
 

 
 

Indre Østfold kommune 

                    2020 

 

Møtereferat  

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

Forfall:   

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 17.04.18 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 17.04.18  

Sted: Spydeberg kommunehus kl.08.00 – 10.00 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 16.03.18 
Kommentarer:  
- Endringer i politiske delprosjekter var uteglemt i referatet. 
- LVK’s orientering i fellesnemnda. Frister i forhold til 

grunnlag kom ikke frem i referatet.  
 

Referatet ble godkjent med de kommentarer som fremkom i 
møtet. 
 
 

2. Status fra prosjektleder  
 

- Aktivitetsnivået i kommunene.  
Prosjektleder fått innspill på at arbeidsbelastning nå er 
økende på en del personellkategorier som deltar aktivt i 
prosjektarbeid. Anmodet om at det vises tilbakeholdenhet 
på økning aktiviteter i kommunene, og at fokus rettes mot 
byggingen av ny kommune. Tett dialog med rådmenn og 
hovedverneombud. Det registreres færre politiske saker nå 
enn tidligere i flere av kommunene, noe som tyder på at 
det er bevegelse i riktig retning på dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Avklaringer delprosjekter 
Mange avklaringer gjort før påske. AU har noe bekymring 
for fremdrift i enkelte delprosjekter. Prosjektleder følger 
opp dette. 
 

- Delprosjekt NAV 
Prosjektleder orienterte om prosess med rekruttering av 
delprosjektleder. Håper å få landet denne snarest mulig. 
 
 
 

3. Skisse fremdriftsplan sommer – høst 2018 
 

Prosjektleder presenterte foreløpig skisse til fremdriftsplan for 
vår/sommer/høst 2018. Denne vil bearbeides videre med rådmenn og 
styringsgruppe, og komme opp som egen sak i fellesnemnda i juni.  
Foreløpig skisse vedlegges referatet. 
 
 

4. Oppfølging av vedtak i fellesnemnda 13.03.18 – spm Lars 
Holene 
 

Prosjektleder viste til spørsmål fremsatt av Lars Holene i 
fellesnemndas møte 13.03.18. 
 
Bakgrunn 
Holene hadde spørsmål til vurdering av behov for fremtidige 
næringsområder i Indre Østfold kommune og anmodning om at Askim 
kommune avventer videre behandling av nytt næringsareal på 
Sekkelsten/Hoen inntil fellesnemnda har uttalt seg. Fellesnemnda 
vedtok å oversende saken til AU. 
 
I tillegg til dette redegjorde prosjektleder for vedtak i Spydeberg 
kommunestyre i sak 34/2018 - høring fylkesplan mot 2050. Dette 
vedtaket er ikke oversendt prosjektet fra Spydeberg kommune, og ble 
oversendt rett i forkant av AU-møtet.: 
…Til samfunnsdelen vedtok formannskapet i Spydeberg enstemmig 19.okt 
2017 "Delmål 28-stryk «men ikke på myr». Vedtaket legges inn i 
høringsinnspillet fra Spydeberg. kommunestyret ber delprosjekt AP1 vurdere 
høringsinnspill til Fellesnemdas møte 24.4. A: Spydeberg kommune er 
opptatt av at Indre Østfold kommune ser helhetlig når det gjelder arealplan 
og behov i den nye kommunen. B: Dette sett i sammenheng med 
jordvernhensyn er Spydeberg kommune i mot at Hoen/Sekkelsten blir bygd 
ned. Som følge av dette er Spydeberg kommune også i mot at området skal 
nyttes som avlastningsområde for handel… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AU diskuterte saken. Det ble redegjort for de pågående prosesser i 
forbindelse med kommuneplanarbeidet i Askim, og for videre arbeid i 
delprosjekt AP1 – kommuneplan. 
Thor Hals redegjorde for at Askim jobber med sin kommuneplan på 
vanlig måte, og at det per dato ligger en innsigelse fra Eidsberg 
kommune i forhold til Hoen/Sekkelstenområdet. Det er 
avklaringsmøter med Eidsberg kommune i disse dager. I tillegg til 
dette ble det avklart at vurderinger knyttet til eksisterende og 
fremtidige næringsområder må være en del av det naturlige 
utredningsarbeidet som skal foregå i delprosjekt AP1 og AP5, og ikke 
bør behandles som «hastesaker» i fellesnemnda. 
 
AU viste også til at fellesnemnda må avklare sine 
saksbehandlingsrutiner i forhold til spørsmål og henvendelser knyttet 
til egen saksbehandling. Prosjektleder og Petter Schou viste her til 
arbeidet med saksbehandlingsreglement som fremmes til 
fellesnemnda nå 24.04.18. 
 
Konklusjon: 

1. Det er tidligere avklart at Askim kommune ferdigstiller sitt 

kommuneplanarbeid slik at alle kommunene har en vedtatt 

kommuneplan. AU anser at her følges vanlig saksgang.  

2. AU anser at helhetlige vurderinger knyttet til behov fremover i 

den nye kommunen, herunder næringsområder, må inntas 

som en del av det arbeid delprosjekt AP1 – kommuneplan og 

fellesnemnda (forutsatt at denne delegeres 

kommuneplanmyndighet av kommunestyrene) skal gjøre i 

arbeidet med en helt ny og helhetlig kommuneplan for den 

nye kommunen. 

3. Formalisering av innspill, spørsmål, interpellasjoner til 

fellesnemnda avklares gjennom et vedtatt 

saksbehandlingsreglement for fellesnemnda. 

 
 

 
5. Saker til fellesnemnda 24.04.18 

 
Prosjektleder gjennomgikk saksliste til fellesnemndas møte 24.04.18. 
Vil bli gitt orientering fra sykehuset Østfold vedr utviklingsmuligheter 
på Helsehuset i forkant av møtet. Sakslisten ble godkjent. 

 
6. Fellessamlinger 5.juni (fellesnemnd) og 19.juni 

(kommunestyrer og delprosjekter) 
 
Prosjektleder gjennomgikk foreløpig status for planlagte samlinger 5. 
juni og 19.juni.  



 
(I etterkant av møtet er det fremkommet at planlagt tur for 
fellesnemnd 5.juni ikke lar seg gjøre pga. at turalternativ 5 juni 
allerede er fullbooket. Mulig alternativ 13,juni også vanskelig pga. 
poliitske møter i kommunene (ref’s kommentar)). 

 
7. Eventuelt 

 
a. Saker til neste møte: 

- Deltakelse fra kommunene i prosjektene, herunder 
deltakelse fra ordførere – behov for samordning 

- Markering av avslutning for hver enkelte «gamle» 
kommune – plan for gjennomføring. 
 

b.  Neste møte:  
Tirsdag 07.05.18 kl.13.00-15.00 Trøgstad kommunehus.  

  
 

 

Skotbu, 03.05.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


