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Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) |16.02.18  

Sted: Spydeberg kommunehus kl.08.00 – 11.30 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 12.01.18 
Olav Breivik hadde kommentar vedr. samhandling med 
sykehuset Østfold. Har fulgt opp, og avtalt møte med 
sykehusdirektøren. SØ vil komme til regionrådet 02.03.18. 
 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2. Status fra prosjektleder  
 

a. Status samarbeidsområder som kan iverksettes før 
sammenslåing 

- Innkjøp, i gang med samtaler med ansatte/HTV 
- NAV – møte med fylkesdirektøren, samtaler med HTV, 

eget delprosjekt, mandatforslag til PSU og fellesnemnd. 
Foreslått ekstern prosjektleder inntil NAV-leder er på 
plass– spleiselag med NAV 

- Skatt i gang, men noe forsinket 
- Barnevern rigges opp. Samtaler med delprosjektleder. 

 
b. Informasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Nyhetsbrev sendt i trykken til innbyggere. 
 
 
 
 
c. Søknader om tilskudd 

- Søknad vedr ressurser til klima-utredning/implementering 
i ny kommune. Bra jobbing av miljøkontaktene med 
bistand fra klima Østfold . 
 
d. ROS-analyse 

- ROS-analyse – samling med kontrollutvalg 26.02 – 
prosjektet jobber videre med tiltak ut fra funn – helhetlig 
sak til fellesnemnda når analyser er gjennomført.  

 

e. Eksterne henvendelser 
- Henvendelse fra frivillighetssentralene vedr fremtidig 

organisering av disse. Prosjektleder innkaller til møte med 
daglige ledere av frivillighetssentralene. 

-  
- f. Samordning i delprosjekter..  
- Sendt ut støtteark til delprosjekter – samordningsbehov og 

avklaringer av gråsoner. I tillegg oversikt på planlagte 
aktiviteter. Fremmes til behandling i styringsgruppas møte 
06.03.18 

 

- g. Felles personvernombud 
- Rådmennene jobber med felles personvernombud for alle 

kommunene– kjøp av tjeneste fra en av kommunene. AU 
ønsker at prosjektleder drøfter med rådmennene om 
IKS’er også kan involveres? 

 

- h.Rutiner for opprettelse av arbeidsgrupper. 
- Utkast til rutiner ferdige – behandles i styringsgruppe 

06.03.18. 
 
- KMD - observatørrolle 

Kommunal- og moderniseringsdept. ønsker å ha en 
observatørrolle i forhold til vårt kommunereformprosjekt. 
Prosjektleder har et avklaringsmøte med KMD. 
 
 
 

3. Indre Østfold kommune – fremtidige vennskapskommuner – 
hva nå ? 

 
                     Saken ble drøftet. Samhandling med vennskapskommuner er 
                     forskjellig i våre 5 kommuner. Noen av kommunene har også  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     flere vennskapskommuner. Prosjektleder jobber videre med å  
                     skaffe oversikt, og foreslår adm/pol. gruppe som jobber videre  
                     med dette.  

 
 
 
 

4. Søknad folkehelsemidler – prosjektplan Indre 
Østfoldmodellen for folkehelsearbeid (Vedlegg) 

 

- Prosjektleder informerte om søknad for disponering av 
tilskuddsmidler fra Østfoldhelsa. 
 
 

5. Representasjon fra folkevalgte prosjekt digital kompetanse i 
kommunene i regi av KMD/KS. Oppstartsamling 5.mars, 
Gardermoen (Vedlegg) 

 

- Olav Breivik ble valgt av AU til å representere folkevalgte 
på denne konferansen. 

 
6. Halvårskalender – justeringsbehov  

 
Prosjektleder informerte om at felles formannsskap er flyttet 
til 05 april. I tillegg planlegges tre informasjonsmøter med 
ansatte som foreløpig ikke er datofestede. AU anmodet 
prosjektleder om å sørge for flere fellessamlinger for 
innbyggere, næringsliv og frivillighet. 
 

7. Eventuelt 
 

- Samordning politiske delprosjekter 
Behov for avklaringer mellom de politiske delprosjektene 
og å avklare veien videre. Knut Espeland, delprosjektleder 
for for nærdemokrati og felles kultur redegjorde for status 
i arbeidet. Tilsvarende redegjorde Petter Schou fra 
delprosjekt politisk organisering. Det er avtalt et 
fellesmøte 26.02.18 for disse 2 delprosjektene hvor videre 
organisering diskuteres. 
 
Bygningsmessige endringer bystyresalen i Askim  

- Thor Hals informerte om endringer i bystyresalen i Askim 
som skal bidra til nødvendig plass til den nye kommunens 
politiske møter og samlinger. 
 
Veinavn. 



- Prosjektleder informerte kort om kommende 
orienteringssak om prosesser rundt veinavn i den nye 
kommunen. Saksbehandler er Petter Solli Åserud.  
 

                       

a. Neste møte:  
Tirsdag 17.04.18 kl.08.00-10.00 Heggin, Eidsberg 

  
 
 

 

Spydeberg, 16.02.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


