
 

 
 

Indre Østfold kommune 

                    2020 

 

Møtereferat  

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

Forfall:   

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 07.05.18 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 07.05.18  

Sted: Trøgstad kommunehus kl.13.00 – 15.00 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 17.04.18 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2. Gjennomgang av kommunestyrenes vedtak i saker oversendt 
fra fellesnemnda 24.04.18. 
 
Generelt: 

- Prosjektet bør i møte med rådmennene koordinere 
innstilling i de saker som skal videre til kommunestyrene. 

 

- Sak: Delegering av kommuneplanplanmyndighet:  
Askim: Delegering kun på samfunnsdelen. Arealdelen 
avventes. 

 
- Sak: Vei/Gatenavn:  

                      Askim: Ønsker å opprettholde veinavn. Vedtaket trolig  
                       problematisk i forhold til lovverket. Kommer trolig opp på nytt i  
                       bystyrets neste møte. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- Sak: Politisk organisering:  
                     Spydeberg: Foreslår formannskap med 11 medlemmer og ikke 9, 
                     planutvalg får et annet navn. 
 
 

3. Helsehuset – videre prosess – muligheter 
 
Thor Hals redegjorde. Askim ønsker å videreføre denne saken. Forprosjekt 
på helsehuset. SØ ønsker beslutning i løpet av høsten 2018.  
 
Det ble angitt følgende mulige saksgang -  
Prinsippvedtak i styret Aras A/S. Deretter i formannskapsbehandling i Askim 
i juni. Sak til fellesnemndas møte 4. september. Prosjektet bør innarbeides i 
økplanen. Erik Unaas anbefaler drøfting/uttalelse med/fra rådmennene.  
 
Konklusjon: 
 
AU ber prosjektleder gi delprosjekt AP4 i oppdrag å vurdere hvilke 
kommunale tjenester som bør ligge i Helsehuset og Edwin Ruud. 
 
I tillegg bør det nedsettes en hurtigarbeidende gruppe med representanter 
fra delprosjekt A2 - Økonomi, A4 – helse-, sosial-, omsorg og, A5) –eiendom, 
tekniske tjenester, -  som kommer med anbefalinger knyttet til fordeling av 
kommunale oppgaver. 
 
 

4. «Tettstedsråd» - organisering, ansvar 
 
Etablering av lokalt råd som man sparrer med fra delprosjektene. 
Dialog med innbyggerne - Tomter, Spydeberg/Knapstad, Skjønhaug, 
Båstad, Ringvoll 
 
Konklusjon: 
Prosjektleder bistår delprosjekt næring/stedsutvikling/felles kultur 
med å rigge prosess for møter mv. Kommunikasjonsteam bistår. 
 

5. Møtetidspunkter fellesnemnd - Spørsmål fra Heidi Eriksen, 
kommunestyret Spydeberg  

 
AU drøftet saken, og konkluderte med følgende: 

- Det bør legges opp til kortere orienteringer.  
- Hensynta tv-sendinger 
- Prosjektleder forbereder evalueringssak hvor fellesnemnda 

evaluerer sine møter. 
- Heidi Eriksens spørsmål besvares i fellesnemndas møte 

5.juni 
 
 

6. Søknad om tilskudd – oppsetting av teaterforestilling/bok om 
landbruket i ny Indre Østfold kommune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Det er innkommet flere søknader om tilskudd til kulturtiltak til 
prosjektleder. I tillegg er det kommet søknad om kommunal garanti 
i forbindelse med orienterings-VM 2019. 
 
AU konkluderte prinsipielt med: 
Indre Østfold er ikke å anse som ferdig kommune. Søknad må rettes 
til den enkelte av sammenslåingskommunene.  
 
 

7. Eventuelt 
 

a.  Administrativ organisering  
AU ble kort orientert om Innspill til prosess om oppstart av administrativ 
organisering fra prosjektrådmann Georg Smedhus. Forberedes som egen sak 
til fellesnemnda 05.06.18. 
 
Det vil gjennomføres en ide- og temasamling for ledere 7.juni. Her vil også 
HTV og politiske representanter inviteres 
 

b. Samarbeid med omkringliggende kommuner 
 
Olav Breivik orienterte. Delprosjektet i dialog med Marker og Skiptvet rundt 
fremtidige samarbeidsløsninger. Skiptvet Inviteres til neste ordinære AU-
møte. 
 

c. Neste møte: 
 
Ekstra AU-møte i Rømskog 25.05.18 – kl. 08.00-09.00  

 

 

Skotbu, 24.05.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


