
 

 
 

Indre Østfold kommune 

                    2020 

 

Møtereferat  

Tilstede: Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Tor Melvold, Georg Smedhus, Bjørn 

Sjøvold  

Forfall:  Saxe Frøshaug 

 

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 25.06.18 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 25.06.18  

Sted: Askim rådhus kl.08.00 – 1000 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 08.06.18  
 

Konklusjon:  
Referatet ble godkjent. 

 
 

2. Oppsummering av fra samling for kommunestyrer 19.juni 
 
Konklusjon: 
Bra samling. God stemning, samt gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Diskusjon rundt kunngjøringer, ref. artikkel i Smaalenenes avis. 
Administrasjonen bes se på kunngjøringsrutinene rundt dette og sørge for 
informasjon på hjemmesidene.  
 

3. Status i arbeidet med etablering av toppledergruppe + 
adm.funksjoner - orientering v/Georg Smedhus 

 
Konklusjon: 
 
Prosjektrådmannen orienterte. Hatt drøftinger med hovedtillitsvalgte. 
Kommet til enighet om å utlyse resterende stillinger eksternt. Lyses ut 
umiddelbart, med søknadsfrist 7.august. Områdedirektørstillingene som 
utlyses er: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- Stedsutvikling, innbyggerdialog 
- Digitalisering, innovasjon 
- Oppvekst 
- Helse- og sosial, omsorg 
- Næring og plan 

 
4. Plan for avvikling av delprosjektgrupper/arbeidsgrupper- 

overføring til linjeorganisasjonen. 
 
Konklusjon: 
Prosjektrådmannen har varslet delprosjektledere om at så snart linjeledere 
er tilsatt overtar disse delprosjektlederstillingene. 
 

5. Møteplan for høsten 2018 
 
Konklusjon: 
Møteplanen for høsten 2018 ble godkjent. Adm. lager forslag til møteplan 
for 2019 til første møte over sommeren. Kommunestyrer og bystyremøter 
planlegges på onsdager. Legges på kalender og legges ut på nettet.  

 
 

6. Avklaring saker til fellesnemndas møte 18.sept. 
 
Saker som foreløpig er planlagt lagt fram for behandling 18.september i 
fellesnemnda: 
 

- Revidert styringsstruktur for prosjektet  
- 2.kvartalsrapport med budsjettjusteringer 
- Delegeringer, overføring av støttefunksjoner/tjenester til 

linjeorganisasjonen 
- Evaluering av fellesnemndas møter. 
- Strukturer fellessamlinger 
- Lokalisering 
- Møteplan for 2019 

 
I tillegg til dette er det planlagt en orientering om «Sunne kommuner» i 
forbindelse med folkehelsearbeidet inn mot ny kommune. 
 
 
 

7. Eventuelt 
 

a. Arbeidet med kommuneplan – status etter mekling hos 
fylkesmannen. 

 
 Thor Hals orienterte vedrørende saken om mekling vedrørende 
næringsarealene på Sekkelsten. Saken går trolig videre til departementet for 
endelig avgjørelse. Fellesnemnda orienteres uansett om status i saken i 
møtet 18.09.18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



b. Status i Spydeberg - rådmannsfunksjon  
 
Konklusjon: 
Petter Schou orienterte om oppsigelse fra rådmannen i Spydeberg, Gry 
Sjødin Neander som begynner som ny rådmann i Kongsvinger i august. Det 
jobbes nå raskt med å finne løsning vedrørende hennes etterfølger.  
 
 

c. Landsleir Norges Speiderforbund 2021 
 

Konklusjon: 
Gått ut henvendelse til alle kommuner. 10-14.000 deltakere. Svar må senest 
sendes inn denne uken. 
 
AU diskuterte saken. Klar enighet om at dette er en flott mulighet til å 
profilere ny kommune.  
Krav som stilles fra speiderforbundet er: 
Kommunen må kunne yte kommunaltekniske tjenester + stille arealer og gi 
fri bruk av aktuelle kommunale bygg. Må også bidra med noe økonomisk 
støtte.  
 
Konklusjon: 
AU støtter tiltaket og mener dette er et positivt bidrag til å markedsføre den 
nye kommunen. AU ber om at det sendes inn søknad. 
 
 
 

d. Orientering om intensjonsavtale med Skiptvet. 
 
Konklusjon: 
Olav Breivik orienterte om inngått intensjonsavtale angående 
interkommunalt samarbeid med Skiptvet. AU ba prosjektrådmannen 
planlegge videre dialog og fremdrift.   

 
e. Neste møte i AU 

 
Neste møte i AU man.03.09.18 – kl.12.00 – 14.00 i Askim rådhus. 
 
 

f. Bestillinger til administrasjonen: 
 
1. Oversikt på lokalisering av arbeidsplasser i kommunene -antall, 
stedbundne/ikke stedbundne 
2. Fremdriftsplan for oppfølging av bredbåndsprosjektet.  
 
Konklusjon: 
AU ønsker å bli orientert om disse to saken i sitt første møte over 
sommerferien. 
 
 

 



Askim, 25.06.18 

Bjørn Sjøvold, ref. 


