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Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) |16.03.18  

Sted: Askim Rådhus kl.08.00 – 10.30 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 16.02.18 
Referatet ble godkjent. 
 

2. Status fra prosjektleder  
 

- Kommunal- og regionaldepartementet ønsker 
observatørrolle i IØK 2020. Prosjektleder hatt 
avklaringsmøte hvor de er ønsket velkommen. Vil følge en 
del møter utover våren. Ønsker å følge prosessen fram 
mot 2020.  

- NAV – gjennomført partnerskapsmøte. Drøftet utkast til 
mandat for NAV. Jobbes med rekruttering av 
delprosjektleder. Regner med at delprosjektet er i gang 
rett over påske. 

- Samordning delprosjekter. Alle delprosjekter jobber med 
presisering av ansvarsområder, interessentanalyse og 
behovsvurderinger. Avklaringsmøter med den enkelte 
delprosjektleder siste uke før påske. 

- Gjennomført workshop med prosjektstab. Prosjektstab får 
egne kontorlokaler i 3.etg. Askim rådhus. Vil være klare 
over påske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Oppsummering av fellesnemnd 13.03.18 – oppfølgingssaker 
 

Prosjektleder oppsummerte sakene fra fellesnemnda.  
Videre oppfølging av et par saker ble avklart slik:  

- Svømmeanlegg- Prosjektleder IØK har avtalt møte og tatt 
kontakt med prosjektleder og arbeidsgruppe for 
Mysenbadet. 

- Næringsområder, behov - Spørsmål fra Lars Holene (Sp). 
Prosjektleder utarbeider notat til neste AU-møte 17.04.18. 

 

4. Felles formannskapsmøte 05.04.18 
 

Utkast til program klart. Fylkesmann Trond Rønningen invitert og har 
takket ja. Innkalling til formannskapene går ut man/tirs 19-20.03. 
Fellesnemndas øvrige medlemmer inviteres også, samt rådmenn og 
aktuelle adm. fagpersoner. Møtet er åpent. 

 
5. Eventuelt 

 
a. Orientering om planer Helsehuset 

 
Thor Hals redegjorde for pågående dialog med Sykehuset 
Østfold om planer for fremtidig lokalisering av tjenester i 
samme bygg som Helsehuset. Mange fremtidige 
muligheter rundt dette. Delprosjekt Helse, sosial og 
omsorg bør kobles på. Prosjektleder ved helsehuset 
inviteres til neste fellesnemnd 17.04.18 for å redegjøre for 
de foreliggende planer, og status.  

 
b. Eiendomsskatt  

 
Prosjektleder viste til orientering i fellesnemnda fra LVK. Det 
igangsettes arbeid kommunene i mellom for raskt å komme 
videre arbeid knyttet til eiendomsskatt, takseringsarbeid m.m.  
 

c. Vurdering av saker i kommunene som kan være av  
prinsipiell karakter, og som har konsekvenser for ny 
kommune. 

 

Prosjektleder reiste spørsmål om håndtering av «lokale» 
politiske saker som kan være av prinsipiell karakter, men 
som ikke er meldt inn til IØK 2020. Et eksempel på slik sak 
ble drøftet i møtet. Prosjektleder jobber med å 
tydeliggjøre prinsippene for saksbehandling/vurdering av 
slike saker til neste møte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

d. Planlegging av møte og fellestur for fellesnemnda 
05.06.18 
Møte i fellesnemnda 05.06.18 planlegges kombinert 
med fellestur. Prosjektleder begynner planlegging og 
reserverer transport. Fellesnemndas møte vil 
gjennomføres på dagtid. 

 

e.  Neste møte:  
Tirsdag 17.04.18 kl.08.00-10.00 Spydeberg kommunehus.  

  
 
 

 

Skotbu, 21.03.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


