
 

 
 

Møtereferat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, Georg 
Smedhus, Bjørn Sjøvold 

Varamedlemmer 
til stede 

 

Forfall  
 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 
 

Møtested, dato Askim, 3. september 2018 
 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 25.06.18 og 22.08.18 
 
Saxe Frøshaug savnet aktuelle vedlegg på innkallingen til dette møtet. I tillegg ble det 
kommentert at referat fra møte 25.06.18 ikke ble formelt godkjent i møtet 22.08.18 
  
Konklusjon:  

              Referater fra møter 25.06.18 og 22.08.18 ble godkjent.  
              Aktuelle vedlegg til saker i AU skal vedlegges kalenderinnkallingen.  

2. Sak om endring i prosjektorganisering – dialog om politisk organisering 
 
Georg Smedhus redegjorde for hensikten med forslag til endringer i prosjektorganisering.  
 
Forslag om at delprosjektledermøte og styringsgruppe avvikles, og at videre 
prosjektorganisering samordnes mot ny politisk og administrativ organisering.  
 
AU opprettholder sin nåværende funksjon. A/P-delprosjekter som slås sammen tilnærmer 
sin organisering til en fremtidig formannskaps- og hovedutvalgsmodell.  
 
For å ivareta gode medvirkningsprosesser har prosjektrådmann og HTV hyppigere 
dialogmøter enn tidligere. I tillegg kommer faste møter i PSU. 
 
Petter Schou redegjorde for arbeidet med nærdemokratiske ordninger og status for 
prosess med kommunevåpen. Eneste mulighet for at kommunevåpen kan bli tatt i bruk før 
010120 er at alle 5 kommunestyrer er enige om, og vedtar samme kommunevåpen for 
Indre Østfold kommune. 



 
Olav Breivik ba også om at antallet deltakere i nye grupper etter sammenslåing av 
delprosjektene må avklares. Det ble avklart at leder for AU sørger for god dialog med 
gruppeledere i fellesnemnda for sammensetning av nye delprosjekter 
(«formannskaps/hovedutvalgsmodell»)   
 
Konklusjon:  
AU støtter hovedprinsippene i prosjektrådmannens forslag til endringer i 
prosjektorganiseringen. 

 

3. Sak om lokalisering av tjenester – gjennomgang 
 
Georg Smedhus redegjorde. Sak sendes ut 04.09.18. Opplever at det stort sett er enighet 
administrativt om hovedlinjene i forslaget. Noen grupper har hatt innspill. Blant annet 
avholdt et møte med arkivmedarbeidere 03.09.18.  
 
Det vil senere i høst komme egen sak om lokalisering av desentraliserte 
borgertorgløsninger for Tomter/Ringvoll. 
 
Det vil være behov for kontorløsninger for politisk virksomhet. Tenkes etablert i Askim 
rådhus, med tilpassede kontorløsninger og grupperom. 
 
AU diskuterte om formannskapsmøter skal legges til Eidsberg og utvalgsmøter gå på 
rundgang i den nye kommunen. Forslaget diskuteres nærmere i gruppelederforum 
10.09.18. 
  
Konklusjon: 
AU støtter prosjektrådmannens intensjoner og hovedgrep om lokaliseringsløsninger for 
Indre Østfold kommune. 

 

4. Speiderlandsleir 2021  
 
Georg Smedhus redegjorde. Vil gjennomføres befaring 24.sept. Om IØK skal bli valgt som 
lokasjon er det trolig behov for noe finansiering fra næringslivet, samt at kommunen 
bidrar med utlån av kommunale bygg + driftsteknisk støtte fra tekniske tjenester.  
 
Konklusjon: 
AU tok prosjektrådmannens redegjørelse til orientering. Georg Smedhus og Erik Unaas 
deltar på befaringen. 
 

 

5. Næringsselskaper – videre arbeid 
 
Thor Hals innledet. Saken meldt opp med bakgrunn i egen som om 
næringsselskap/tilskudd til formannskapet i Eidsberg. 
 
AU diskuterte hvilken tilnærming det bør være til utvikling av næringslivet i IØK. 
Det planlegges egen sak til fellesnemnda om ny fremtidig næringsstruktur i IØK våren 
2019. 
 
Konklusjon: 



AU ber prosjektrådmannen fremme egen sak om fremtidig helhetlig organisering rundt 
næringsutvikling i IØK i løpet av våren 2019. Saken diskuteres med delprosjekt P4 før 
endelig politisk behandling. 
 

6. Orientering om ansettelser 
 
GS redegjorde for status i pågående ansettelsesprosesser av områdeledere.  
 
Konklusjon: 
AU tok prosjektrådmannens redegjørelse til orientering. 
 

7. Jernbanekonferansen – deltakelse 
 
Det ble avklart at det blir både administrativ og politisk deltakelse fra kommuner i IØK på 
Jernbanekonferansen. 
 
 

8. Orientering om budsjettfremlegg 
 
GS redegjorde kort for formen på budsjettprosessen i kommunene. Det vil bli produsert et 
felles fremlegg som viser hvordan et samlet budsjett for IØK ser ut, samtidig som de 
enkelte kommuners budsjetter ligger ved bak fellesoppsettet  
 
Konklusjon: 
AU tok prosjektrådmannens redegjørelse til orientering 

9. Kort gjennomgang av øvrige saker til fellesnemnd 
 
Bjørn Sjøvold gjennomgikk saker som kommer til fellesnemnda 18.09.18. 
 
Konklusjon: 
AU tok ass.prosjektleders redegjørelse til orientering. 

10. Nødbåten – søknad om midler 
 
AU har tidligere fattet prinsippvedtak om at søknader om økonomisk tilskudd tll 
enkelttiltak ikke fremmes AU. AU ber den enkelte kommune vurdere og besvare denne 
henvendelsen. 
 
Konklusjon: 
Den enkelte kommune bes besvare henvendelsen om økonomisk tilskudd. 

11. Møteplan 2019 – gjennomgang 
 
Utkast til møteplan for 2019 ble gjennomgått. Fremmes som egen sak til fellesnemnda. 
Det ble foreslått noen endringer som innarbeides før utsending til politisk behandling.  
 

12. Valg 2019 – fellesnemnd vs. nytt kommunestyre 
 
Overganger fra gamle kommunestyrer til nytt kommunestyre ble diskutert. AU ønsker at 

nytt kommunestyre vedtar budsjett 2020. 

 

Administrasjonen bes om å sjekke nærmere rundt formalia vedrørende «avslutningen» av 

de gamle kommunene.  

 



Georg Smedhus redegjorde for mulige markeringer i forbindelse med inngangen til ny 

kommune. Markeringer mot både innbyggere og egne ansatte.  

 

Olav Breivik anbefalte at det bør legges fokus på helhetlige felles markeringer.  

 

Konklusjon: 

Prosjektrådmannen klargjør formalia for veksling mellom gamle kommunestyrer og nytt 
kommunestyre, samt klargjør planleggingen av markeringer for overgangen til ny 
kommune.  
 

13. Samskaping- og medvirkningskonferansen 18.oktober – utkast til program 
 
Utkast til program ble gjennomgått. AU etterlyste tydeligere forankringsprosesser for 
denne type konferanser.   
 
Konklusjon: 
Konferansen om samskaping og medvirkning går som planlagt 18.oktober. Rutiner for 
planlegging av konferanser gjennomgås. Planlagte seminarer/konferanser av adm.karakter 
forankres hos prosjektrådmann. Seminarer/konferanser som inkluderer politisk deltakelse 
forankres i AU. 
  

14. Eventuelt 
 

a. Østfold Energi  
Erik Unaas orienterte om eiermøte i Østfold Energi, et av de aksjeselskaper 
kommunene er medeiere i. AU diskuterte generelt om fremtidige eierstrategier 
som IØK.  
 
Konklusjon:  
Prosjektrådmannen bes om å innhente ekstern vurdering i forhold til fremtidige  
eierstrategier for IØK. 
 

b. Gruppelederforum – 10.09.18, kl. 17.00-18.30 bystyresalen Askim. 
 

Thor Hals innledet. Dialog rundt saker bør også foregå i gruppelederforum. 
Ordførere også velkommen i dette møtet. 2 saker som bør diskuteres;  
-  Lokalisering av tjenester 
- Politisk organisering 

 
                             Konklusjon: Pol.sekretariat sender ut oppdatert saksliste til medlemmer i  
                                                  gruppelederforum. 
 

c. Neste møte i AU: 19.09.18 kl.10-12. Kommunehuset Elvestad. 

 

NB ! Endret møtetidspunkt.  

 

Neste møte i AU flyttes fra 20.09.18 til 19.09.18 kl.10-12 i kommunehuset 

Elvestad 
 

  
 

 



 


