
 

 
 

Møtereferat fra møte i Gruppelederforum 10.09.18 
Velg et element. 

  

Til stede Thor Hals (H) (leder fellesnemnda), John Altenborn, (V) Askim, Anne Karine 
Gramen (Krf), Hobøl, Kjell Tangen (Krf), Askim, Øivind Reymert (Krf), 
Eidsberg, Lise Rognerud (H), Askim, Synnøve W. Ihlebekk (V) Hobøl, Jarl 
Lindahn, (FRP) Trøgstad, Jan Krogh (FRP) Eidsberg, Nina Haaland, (H) 
Spydeberg, Heidi Eriksen (AP) Spydeberg, Margaret Brovold (SV) Askim, 
Sigmund Hansen, (AP) Askim, Ingunn Hensel (V) Eidsberg, Tron Kallum, (SP) 
Spydeberg, Petter-Ole Kirkeby, (SP) Trøgstad, Lars Holene (SP) Askim, 
Ragnhild Duserud, (SP) Eidsberg 

Fra 
administrasjonen  

Georg Smedhus, prosjektrådmann 
Bjørn Sjøvold, ass.prosjektleder 

Øvrige til stede Olav Breivik, ordfører (H) Hobøl kommune 
Saxe Frøshaug, ordfører (SP) Trøgstad kommune 
Petter Schou, ordfører (H) Spydeberg kommune 
Erik Unaas, ordfører (H) Eidsberg kommune 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 
 

Møtested, dato Askim rådhus bystyresalen, 10.09.18, kl.17.00 – 18.30. 
 

 

Konklusjoner 

1. Velkommen ved leder av Fellesnemnda, Thor Hals 
 
Leder av fellesnemnda Thor Hals ønsket velkommen til møtet. 
 

2. Generell status fra prosjektet og sak om justering i styringsstruktur v/ Georg 

Smedhus 
 
Prosjektrådmann Georg Smedhus orienterte. Delprosjektene er inne i en fase hvor det nå er tid for 
å endre disse til å ligne mest mulig på fremtidig organisasjon både administrativt og politisk.  
 
Administrative delprosjekter legges til den enkelt områdedirektør og adm/pol og politiske 
delprosjekter slås sammen og blir rene politiske utvalg for å ligne mest mulig på fremtidig politisk 
utvalgsstruktur. Innkalling og gjennomføring av møter gjennomføres som ordinære politiske møter 
hvor alle sakspapirer, innkallinger mv. går via politisk sekretariat. En del arbeidsgrupper avsluttes, 
og det legges nå opp til at det tas en del valg om organisering allerede nå. 
 



Prosjektrådmannen informerte videre om status i ansettelsesprosess av områdedirektører. Det 
intervjues for tiden til 5 områdedirektørstillinger. Det er mottatt over 100 søknader.  
 
Utover høsten gjennomføres kartleggingssamtaler med ledere, og deretter med ansatte om 
kompetanse, ønsker, og tanker om fremtidig stilling i ny organisasjon.  
 
Det foreslås også andre endringer i prosjektet for å forenkle og effektivisere beslutningslinjene. 
Styringsgruppe og delprosjektledermøte foreslås avviklet. Arbeidsutvalget foreslås fortsatt å ha en 
koordinerende rolle for fellesnemnda, samt å avklare ikke prinsipielle saker mellom møtene.  
 
På administrativ side vil prosjektrådmannens ledermøte med områdedirektørene bli det sentrale 
beslutningsorganet. 
 
Lars Holene (SP) stilte spørsmål om valgkomite, og valg til de foreslåtte politiske «utvalgene». Thor 
Hals svarte at valgkomiteen som er oppnevnt av fellesnemnda vil innkalles til møte før 
fellesnemnda 18.09.18 for å gjøre nødvendige avklaringer. 
 
Det ble videre stilt spørsmål om hva som skjer med ansatte og eventuell overtallighet inn mot ny 
kommune. Prosjektrådmannen viste til omstillingsavtalen og redegjorde for prosesser rundt 
håndtering av denne. I tillegg viste han til at eventuell overtallighet trolig vil løse seg gjennom 
naturlig avgang mv. i en så stor organisasjon. Det vil også fremmes sak om utvidet 
omstillingsavtale til fellesnemndas møte 18.09.18. 
 

3. Gjennomgang av sak nærdemokratiske ordninger v/ Petter Schou  
 
Petter Schou, leder av delprosjekt politisk organisering og nærdemokrati, orienterte om innhold i 
sak til fellesnemnda om nærdemokratiske ordninger. 
I saken foreslås etablering av «Lokale verksted» i lokalsamfunnene som utviklings- og 
samskapingsarena, hvor det etableres dialog med representanter fra det fremtidige 
samfunnsutvalget. Det tenkes også knyttet økonomiske midler til tiltak lokalt som kommer fra 
prioriteringer utviklet i og i forbindelse med de lokale verkstedene. 
 

4. Gjennomgang av sak om lokalisering av administrative funksjoner v/ Georg 

Smedhus   
 
Prosjektrådmann Georg Smedhus redegjorde for prosess som har ledet fram til forslag om 
lokalisering av de fleste ikke-stedbundne tjenestene.  
Ble gjennomført en stor samling 22.august hvor en bredt sammensatt deltakergruppe (politikere, 
ledere, hovedtillitsvalgte PSU, hovedverneombud m.fl.) på ca. 80 personer jobbet en hel dag med 
lokaliseringsspørsmål. Oppsummeringene fra de «tverrfaglige» arbeidsgruppene viste forbausende 
stor grad av enighet, og som bidro med tydelige innspill til den videre prosessen for lokalisering.  
 
Georg Smedhus redegjorde videre for hovedlinjene i anbefalingene; 
  
- NAV – kontor etter arbeidslinjen – foreslås lagt til Spydeberg 
- Oppvekst/helseadm. – foreslås lagt til Heggin, Mysen 
- Eiendom/teknikk, arkiv, lønn/regnskap – foreslås lagt til kommunehuset  
              Skjønhaug  
- Kultur – fordeles mellom Askim og Mysen 
- Kommunehuset på Elvestad foreslås avviklet – tjenester lokalt 
              etableres gjennom lokale serviceløsninger på Tomter og  

https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018029201&
https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018029201&
https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018029870&


              Ringvoll. 
- De fleste av øvrige ikke-stedbundne tjenester foreslås lagt til Askim Rådhus  

 
Politisk sak om lokalisering av administrative funksjoner fremmes til fellesnemnda møte 18.09.18. 

5. Kort gjennomgang av øvrige saker til Fellesnemnda v/ Georg Smedhus.  
 
 Georg Smedhus redegjorde kort for øvrige saker til fellesnemndas møte 18.09.18 

6. Møteplan 2019 
 
Fellesnemndas leder Thor Hals presenterte forslag til politisk møteplan 2019. 
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