prosjektleder lager utkast til oversendelsebrev. 

 

Neste møte: Fredag 25.08.17 kl.08.00-12.00 kommunehuset, Hobøl   

Skotbu, 13.08.17 

Bjørn Sjøvold/ref. 

  

 

  

 


