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Referat AU 25.08.17 

Tid: Fredag 25.08.17, 08.00-11.00, Kommunehuset, Hobøl 

Til stede: Thor Hals, Ole-Andre Myhrvold (til kl.10.00), Petter Schou, Olav Breivik, Erik Unaas, 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige møte 

Godkjent. 

AU ønsker at alle innkallinger og referater legges ut på portalen. 

 

2. Status fra prosjektleder  

BS orienterte kort om det pågående arbeid. Jobber med IKT og prosjektstyringsverktøy, 

drøftinger med HTV, utlysninger stab. Hatt møter med formannskapssekretærer og 

infomedarbeidere.  

 

3. Oppsummering av møter i PSU og fellesnemnda 21.08.17 

AU oppsummerte kort møtene i PSU og fellesnemnd 21.08.17: 

 

 Det er ønskelig at prosjektleder innleder på sakene. 

 

 Det lages adresselister slik at utsendinger når ut til alle. Innkallinger til fellesnemnd 

går også ut til vara og gruppeledere som ikke er representert i fellesnemnda. BS 

sørger for dette. 

 

 Valgkomite i arbeid. Valgstyret innkalles til sitt første møte 4/9 kl.10.00-12.00 (Hobøl 

?) 

 

 Behov for å endre tidspunkt for PSU’s møte. Prosjektleder avklarer tidspunkter med 

leder fellesnemnd og leder PSU. 

 

 

4. Prosjekter som kan iverksettes før sammenslåing – avklaring av beslutningsprosesser. 

Prosjektleder orienterte kort om status. PS stilte spørsmål om det er mulig å behandle dette 

politisk innen 19.sept.  

 

Enighet om at det foretas administrative vurderinger/utredninger, og sakene fremmes til 

politisk behandling utover høsten når dette er disse er utført.  

 

Det sendes ut oppdatert liste over foreliggende mulige samarbeidsområder til AU’s 

medlemmer. 

 

  

5. Organisasjonskart – behov for justeringer ? Prosess med utpeking av delprosjektledere 
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Prosjektleder innledet på saken, og anmodet om at prosess med utpeking av 

delprosjektledere og medlemmer til arbeidsgrupper igangsettes. Enighet om at dette søkes 

gjort ferdig før neste AU-møte. 

 

Prosjektleder ble bedt om å utarbeide detaljert org.kart for hvert prosjekt med tydelige 

maler og ant.medlemmer i gruppa. Det ønskes tydelige bestillinger ! 

 

Prosjektleder redegjorde for innkomne innspill om justeringer i org.kartet: 

 Delprosjekt «anskaffelser» omdefineres til ØKONOMI, hvor innkjøp/anskaffelser tas 

inn som deler i av dette delprosjektet.  

 Delprosjekt «Kommunikasjon» utgår som eget delprosjekt og tas inn som del av 

oppgaveporteføljen i prosjektleders stab. 

 «KULTUR» flyttes til fra «oppvekst og kultur» til «næringspolitikk/stedsutvikling». 

AU diskuterte innspillene og uttalte at de to første endringer vurderes gjennomført, men 

mener at kultur bør opprettholdes slik det er foreslått i org.kartet, både som del av 

utredningene i kultur/oppvekst og næringspolitikk/stedsutvikling. 

 

6. Invitasjon til lokaldemokratiprosjekt – skal 5K delta ? 

Prosjektleder redegjorde for invitasjon fra Kommunal- moderniseringsdepartementet til 

toårig prosjekt for fornying og utvikling av lokaldemokratiet med vedtak om sammenslåing 

med søknadsfrist 1.oktober. 

Konklusjon: AU ønsker at 5K deltar i dette. Invitasjonen legges fram som orienteringssak til 

fellesnemnda 19.sept. Prosjektleder sørger for påmelding. 

 

7. Arbeid med møtekalender 2018 

Prosjektleder orienterte kort om at arbeidet med møtekalender for 2018 er i oppstartsfasen. 

AU ønsker samordning av datoer for 5K-kommunenes bystyre/kommunestyremøter og 

formannskapsmøter. Prosjektleder jobber videre med møteplanen i dialog med rådmennene, 

og kommer tilbake til AU når et utkast foreligger.  

 

8. Eventuelt 

 

a. Kulturbygging 

AU diskuterte involvering og kulturbyggingstiltak i veien fram mot ny kommune. Ønskelig 

å skape bred involvering og møteplasser tidlig i prosessen. Det ble besluttet å planlegge 

og gjennomføre følgende to tiltak: 

 

1. Åpent møte for frivillige foreninger, idrettslag, næringsliv og andre interesserte. 

Sted: Kulturhuset Askim, 27. el 28. september. Prosjektleder sjekker om dette er 

ledige datoer i kulturhuset.  
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2. Fellessamling for alle kommunestyrer 

Sted: Festiviteten i Mysen, 17.oktober 

Tentativt program:  

Kl. 15.00 – 16.00 (Busstur, resterende av Eidsberg kommune) 

Kl. 16.00 – 16.30 (bevertning) 

Kl. 16.30 – 19.00 Møte i Fellesnemnda 

Kl.19.00 Fellessamling i Festiviteten med alle kommunestyrer i 5K 

 

b. Møte med gruppeledere 

AU ønsker møte med gruppeledere. Aktuelle tema er bla. Gruppelederforum, 

informasjon/kommunikasjon mv. 

Prosjektleder sørger for at gruppeledere blir innkalt til møtet i AU 6. oktober fra  kl.08.00 – 

09.00. Ordinært AU fra 09.00 – 12.00 

 

c. Henvendelse om finansiell støtte. 

Prosjektleder redegjorde for henvendelse om finansiell støtte til et utredningsprosjekt vedr 

samferdsel. AU ønsker ikke å avsette tilskuddsmidler fra 5K til dette prosjektet.  

Prosjektleder gir tilbakemelding om AU’s konklusjon 

  

d. Vara til AU 

For å sikre representasjon fra alle kommuner i AU’s møter vedtok AU at varaordfører i den 

enkelte kommune er vara for ordfører i AU. 

e. Begrepsbruk 

AU ber om at inntil nytt navn er vedtatt for den nye kommunen brukes begrepet «Ny 

kommune» 

f. Navneprosess 

Prosjektleder informerte om at brev med begrunnelser til det enkelte kommunestyrets 

navnevalg sendes til fylkesmannen, som samler disse fra alle kommunene i 5K før 

oversendelse til departementet. AU ønsker tydeliggjøring av dette fra fylkesmannen og ga 

prosjektleder i oppdrag å kontakte FM.  

g. Neste møte 
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Man 04.09.17 kl.08.00-12.00 i kommunehuset Trøgstad 

Skotbu, 27.08.17 

Bjørn Sjøvold/ref. 

  

 

  

 


