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1. Ambisjoner for Indre Østfold kommune 
Indre Østfold kommune skal bidra til å oppfylle reformens hovedmål: 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 

 

Flyttemønster og arbeidsmønster viser at kommunen er sterkt integrert med korte avstander mellom tettstedene. 

Indre Østfold kommune vil være av stor betydning for å øke regional slagkraft, og har meget gode forutsetninger for 

bedret arealplanlegging og økt satsing på samferdsel og næringsutvikling.  

 

En kommune på vår størrelse vil utgjøre et regionalt tyngdepunkt. Dette bør gi økte muligheter for å få del i statlige 

tilskuddsordninger (infrastrukturtiltak og stimuleringstilskudd) og få tildelt statlige arbeidsplasser. Med Indre Østfold 

kommune får vi også langt større styringskapasitet og beslutningskraft. Det samme gjelder evnen til å gjøre 

helhetlige prioriteringer og gjennomføre velferdspolitikk etter nasjonale mål. Våre folkevalgte vil få direkte innflytelse 

over et område som samsvarer med hvor de bor, arbeider, mottar tjenester og kulturtilbud. 

 

Regjeringens nylig fremlagte perspektivmelding for 2017 konstaterer at Norge i dag har en stor og arbeidsintensiv 

offentlig sektor. Videre heter det at; «i møte med strammere budsjetter vil en god utvikling i velferdstilbudet og 

fornuftig bruk av skattebetalernes penger kreve en betydelig effektivisering av offentlig sektor». Dette er en tydelig 

og alvorlig utfordring for offentlig forvaltning. Når Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad bygger en ny 

større kommune, kan en betydelig del av driftskostnadene som kommunene har felles effektiviseres over tid. Dette 

kan nyttes til å styrke og bedre brukerrettede tjenester.  

 

Indre Østfold kommune skal være:  

1. En raus og slagkraftig kommune med byer, tettsteder og landområder i vekst, med fokus på 

omdømmebygging og nærdemokrati – og der innbyggere kjenner hele kommunen og trives 

2. En attraktiv kommune som får en markert vekst i antall nye private og offentlige (statlige) arbeidsplasser – 

og med god tilgang til næringsarealer med nærliggende boligområder 

3. Landets fremste kommune på digital kommunikasjon mellom innbyggere og kommune 

4. En kommune med solid økonomi  

5. En kommune med som tiltrekker den beste arbeidskraften, og gjennom det har høy kompetanse og faglig 

nivå på tjenester til innbyggere og næringsliv  

6. En kommune uten eiendomsskatt på boliger, hytter og næring. Det opprettes et eget nærings- og 

kulturfond som finansieres fra eiendomsskatt på verker og bruk 

7. En kommune som løser de fleste kommunale oppgaver i egen regi i stedet for flere av dagens 

interkommunale selskaper 

8. En kommune som får gjennomslag i større regionale og statlige satsinger 

9. En ny kommune med felles kommune- og arealplan med vekt på jordvern 

10. En «grønn» kommune som arbeider for å være klimanøytral, og som tar i bruk de beste tilgjengelige 

løsninger innen miljø, klima, energi, med FN bærekraftsmål som et viktig grunnlag.   

11. Indre Østfold kommune skal arbeide for en helhetlig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse «i alt vi 

gjør». 
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2. Sammendrag 
Organiseringen av prosessen med å bygge en ny kommune 

22. februar kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner skulle slås 

sammen til én ny kommune fra 1. januar 2020. Den 1. juni 2017 kom innstillingen fra Stortingets kommunalkomité 

om at Trøgstad kommune inkluderes i Indre Østfold kommune. Endelig vedtak gjøres i Stortinget 8. juni 2017. 

 

Arbeidet med å bygge en helt ny kommune, fra nå og frem til 1. januar 2020, organiseres som et prosjekt med 

prosjektrådmann i spissen. Prosjektet vil ha klare målsettinger og bygges opp av flere mindre delprosjekt. 

Fellesnemnda vil samordne og sikre at de nødvendige prosessene gjennomføres i de fem eksisterende 

kommunene. Inndelingslovas formålsparagraf om funksjonsdyktig lokalt folkestyre og effektiv lokalforvaltning 

legges til grunn igjennom hele prosjektet. 

 

Likeverd, raushet og forståelse for hverandres ståsted skal være fundamentene i bygging av ny kommune. 

Nesten 40 000 innbyggere og om lag 3000 ansatte berøres av denne kommunesammenslåingen. God 

prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for prosessen med å bygge en ny kommune, som skal 

bli bedre enn summen av de nåværende fem.  

 

Da etableringen av Indre Østfold kommune skal være et utviklingsarbeid som strekker seg over to og et halvt år, vil 

det være rom for å definere felles målsettinger og utarbeide et felles planverk tidlig i prosessen. Arbeidet med 

kommuneplan, sektorplaner og temaplaner bør være prioriterte oppgaver i sammenslåingsprosessen, fordi 

grunnlaget for ressursoptimalisering på tvers av kommunegrensene legges her. 

 

Mål for prosjektet 

Visjon, målsettinger og suksesskriterier for prosessen med å bygge ny kommune defineres i denne 

prosjektplanen. Dette for å tydeliggjøre ambisjonene for prosjektet og gi en klar retning til arbeidet som skal 

gjøres. 

 

Prosjektplanen og prosjektets innhold legger følgende målsettinger til grunn: 

 

1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019, med alle 

avgjørende elementer på plass  

2. Byggingen av Indre Østfold kommune skal ta ut gevinster i form av kvalitet og ressurser 

3. Indre Østfold kommune skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens samfunn og rustet 

for kommunesektorens endrede rammebetingelser 

 

Målsettingene vil også være førende for delprosjektene.  
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Prinsipper for organisering – ansvar og roller  

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger har vist at tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom politiske og 

administrative organer i gjennomføringen av sammenslåingsprosessen er avgjørende for hvordan prosessen 

oppleves, og hvilke resultater det er mulig å oppnå.  

 

Det er utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser for de ulike organene i som er aktuelle i prosjektet, for eksempel 

fellesnemnda, partssammensatt utvalg, prosjektrådmann, arbeidsutvalg og felles gruppelederforum. 

 

Organisering i delprosjekt  

Oppgavene som skal ivaretas i prosjektet er av ulik karakter – noen oppgaver vil være et politisk ansvar, andre 

oppgaver vil et administrativt ansvar, mens enkelte oppgaver har både politiske og administrative dimensjoner. 

Det vil derfor være hensiktsmessig å skille mellom politiske delprosjekter, administrative delprosjekter og 

delprosjekt som krever særskilt koordinering mellom politikk og administrasjon. 

 

Foreløpig budsjett for prosjektet 

Det er beregnet at de fem eksisterende kommunene vil få 57 mill. kr. i reformstøtte. Fellesnemnda vil disponere 

engangstilskudd fra staten i forbindelse med byggingen av ny kommune, eventuelt andre særskilte tilskudd. 

 

For hvert delprosjekt må det utarbeides egne budsjetter som innarbeides i prosjektmandatene. Alle 

prosjektmandat skal godkjennes av fellesnemnda.  

 

Fellesnemnda skal behandle prosjektets budsjett og økonomiplan for reformperioden.  
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3. Å bygge en ny kommune 

3.1 Bakgrunn 

Å bygge en helt ny kommune av fem eksisterende kommuner er et stort endrings- og omstillingsarbeid. En helt 

ny kommune gir muligheter for å tenke nytt om hvordan Indre Østfold kommune best skal levere tjenester til 

innbyggerne i fremtiden, og hvordan organiseringen av kommunen skal legge til rette for dette.  

 

Indre Østfold kommune skal drives og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de nåværende kommunenes 

unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, ressurser og utfordringer. Et levende lokaldemokrati med gode 

nærdemokratiske ordninger skal ha høy prioritet. 

 

Indre Østfold kommune skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, som utvikler 

levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 

 

Kommunen skal yte fremtidsrettede tjenester, utformet til det beste for den enkelte innbygger. Kommunen skal 

være robust nok til å møte framtidige krav til forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Kommunen 

skal ha en bærekraftig organisering, med utstrakt bruk av digitale løsninger. Kommunen skal tilby høy 

tjenestekvalitet, og møte forventninger og kvalitetsnormer som er i tråd med lov- og forskrift. Dette skal blant 

annet gjøres ved å samle kompetanse i større fagmiljøer, som på en annen måte vil utvikle og opprettholde 

kvalitet på tjenestene enn hva mindre kommuner kan legge til rette for. Kommunen skal ivareta den enkelte 

innbyggers rettssikkerhet gjennom kompetent og profesjonell saksbehandling i alle tjenester og i alle ledd. 

Kompetente fagmiljøer er et viktig fortrinn i Indre Østfold kommune. Dette skal bidra til at det utøves et faglig 

skjønn som utnytter de muligheter og handlingsrom som ligger i lovverket, tilpasset kommunens styrker og 

behov. 

 

3.2 Organiseringen av i sammenslåingsprosessen 

Sammenslåingen av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner blir en omfattende og 

sammensatt prosess. Tidshorisonten fra endelig vedtak i Stortinget 8. juni frem til 1. januar 2020 er på to og et 

halvt år og vil kreve en detaljert og tydelig organisering av sammenslåingsarbeidet. God prosjektledelse og 

tydelig prosjektorganisering er avgjørende for en solid prosess når kommuner skal slås sammen, ikke minst for å 

sørge for realisering av potensielle gevinster som følge av en sammenslåing. En viktig del av dette er å legge til 

rette for en god integrasjon mellom kommunene som organisasjoner og kulturbærere. 

 

Alle ledere og ansatte i de fem eksisterende kommunene vil spille en svært viktig rolle i arbeidet med å bygge 

en ny organisasjon. Mange vil bli direkte involvert i delprosjekter og arbeidsgrupper, andre gjennom nettverk og 

fagmiljøer som bidrar med informasjon, kunnskap og kvalitet innenfor sine respektive fagområder.  Deres 

innsats i prosjektet vil være avgjørende for at alle målsettingene for Indre Østfold kommune skal nås. For å 

ivareta de ansattes interesser i sammenslåingsprosessen vil de tillitsvalgte og vernetjenesten ha sentrale roller i 

prosjektorganisasjonen. 

Beskrivelser av de ulike rollene og mandatene følger under.  
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3.3 Prosjektplanen 

Formålet med denne prosjektplanen er å definere arbeidet som skal gjennomføres frem til 1. januar 2020 og 

danne grunnlaget for riktig og forutsigbar prosjektledelse. Prosjektplanen peker ut retningen og omfanget for 

prosessen med å bygge en ny kommune, og danner “kontrakten” mellom fellesnemnda og 

prosjektrådmannen. 

 

Prosjektplanen skal sikre at det foreligger et arbeidsdokument som prosjektrådmann og fellesnemnda kan 

bruke til å vurdere fremdrift og eventuelle korrektive tiltak. Videre skal prosjektplanen være en forståelig og 

forutsigbar ramme for alle involverte, både i prosjektet med å bygge en ny kommune, og i alle de løpende 

delprosjektene. 

 

Med utgangspunkt i hovedmålet for prosessen og suksesskriteriene skal det gjennomføres en overordnet 

risikoanalyse for hele prosjektet. Identifiserte hendelser blir vurdert ut fra sannsynligheten for at de vil inntreffe 

og hvor alvorlige konsekvensene vil være.  

 

Prosjektplanen vil kunne endres i prosjektperioden. Ny plan skal behandles i fellesnemnda ved hver endring, 

og når ny og vesentlig informasjon foreligger. I tillegg kan det være behov for å gjennomføre jevnlige ROS- 

analyser gjennom hele prosjektperioden, samt arbeide med å definere risikoreduserende tiltak. Spesielt 

gjelder tiltak knyttet til etableringen av en robust prosjektorganisasjon som er egnet til å håndtere 

kompleksiteten i det å bygge en helt ny kommune. Risikobildet vil derfor være gjenstand for løpende 

oppdatering. Det er også lagt opp til at det enkelte delprosjekt skal gjennomføre egen risikoanalyse og følge 

denne opp på tilsvarende måte. 

 

Omfanget av prosjektet og delprosjektene som skal sørge for at det bygges en ny kommune, tilsier at det er 

behov for å etablere et styrings- og rapporteringssystem. Det overordnede prosjektet med bygging av ny 

kommune, samt alle delprosjekt skal følge samme mal for planlegging, styring og rapportering. Det er planlagt å 

ta i bruk et digitalt prosjektstyringsverktøy, som skal sikre at fellesnemnda og prosjektledelsen til enhver tid har 

oversikt over status i delprosjektene, og kan iverksette korrigerende. 

 

 

 

 

4. Fremdrift og milepæler 

4.1 Overordnet milepælsplan 

Prosjektet benytter Prosjektveiviseren som utgangspunkt for prosjektstyringen. Prosjektet vil pågå fra 

opprettelsen frem til 01.01.2020, og vil inndeles i følgende overordnede faser. 

 

2017 - 2018 2017-2019 2020- 
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I figuren nedenfor er de mest sentrale milepælene i prosjektet tidsmessig plassert. 

 2017 2018 2019 

1.K 2. K 3. K 4. K 1. K 2. K 3. K 4.K 1. K 2.K 3. K 4. K 

Opprette styringsorgan 
 

 M1            

Ansette prosjektrådmann 
 

 M2           

Utarbeide prosjektplan    M3         

Etablere og organisere prosjektet      M4        

Utarbeide mandater for delprosjektene      M5        

Ansette Rådmann for Indre Østfold kommune     M6        

Utarbeide omstillingsavtale      M7         

Ta ut gevinster ved tidlig samorganisering 
       M8       

Utrede og vedta politisk struktur 
         M9        

Utrede og vedta administrativ struktur  
       M10       

Ansette toppledergruppe for ny kommune 
       M11      

Konseptfase hvor alternativer utredes 
        M12       

Planleggingsfase hvor gjennomføring planlegges 
         M13   

Gjennomføring av det enkelte delprosjekt  
          M14  

Avslutting og overføring til driftsorganisasjonen 
           M15 

 

 

Overordnet milepælsplan. Grått felt illustrerer tidsperioden for gjennomføring av oppgavene. 

 

 

 M1 Opprette styringsorgan, juni 2017 

 M2 Ansette prosjektrådmann, juni 2017 

 M3 Utarbeide prosjektplan, juni 2017  

 M4 Etablere og organisere prosjektet, februar 2018 

 M5 Utarbeide mandater for delprosjektene, februar 2018 

 M6 Ansette Rådmann for Indre Østfold kommune, mars 2018 

 M7 Utarbeide omstillingsavtale, januar 2018 

 M8 Ta ut gevinster ved tidlig samorganisering, juni 2018 

 M9 Utrede og vedta politisk struktur, juni 2018 

 M10 Utrede og vedta administrativ struktur, september 2018  

 M11 Ansette toppledergruppe for ny kommune, september 2018  

 M12 Konseptfase hvor alternativer utredes, mars 2019 

 M13 Planleggingsfase hvor gjennomføring planlegges, juni 2019 

 M 14 Gjennomføring av det enkelte delprosjekt, september 2019 

 M15 Avslutting og overføring til driftsorganisasjonen,1. januar 2020 
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5. Mål og suksesskriterier 

5.1 Innledning 

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger viser at visjon og målsettinger for prosessen bør defineres 

tidlig. Dette for å tydeliggjøre ambisjonene for selve prosjektet og gi en klar retning til arbeidet som skal gjøres. 

Tydelige målformuleringer er også viktig for å gjøre en realistisk risikovurdering, fordi konsekvens og 

sannsynlighet av bestemte risikofaktorer avhenger av hvilke mål som skal realiseres. Sentrale suksesskriterier 

må være til stede for at prosessen med å bygge en ny kommune skal bli vellykket. Suksesskriteriene har 

direkte sammenheng med måloppnåelsen. 

 

  

5.2 Visjon 

 

Prosjektet legger følgende visjon for Indre Østfold kommune til grunn i arbeidet: 

 

Indre Østfold kommune skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, som utvikler 

levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 

  

5.3 Målsettinger 

På bakgrunn av visjonen som nevnes over, er det etablert flere målsettinger i prosjektet. Prosjektet, og alle 

delprosjektene har følgende hovedmålsettinger:  

 

1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019, med alle 

avgjørende elementer på plass  

2. Byggingen av Indre Østfold kommune skal ta ut gevinster i form av kvalitet og ressurser 

3. Indre Østfold kommune skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens samfunn og 

rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser 

 

For å kunne realisere visjonen for Indre Østfold kommune, må disse målene nås. Og for å nå nettopp 

disse målene må det arbeides på mange fronter samtidig. Suksesskriteriene som beskrives under vil 

være avgjørende i denne sammenheng.  

 

5.4 Suksesskriterier 

Prosjektet legger seks overordnede suksesskriterier til grunn for at prosjektets målsettinger skal kunne 

oppnås. Hvert suksesskriterium operasjonaliseres under. ROS-analysen som skal gjennomføres vil ha 

suksesskriteriene som grunnlag for vurdering av konsekvenser og alvorlighetsgrad. Suksesskriteriene er 

i stor grad utformet på bakgrunn av råd fra tidligere sammenslåingsprosser i landet.  

 

Suksesskriteriene for måloppnåelse i prosjektet er:  

 

1. En kompetent prosjektorganisasjon med tydelige roller og mandat 

2. Kontroll på sammenslåingsprosessen, delprosjektene og deres leveranser 

3. Evnen til god endringsledelse 



10  

4. Involvering og tydelig kommunikasjon 

5. Innovasjon 

6. Ressursstyring 

 

 

En kompetent prosjektorganisasjon med tydelige roller og mandat forutsetter: 

o Tydelige rollebeskrivelser og mandat  

o Utarbeide en realistisk prosjektplan med klare mandat for alle delprosjekt 

o Etablere ny politisk og administrativ struktur tidlig 

o Velge kompetente delprosjektledere og fristille disse delvis fra driftsoppgaver 

o Sikre tilstrekkelig opplæring i prosjektorganisasjonen 

 

Kontroll på sammenslåingsprosessen, delprosjektene og deres leveranser forutsetter: 

o Sikre forutsigbarhet gjennom godprosjektledelse 

o Sikre effektiv og praktisk bruk av styrings- og rapporteringsverktøy 

o Vurdere og håndtere risikoer og utfordringer løpende 

o Jobbe kontinuerlig med gevinstrealisering og rapportering for å sikre realisering av 

målsettinger 

o Opprettholde fokus på god økonomistyring og daglig drift parallelt 

med sammenslåingsprosessen 

 

Evnen til god endringsledelse forutsetter: 

o Sikre en god omstilling av personell 

o Sikre at personal- og organisasjonsfunksjonene er godt forberedt med nok ressurser og 

riktig kompetanse 

o Identifisere og erkjenne kulturelle forskjeller på et tidlig tidspunkt, og jobbe med å skape 

en ny felles kultur 

o Sikre at berørte ledere har kapasitet til å håndtere omstillingen samtidig som driften ivaretas 

o Omstilling for å etablere «neste praksis» og øke forståelsen for at man bygger en helt ny 

kommune  

o Redusere usikkerhet og tvetydighet ved å implementere ny organisasjonsstruktur 

 

Involvering og tydelig kommunikasjon forutsetter: 

o Kommunikasjon preget av åpenhet, respekt og troverdighet 

o Sikre likeverdighet og balanse i involveringen av alle fem kommuner 

o Sikre rett mengde informasjon til de ansatte til rett tid 

o Sikre rett mengde informasjon til rett tid til ulike interessentgrupper 

o Innbyggermedvirkning i de delene av sammenslåingsprosessen hvor dette er nødvendig 

eller naturlig 

o Etablere en «vi-følelse» blant ansatte i Indre Østfold kommune 

 

Innovasjon 
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o Etablere kultur for å frigjøre seg fra tradisjonelle løsninger 

o Skape «neste praksis» i motsetning til bare å fusjonere 

o Ta i bruk digitalisering og teknologi for bærekraftige løsninger 

 

Ressursstyring  

o Utvikle nye arbeidsprosesser tilpasset Indre Østfold kommune 

o Utarbeide en overordnet bemanningsplan som underbygger prosjektets målsettinger 

o Tidsavgrenset periode for uttak av åpenbare samdriftsgevinster for å minimere  

 driftsforstyrrelser i prosjektperioden og ha tilstrekkelig fokus på prosjektets måloppnåelse 

o Definere servicenivå i Indre Østfold kommune for å sikre like vilkår og realistiske 

prioriteringer 

o Se på alle gode ressurser i ny kommune, både areal, bygg, eierskap/verdier, økonomi og  

 ansatte  
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6. Roller og ansvar 

6.1 Overordnet prosjektorganisering 

Å bygge en ny kommune krever en solid prosjekt- og fremdriftsorganisering, med tydelige roller og 

ansvarsforhold. I modellen under vises de ulike rollene i prosjektet med å bygge en ny kommune, og 

forholdet mellom disse. Det er lagt vekt på å skille mellom de politiske og administrative organene i 

prosjektet, og å legge til rette for tydelige rapporteringslinjer og god koordinering av prosjektet og 

delprosjektene. 

 

 
 

6.2 Fellesnemnda  

 

Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en ny kommune, jfr. 

Inndelingslova § 26, som oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer. Fellesnemnda skal bestå av 

fem politikere fra hver av de eksisterende kommunene. Ordfører i Askim kommune er leder og ordfører i 

Eidsberg kommune er nestleder. Ordfører i Hobøl kommune er vara for leder i fellesnemnda og ordfører i 

Spydeberg er vara for nestleder i fellesnemnda. For øvrig er de fem vararepresentantene fra hver kommune 

ikke personlige vararepresentanter, men rekkefølgerepresentanter. Fellesnemnda er prosjekteier. 

  

  

Styringsgruppe 
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Fellesnemnda skal lede arbeidet med å bygge Indre Østfold kommune og sikre nødvendig samordning mellom 

de fem eksisterende kommunene frem til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019.  

Fellesnemnda fatter vedtak med alminnelig flertall, men skal søke å skape enighet om beslutningene. Ved 

uenighet kan fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert, 

eller vurdere om spørsmålet bør drøftes i de fem kommunestyrene før fornyet behandling i fellesnemnda. Ved  

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Alle saker av prinsipiell betydning skal forankres i det enkelte 

kommunestyre før saken tas opp til behandling i fellesnemda.  

 

Reglene i kommuneloven og møte- og talerett for ordførere, leder av kommunestyret, administrasjonssjef og 

ansatte gjelder tilsvarende for nemda. Reglene i § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende for alle 

avgjørelser fellesnemnda fatter.   

 

Hver av kommunene har i perioden frem til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan 

ha betydning for Indre Østfold kommune bør drøftes i fellesnemnda før endelig vedtak i de respektive 

kommunestyrer. Fellesnemnda kan på eget initiativ uttale seg om saker som er til behandling i kommunenes 

forskjellige utvalg, og som kan ha konsekvenser for byggingen av Indre Østfold kommune.  

 

Inndelingslova gir fellesnemnda et særlig ansvar for saker av økonomisk betydning. Fellesnemnda skal uttale 

seg om kommunenes budsjett og økonomiplaner, og forbereder budsjettet 2020 og økonomiplanen 2020 – 

2023 for kommunestyret i Indre Østfold kommune. Kommuneplanen samordnes gjennom å etablere en felles 

prosess.  

 

Fellesnemnda vedtar (etter innstilling fra kontrollutvalgene i de deltakende kommunene) revisjonsordning for 

Indre Østfold kommune. Fellesnemnda setter også ned de politiske delprosjektene. 

 

Nemndas konstituering skjer med forbehold om vedtak i Stortinget om sammenslåing av Askim, Eidsberg, 

Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner 8. juni 2017. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing, 

konstitueres nemda etter at felles kommunestyremøte er avholdt i regi av Fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 

25.   

Medlemmer i Fellesnemnda 

 

6.3 Delegasjon til fellesnemnda 
 

Fellesnemda skal tilstrebe konsensus. Fellesnemda skal: 

 

1. Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen. Videre kan 

fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere Indre Østfold kommune med 

mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Denne bestemmelsen skal legges 

til grunn for tolkningen av bestemmelsene i punktene 2-19.    

2. Nemnda disponerer engangstilskudd fra staten, og eventuelle andre tilskudd, i forbindelse med 

kommunesammenslåingen (Se punkt 11).  

3. Ansette prosjektrådmann for Indre Østfold kommune etter innstilling fra fem kommunestyrer. 

Rådmannen er prosjektleder for sammenslåingsprosessen.  

4. Fastsette den politiske organiseringen og den overordnede administrative organiseringen av Indre 

Østfold kommune. Kommunestyret i den enkelte kommune skal uttale seg om saken før den 

behandles i fellesnemda.  

http://www.io.kommune.no/fellesnemnda.443149.no.html
http://www.io.kommune.no/fellesnemnda.443149.no.html
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5. Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement som skal vedtas 

av kommunestyret i Indre Østfold kommune. 

6. Fastsette navn på Indre Østfold kommune, samt velge kommunevåpen.  

7. Fastsette arbeidsgiverpolitikk for Indre Østfold kommune i tråd med medbestemmelsesordningen i 

hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.  

8. Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg og oppnevne arbeidsgivers representanter 

fra fellesnemnda til utvalget. Nemnda skal konsultere partssammensatt utvalg (PSU) bestående av 

seks representanter fra fellesnemnda, fem ansatte (fortrinnsvis med en representant fra hver 

hovedsammenslutning) og ett hovedverneombud som har møte og talerett (utpekt blant de fem 

kommunene) i alle saker forbundet med de ansattes interesser. 

9. Fastsette omstillingsavtale som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske spørsmål under 

sammenslåingsprosessen og som sørger for at lover, regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes 

medvirkning ved sammenslåing blir ivaretatt.  

10. Inngå avtaler på vegne av Indre Østfold kommune, herunder vurdere eksisterende 

vertskommunesamarbeid, interkommunale selskap o.l. Fellesnemnda fatter vedtak i alle saker som er 

nødvendig for å etablere Indre Østfold kommune, med mindre dette påvirker en eller flere av de 

eksisterende kommunene. En eventuell oppløsning av IKS (og eventuelle andre interkommunale 

samarbeider), må behandles i det enkelte kommunestyret, jfr. IKS-loven § 32.  

11. Fastsette budsjett for prosjektet 2017 – 2019, og disponere omstillingsmidlene.  

12. Utarbeide overordnede økonomiske handlingsregler for de fem kommunene for 2018 og 2019, primært 

innenfor investeringer, fondsdisponering og større økonomiske forpliktelser som vil påvirke Indre 

Østfold kommunes økonomi fra 2020.  

13. Velge revisor til fellesnemd og sørge for en hensiktsmessig kontrollutvalgsordning.  

14. Fremlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.  

15. Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger.  

16. Foreslå revisor for Indre Østfold kommune til kommunestyrets første møte.  

17. Fastsette godtgjørelser for fellesnemdas virksomhet og andre oppnevnte utvalg underlagt fellesnemda.  

18. Utarbeide forslag til beredskapsplan for Indre Østfold kommune.  

19. Utarbeide en strategisk kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunesammenslåingen.  
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6.4 Partssammensatt utvalg (PSU) 

Det opprettes et partssammensatt utvalg for drøfting av saker som gjelder forholdet mellom Indre Østfold 

kommune som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i etter kommunelovens § 25, 

arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen.  

 

Syv representanter fra fellesnemnda utgjør arbeidsgivers medlemmer i et partssammensatt utvalg, som har 

samme funksjonstid som fellesnemnda. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte fem medlemmer. Ett 

hovedverneombud, utpekt blant hovedverneombudene i de fem kommunene, har møte- og talerett i PSU.  

 

Prosjektrådmann saksforbereder til PSU.  

 

Det partssammensatte utvalget sørger for at prosessen fram til 1. januar 2020 skjer i samsvar med 

bestemmelsene i nevnte lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 

ansatte. 

  

Medlemmer i Partssammensatt utvalg (PSU) 

 

 

6.5 Felles gruppelederforum 

Felles gruppelederforum består av samtlige gruppeledere fra alle partier representert i kommunestyrene i de 

fem eksisterende kommunene. Felles gruppelederforum skal være et uformelt drøftingsforum for fellesnemnda, 

men uten beslutningsmyndighet. Arbeidsutvalget møter i felles gruppelederforum. 

 

 

 

6.6 Arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget er underlagt fellesnemnda og består av de fem ordførerne i kommunene, samt 

prosjektrådmann i ny kommune. Utvalget forbereder sakskartet og møtene i fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan 

på vegne av fellesnemnda koordinere eventuelle arrangementer, aktiviteter og informasjonstiltak.  

Medlemmer i Arbeidsutvalget 

 

 

6.7 Prosjektrådmann 

Prosjektrådmann for byggingen av ny kommune er ansatt. Den kommende rådmannen i Indre Østfold 

kommune vil naturlig bli prosjektleder. Etter ansettelsen av ny ledergruppe til Indre Østfold kommune, vil 

ledergruppen støtte prosjektrådmann i ivaretakelse av prosjektledelsen. I hele prosjektperioden samarbeider 

prosjektrådmann tett med rådmennene i de fem eksisterende kommunene.  

Prosjektrådmannen har ledelses- og koordineringsansvar for det overordnede sammenslåingsprosjektet og de 

ulike delprosjektene, og må rapportere jevnlig om status til fellesnemnda i tråd med styrings- og 

rapporteringssystemet som skal tas i bruk. 

 

 Dette innebærer å sørge for at det utarbeides og godkjennes nødvendig styrende dokumenter for 

http://io.kommune.no/medlemmer.441018.no.html
http://www.io.kommune.no/partsammensatt-utvalg-psu.443153.no.html
http://www.io.kommune.no/partsammensatt-utvalg-psu.443153.no.html
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gjennomføringen av delprosjektene, slik at de strategiske målene realiseres innenfor gitte rammer. 

Prosjektrådmann har ansvar for å forberede og innstille på saker til behandling i Fellesnemnda og PSU. 

Prosjektrådmann er ansvarlig for at prosjektet er formålstjenlig og effektivt organisert og at det opprettholdes 

nødvendig fremdrift i leveranser. Fellesnemnda gir prosjektrådmann mandat til å opprette de administrative 

delprosjektene, og prosjektrådmann har et særskilt ansvar om å holde fellesnemnda løpende orientert om 

status og framdrift. 

  

6.8 Prosjektstab 

Prosjektstaben er prosjektrådmannens stab i prosjektperioden, og settes sammen etter behov. For 

prosjektperioden er det ansatt prosjektkoordinator og rådgivere innen HR, anskaffelser, digitalisering og jus 

. 

Prosjektstab 

 

6.9 Tillitsvalgtes- og vernetjenestens rolle i prosjektorganiseringen 

Tillitsvalgte og representanter for vernetjenesten har en sentral plass i prosjektperioden.  

Det er gjort frikjøp av 5 hovedtillitsvalgte (HTV) som har en koordinator i prosjektet. Den samme 

organiseringen gjelder for hovedverneombud. 

Behovet for representasjon fra fagorganisasjonene i mange fora/arbeidsgrupper krever at fagorganisasjonene 

finner en hensiktsmessig organisering, på tvers av de fem kommunene. Det er avgjørende at tillitsvalgte som 

sitter i PSU, delprosjektgrupper og fagteam er tydelige på hvem de representerer i ulike fora; eget forbund, 

egen kommune eller alle ansatte. I tillegg til dette vil det være behov for å samordne de tillitsvalgtes innsats 

mellom de fem kommunene.  

Hovedtillitsvalgte (HTV)  

Hovedverneombud (HVO)  

 

  

http://www.io.kommune.no/prosjektstab.431714.no.html
http://www.io.kommune.no/prosjektstab.431714.no.html
http://www.io.kommune.no/hovedtillitsvalgte.431432.no.html
http://www.io.kommune.no/hovedverneombud.431433.no.html
http://www.io.kommune.no/hovedverneombud.431433.no.html
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7. Delprosjekt 

Prosjektet med å bygge en ny kommune består av tre typer delprosjekter: 

 

 Politiske delprosjekt: De politiske delprosjektene har en direkte styringslinje fra fellesnemnda. 

Prosjektrådmann har allikevel ansvar for forberedelse/innstille sakene som skal til formell 

behandling i fellesnemnda.  

 Felles delprosjekt: Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver som krever kartlegging, 

utredninger og planarbeid, med behov for koordinering på tvers av de fem kommunene og på tvers 

av politikk og administrasjon.  

 Administrative delprosjekt: Her går det en direkte styringslinje fra prosjektrådmann til ledere av 

delprosjekt.  

 

Prosjektgrupper og deltakere 

 

6.10 Politiske delprosjekt  

Den politiske delen av prosjektet organiseres som ulike delprosjekt med egen delprosjektleder og 

prosjektgrupper. Innenfor de mest omfattende delprosjektene vil det være behov for å nedsette ytterligere 

grupper for å utrede/ivareta avgrensede oppgaver. Dette kan eksempelvis dreie seg om å utrede en bestemt 

problemstilling, eller utarbeide beslutningsgrunnlag for en anbefaling. Graden av godtgjørelse avhenger av 

størrelsen på prosjektet, milepæler for levering og det økonomiske handlingsrommet. 

 

Fra vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018:  

De politiske prosjektene er slått sammen til ett prosjekt som heter Politisk organisering og nærdemokrati. 

 

 

 

http://www.io.kommune.no/getfile.php/4221414.2491.snmilw7pslqmqw/Prosjektorganisering.+per+06.08.18.pdf
http://www.io.kommune.no/getfile.php/4221414.2491.snmilw7pslqmqw/Prosjektorganisering.+per+06.08.18.pdf
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Fra vedtak i Fellesnemnda 5. juni 2018: 

Følgende politisk modell for Indre Østfold kommune skal gjelde 

 

Grunnprinsippene for den politiske organisering av Indre Østfold er helhetlig styring kombinert med 

hensiktsmessige nærdemokratiske ordninger som sikrer innflytelse fra innbyggere og næringsliv og som 

bygger opp under lokalsamfunnene.  

Gjennomgående representasjon bør legges til grunn. 

Helhetlig politisk styring, samarbeid og samskapning mellom interne og eksterne tjenester og aktører gir 

Muligheter for å ta i bruk lokalsamfunnenes ressurser og gi et helhetlig tjenestetilbud. Med samskapning bringes 

viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, det offentlige, foreninger og bedrifter og utvikler felles 

løsninger sammen med de involverte borgere, i stedet for til dem. 

Det skal ikke innføres direkte valg av medlemmer til lokalutvalg slik det åpnes for i Kommunelovens § 12, annet  

ledd. 

Reglementet og delegering for de politiske organene legges fram for politisk behandling høsten 2018. 
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6.11 Felles delprosjekt – Politisk og administrative samarbeidsprosjekt 

Flere av prosjektene det skal arbeides med i byggingen av ny kommune vil kreve et nært samspill mellom 

politisk og administrativt nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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6.12 Administrative delprosjekt  

Den administrative delen av prosjektet organiseres i ulike delprosjekter, på lik linje som de politiske 

delprosjektene. Det oppnevnes en delprosjektleder for hvert delprosjekt. Delprosjektledere frikjøpes fra deler 

av sin stilling for å kunne prioritere prosjektarbeidet. Graden av frikjøp avhenger av størrelsen på prosjektet, 

milepæler for levering, som skal ledes og det økonomiske handlingsrommet. Etter vedtak i Fellesnemda, 

opprettes NAV som eget administrativt prosjekt (P7). 

 

Målet er så raskt som mulig å overføre de administrative prosjektene inn linjeorganisasjonen til Indre Østfold 

kommune. Prosjektrådmann er delegert fullmakt til ansettelse av toppledergruppe. 
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Oppsummering 

Delprosjektene er ment å fungere som prosjektgrupper, med ansvar for å utrede og komme fram til forslag til 

løsning innenfor sitt mandat. Delprosjektgruppene skal på basis av mandatet detaljplanlegge delprosjektet 

og utarbeide en fremdriftsplan med tydelige milepæler for sitt arbeid, i tråd med delprosjektmalen.  

 

Delprosjektene er selv ansvarlig for å gjennomføre de utredninger som er nødvendig for å oppfylle sitt 

mandat, men kan støtte seg til prosjektrådmann og eventuelt kommuneadministrasjonene ved behov. 

Delprosjektene Anskaffelser, digitalisering og kommunikasjon (markert med grønt) vil løpende gi bistand og 

prosessveiledning til de andre prosjekt/arbeidsgruppene. 

 

Delprosjektleder skal holde prosjektrådmann løpende orientert om status i arbeidet og hendelser som kan 

forrykke fremdriften i prosjektet. Det vil også innenfor disse delprosjektene kunne bli behov for å nedsette 

ytterligere undergrupper for å utrede/ivareta avgrensede oppgaver. Dette kan eksempelvis dreie seg om å 

utrede en bestemt problemstilling, eller utarbeide beslutningsgrunnlag for en anbefaling. Disse gruppene skal 

samle fagekspertise på tvers av de fem kommunene. Gruppene skal være hurtigarbeidende og ha et 

oppgave- og tidsavgrenset mandat. 

 

Det er gjennom innsats i delprosjekt og grupper at ledere og medarbeidere fra Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Spydeberg og Trøgstad kommuner i størst utstrekning vil bli involvert i prosjektet og byggingen av ny 

kommune. Deltagelse i delprosjektene er derfor en særdeles viktig arena for medvirkning. 
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8. Endringslogg 
 

17.10. 2017 

KMD ved kommunalminister Jan Tore Sanner kunngjorde for Fellesnemnda at navnet på Indre Østfold 

kommune skulle være Indre Østfold kommune. 

 

18.01.2018.  

Prosjektplanen er tydeliggjort ved å forsterke betydningen av økonomiske utfordringer, 

fokus på folkehelse, miljøhensyn, involveringsprosesser og vernetjenestens deltagelse i 

prosjektet. Dokumentet er oppdatert ved å justere overordnet fremdriftsplan 

organisasjonskart og beskrive styringsgruppa for delprosjektene. Planen er tydeliggjort ved 

å fjerne noe overflødig tekst og figurer. Det er satt inn relevante linker i dokumentet. 

 

 

13.01.2018  

Fra vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018: 

• De politiske prosjektene Politisk organisering (P1) og Nærdemokrati og felles kultur (P2) slås 

sammen til ett prosjekt som heter "Politisk organisering og nærdemokrati"(P1).  

• NAV opprettes som eget administrativt prosjekt (P7). 

 

05.06.2018 

Fra vedtak i Fellesnemda 5.juni 2018: 

• Grunnprinsippene for den politiske organisering av Indre Østfold er helhetlig styring kombinert med 

hensiktsmessige nærdemokratiske ordninger som sikrer innflytelse fra innbyggere og næringsliv og 

som bygger opp under lokalsamfunnene.  

• Gjennomgående representasjon bør legges til grunn. 

• Helhetlig politisk styring, samarbeid og samskapning mellom interne og eksterne tjenester og 

aktører gir muligheter for å ta i bruk lokalsamfunnenes ressurser og gi et helhetlig tjenestetilbud. 

Med samskapning bringes viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, det offentlige, 

foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen med de involverte borgere, i stedet for til 

dem.  

• Det skal ikke innføres direkte valg av medlemmer til lokalutvalg slik det åpnes for i Kommunelovens 

§ 12, annet ledd  

• Reglementet og delegering for de politiske organene legges fram for politisk behandling høsten 

2018. 

 

Prosjektrådmann iverksetter etablering av sin ledergruppe, samt ledernivået under. Det forutsettes at: 

• ledergruppen settes opp slik at alle politiske utvalg får tydelige kontaktpunkter i organisasjonen. 

• Det samlede antall toppledere blir lavere enn summen av det kommunene har i dag. 

Fellesnemnda gir prosjektrådmann myndighet til å beslutte overordnet administrativ organisering. 


