
 

 
 

Indre Østfold kommune 

                    2020 

 

Møtereferat  

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

Forfall: Georg Smedhus  

 

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 08.06.18 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 08. juni 2018  

Sted: Hobøl kommunehus kl.08.00 – 09.30 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 25. juni 2018  
Referatet ble godkjent. 
 

2. Oppsummering av fellesnemndas møte 5. juni 2018 
 
Konklusjoner: 

- Bruk av gruppeledermøter virket bra. På god vei til å få flere 
samlede vedtak. 

- Vedr personalavdeling – Følges opp med drøftingsmøte med 
hovedtillitsvalgte (HTV) (ansv. GS). Det bør tilstrebes at slike 
saker gis anledning til å bli drøftet med HTV i forkant av 
fellesnemndas møter. 

- Møtet ble for langt 
- Lyden på streaming bør slås av i pauser. 
- Ønskelig å se i hvor stor grad hvordan «streaming» på 

Smaalenene påvirker seertallene. 
- Observatør fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) ønskelig med større samhandling. 
- Neste møte i Fellesnemnda utsettes til 18.sept. kl.17.00 
-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Næringsutvikling – samordning/strategisk arbeid 
 
Thor Hals innledet. Må jobbes med felles strategier for å samle.  Åpner for 
endringer i forhold til navn mv. i Askimregionen næringsutvikling AS. 
Bankene bidrar i finansiering. Askim, Hobøl og Skiptvet deltar nå. TH viste til 
delprosjektet «Kultur, næring og stedsutvikling» som anbefaler et 
næringsselskap som ligger på utsiden av kommunens «indre organsiering», 
ref. Mosseregionen næringsutvikling. 
 
AU ønsker en anbefaling fra delprosjektet om næringspolitikk. Diskusjon om 
hvilke møteplasser som skal skapes og hva som kan skape felles 
engasjement. 
 
Konklusjon: 

- Delprosjektet «Kultur, næring og stedsutvikling» kommer med 
utkast til overordnet strategi for næringsutvikling i Indre Østfold 
over sommerferien. Oppf.ansv: TH 
 

 
4. Oppsummering av heldagssamling toppledelse/adm.org. 7. juni 

2018 
 
Kommet veldig mange gode tilbakemeldinger på samlingen som anses godt 
gjennomført og veldig vellykket. 
 

5. Eventuelt 
  
a. Styringsstruktur i prosjektet: 

Det er behov for å sette en ny styringsstruktur for prosjektet. Dette er 
drevet av: 

- Mange dels parallelle arenaer som vanskeliggjør styringslinjer og 
binder mye tid. 

- Ledergruppen vil snart være operativ. 
 
Vedtak:  
Prosjektrådmann Georg Smedhus får i oppdrag å skissere en revidert 
styringsstruktur for prosjektet for fremleggelse i fellesnemndas første møte 
over sommeren. 

 
b. Endringer i de administrative delprosjektene når linjeleder 

er på plass.  
 
Prosjektrådmann ønsker fullmakt til å endre den administrative 
sammensetning fortløpende, f.eks. bytte ut delprosjektledere med 
linjeledere når disse er på plass. Videre bør det fastsettes prosedyre for å 
avvikle delprosjekter og fase dem over i linjen når det er aktuelt. 
 
Prosjektrådmannen ønsket AU’s tolkning om det lå innen den delegasjon 
som ble gitt til prosjektrådmann eller om dette bør opp som sak til 
fellesnemnda. 
 
Vedtak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Prosjektrådmannen gis fullmakt til å endre sammensetning av 
deltakere i de rent administrative delprosjektene når han ønsker 
det. AU anser at prosjektrådmannen kan endre sammensetning av 
administrative deltakere i øvrige delprosjekter når han finner det 
formålstjenlig, men da i god dialog med delprosjektleder.  

• Forutsetning for ovenstående er at AU, styringsgruppe, 
partssammensatt utvalg (PSU) og fellesnemnd skal holdes løpende 
orientert om foretatte endringer. 

• Det gis videre fullmakt til å utarbeide forslag til prosedyre for å 
avvikle delprosjekter og overføre de til linjen. 

• AU ber om at delprosjekt A/P3 arbeidsgiverpolitikk snarest må 
levere sitt forslag og at delprosjektet avsluttes etter dette. 

 
Oppf.ansv: Georg Smedhus 
 
 

c. Tillitsundersøkelse i regi av Telemarksforskning 
 

Det foreligger en tillitsundersøkelse som er gjennomført i alle 5 kommuner 
fra Telemarksforskning. Delprosjekt «Kultur, næring og stedsutvikling» har 
bestilt undersøkelsen. Til dels store forskjeller i svarene fra kommune til 
kommune. Undersøkelsen ble oversendt AU’s deltakere i møtet og 
vedlegges referatet.  
 
Konklusjon: 
Videre oppfølging og formidling av undersøkelsen ivaretas av delprosjektet i 
dialog med prosjektrådmann. 
 
 

d. Neste møte i AU 
 
Neste møte i AU flyttes til man.25.juni 2018 – kl.08.00 Askim rådhus. 
 
 
 

 

Skotbu, 10.06.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


