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Møtereferat  

Tilstede: Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, Bjørn Sjøvold  

Forfall:  

 

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 12.01.18 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) |12.01.18  

Sted: Momarken Travbane kl.08.00 – 10.00 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 22.12.17 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2. Status fra prosjektleder  
- Stab på plass fra 01.01.18 

 
- Kommunikasjonsteam jobber med nyhetsbrev til 

innbyggere.  
 
AU ønsker rask utsending, første nyhetsbrev går per post. 
Kommunikasjonsteamet jobber videre med nyhetsavis, med 
mål om ett nummer ut før sommerferien. 
  

- Innspill på ressursbehov fra delprosjektgrp IKS. 
Ressursperson med spesiell kompetanse forespurt – 50% 
ressurs IKS/generelt. Foreslås knyttet organisasjonsmessig 
til stab.  
 

- Oppstått behov for avklaring om antall medlemmer i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



arb.grp.  Prosjektleder lager prinsipper i dialog med 
rådmennene og HTV.  

 
3. Samordning delprosjekter  

- Nødvendige avklaringer i delprosjektledermøte. 
Styringsgruppe beslutter. 

- Ressursbehov tydeliggjøres og bestillinger må samordnes. 
- Behov for å tydeliggjøre fremdrift. Gruppene jobber og er i 

gang. 
- Referater fra delprosjektmøter sendes i kopi til øvrige 

delprosjektledere.  
 

 
4. Samling delprosjektledere og «Kick-off» delprosjekter - 

planlegging  
- Samling delprosjektledere 23.01.18 – stab presenterer 

forskjellige temaer – behov for faste møter/møteplan 
 

- Kick-off samling delprosjekter 01.02.18 (sted ikke fastlagt) 
Fjellheim i Spydeberg eller festsal kulturhuset Eidsberg. 

- Agenda Kaupang ønskes invitert for å holde innlegg om 
grunnlagsdata. 

- Prosjektleder sørger for foreløpig kalenderinvitasjon. 
Endelig program og sted ettersendes. 
 

 
5.  Saker til PSU/fellesnemnd januar – vinter 2018 
- Omstillingsavtale  
- Økonomireglement 
- Uttalelse til fylkesmannen om kommunenes budsjettvedtak –  
- Justeringer delprosjekter 
- Strategidokument digitalisering 
- ROS 
- Møtegodtgjøring 
- Evaluering/justering prosjektplan 
- Forslag til disponering av tilskuddsmidler folkehelse 
- Andre foreløpig ikke innmeldte saker. 

 
6. Eventuelt 

 
              

a. Ressursbehov – delprosjekt 
Bedt om ressurstilførsel fra delprosjekt IKS. Tilknyttes 50% 
engasjement som støtteresurs for delprosjektet. Engasjement 
tilknyttes prosjektstab. 
 

b. ROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROS-analyser – jobbes med både i prosjekt og i den enkelte 
kommune. Spørreundersøkelser sendt ut. 
 

c. Politisk aktivitet: 
KS bedt om innspill til KS-samling for sammenslåingskommuner 
i april. AU spiller inn: «Hvordan beholde lokalt politisk 
engasjement samtidig som annen del av det politiske miljøet 
jobber med kommunereform ?» 
 
AU ønsker informasjon og involvering av politikere underveis i 
prosessen. Ønskes felles temamøter, samling før sommeren – 
evt. flere felles kommunestyremøter. Prosjektleder tar dette 
med videre i planlegging av fremdriftsplan 
 
 

d. Tilknytning til utviklingsmiljøer 
Prosjektleder innledet. Hatt kontakt med Smart Innovation, 
Halden. Bør vurderes tilknytning til dette eller andre 
utviklingsmiljøer.  
 
AU konkluderte med at prosjektet ser nærmere på dette, og se 
på alternative løsninger. Også internasjonale.   
 

e. Befolkningsundersøkelse   
Det er fremmet ønske om å gjennomføre en ny 
befolkningsundersøkelse i kommunene i Østfold i samhandling 
med Østfoldhelsa. Kostnad: 60.000,- per kommune. 
 
AU stiller spørsmål om behovet for dette nå. Arbeid med ny 
kommune forutsetter samordning av fem kommuner. Det 
vurderes i samarbeid med fagmiljøer om innhenting av 
grunnlagsdata knyttes til andre undersøkelser 
 
 

f. Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2019   

Kommunene mottatt høring. Øivind Olafsrud (delprosjektet 
Forberedelser valg 2019) gis i oppdrag å lage utkast til 
høringsuttalelse. 
 
 

g. Lokaldemokratiundersøkelsen  
AU ønsker ikke gjennomført denne nå. Innhenting av data 
diskuteres nærmere i delprosjektet 
 

h. Dialog med sykehuset Østfold 
Det anbefales at Regionrådet IØ innkaller SØ til dialogmøte. –  



Hvilke tanker har SØ om Indre Østfold kommune. Forutsetning 
at styreleder og sykehusdirektør møter.  
 
Prosjektleder avklarer saksbehandling med Rådmannsgruppe 
IØ. Rådmenn og ordførerne innkalles til et slikt møte.  

 

i. Neste møte:  
Fredag 16.02.18 kl.08.00-11.00 i kommunehuset Spydeberg.  

  
 
 

 

Askim, 02.01.17 

Bjørn Sjøvold, ref. 


