
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 19.09.18 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Varamedlemmer 
til stede 

 

Forfall Petter Schou 
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Askim, 19. september 2018 
 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 03.09.18 
 

• Thor Hals ber om at eventuelle etteranmeldte saker til AU godkjennes av ham før 
sakene settes på sakslisten. 
 

• Erik Unaas viste til pkt 3 i referat fra forrige møte, vedrørende benevnelse på de 
nye medborgertorgene. Thor Hals behandler saken i sitt delprosjekt, P4. 
 

• Erik Unaas viste til sak som ikke behandlet i siste gruppelederforum. 
Formannskapsmøtene er foreslått lagt til Mysen og kommunestyremøtene lagt til 
Askim. De øvrige utvalgene er forslått lagt ut til de ulike tettstedene. 
AU sender sin anbefaling til delprosjekt P1 som behandler saken. 
 

Konklusjon: Referat fra møte 03.09.18 godkjennes med kommentarene over 
 

2. Oppsummering fra Fellesnemndas møte 18.09.18 
 

• Et positivt møte, med gode saksfremlegg og korte, gode innledninger 
 

• Valg av vararepresentanter til delprosjektene settes på sakslisten til neste 
fellesnemnd. Valget må ha klare retningslinjer og må være likt for 
partiene/grupperingene. Valgkomitèen innstiller til fellesnemnda. 
 

• Tekniske utfordringer med direkte tv-sending fra møtet 
Politisk sekretariat kontrollerer utstyret sammen med leverandøren 



• «Sunne kommuner» møtte ikke for sin presentasjon 
Bjørn Sjøvold redegjorde for årsaken og presentasjonen settes opp til neste 
fellesnemnd. 
 

• Georg Smedhus påpekte at politisk sekretariat nå er nedsatt og all korrespondanse 
vedrørende saker, møtevirksomhet mv går via sekretariatet. 
 

• Mandater for delprosjektene 
Det er behov for en tilpasning av mandatene etter vedtak om endring i 
prosjektorganisasjonen. Georg Smedhus kommer tilbake med reviderte mandater. 

 

3. Gjennomgang av vedtak fra de enkelte kommunestyrenes siste møte 
 
Saxe Frøshaug: Trøgstad er kommet i mål på alle utviklingsprosjekter. Kommunestyret 
sluttet seg til avtalen om felles bedriftshelsetjeneste. Kommunen vurderer en 
prøveordning «Inn på tunet for demente». God økonomi med bakgrunn i flere ikke-
budsjetterte inntekter. 
 
Olav Breivik: Hobøl er fortsatt på sparebluss, men har et godt overskudd etter årets første 
6 måneder. Idrettshallen er noe utsatt, noe som påvirker budsjettet for 2019. Ser ut til at 
kommunen likevel kommer bedre ut enn tidligere prognoser. God stemning i Hobøl ift 
prosessen med kommunesammenslåing. Veldig gode skoleresultater. Kommunestyret 
sluttet seg til avtalen om felles bedriftshelsetjeneste. 
 
Erik Unaas: Eidsberg hadde to «Underveis-meldinger»: Bygging av boliger for psykisk 
utviklingshemmede, samt bygging av sentrumsbarnehage. Kommunestyret sluttets seg til 
avtalen om felles bedriftshelsetjeneste, og behandlet eierskapskontroll for Helsehuset. 
Kommunen ser videre på tomteutredning og lokalisering av ny skole og svømmehall, samt 
kommunal støtte til utvidelse av næringsselskapet Mysenbyen AS for videreutvikling av 
selskapets drift. Økonomisk ligger Eidsberg omtrent på fjorårets resultat. 
 
To pågående prosjekter:  
Kollektivterminalen, finansieres via sidevegsmidler 
Omsorgsboliger i Kløverveien, finansieres via avsatte fond 
 
To spørsmål til ordfører: 
Ønske om vedtak «Ingen vindmøller i Indre Østfold» 
Mobilbruk i skolen 
 
Thor Hals: Askim hadde et godt møte. Kvalitetsmelding for Askim-skolen utsatt for ny 
fresmtilling av tallene. Behandlet detaljregulering av området rundt Helsehuset, 
veterankontakt og midlertidig veteranplan for kommunen -  sak på settes på agendaen for 
Indre Østfold kommune. Videre forskuttering av spillemidler til innendørs skytebane. 
Bystyret ønsker å overta eierskapet av presteboligen, for å beholde boligen som en del av 
kirke-området. Stiftelsen Askim prestebollig har mye aktivitet som bør videreføres. 
Økonomien er krevende. Forventer overskudd for 2018, men usikker på størrelsen 
 
Georg Smedhus: Spydeberg har en krevende personalsituasjon. Det er øsnkelig å 
samordne sentralbordene snarest mulig. Ordførere og rådmenn må samspille for å løse 
situasjonen. 

 



4. Status i prosjektet 

• Prosjektrådmannen opplever en del uro blant de ansatte, men er godt forberedt 
og informerer jevnlig. Politikerne møter ingen uro, noe som tyder på god prosess 
og god informasjon.  
 

• Prosjektrådmannen innkaller til møter med administrative medlemmer i 
delprosjektene etter vedtak om endringer for å redegjøre om videre fremdrift. 
 

• Ansettelser av direktører: er inne i finalerunder for ansettelse av direktører på 
områdene helse, stedsutvikling og også oppvekts og næring/plan.  

 

5. Revidering av møteplan 2019  
 
Vedtak i fellesnemnda 18.9: 
Tre møter gjennomføres på dagtid, to på ettermiddagstid. 
 
Konklusjon: 
Februar: dagtid 
April: ettermiddag 
Juni: dagtid med sommeravslutning 
September: heldagsmøte med budsjett-innspill 
November: ettermiddag 
 
Politisk sekretariat oppdaterer møteplanen for 2019. 
 

6. Momarken V75/Oak-dagen 20.10 kl 14.00 – deltakelse/sponsor 
Konklusjon: 
Ordførerne gir rask tibakemelding til Erik Unaas vedrørende eventuell deltakelse 

 

7. Høring «Østfold tar bussen» 
Fylkeskommunen har sendt ut sak om nytt bussrute-system på høring. 
Saken bør behandles i regionrådet, fellesnemnda og kommunene.  
Særlig bekymring for busstilbudet fra Båstad og Skjønhaug til Askim og Mysen. Mulig tiltak 
er å foreslå rundbuss i Indre Østfold. 
 
Konklusjon: 
Prosjektrådmannen innkaller ordførerne og saksbehandler for produksjon av et felles 
saksfremlegg for behandling i ulike fora. 
 

8. KVU tverrforbindelser – Arbeidsseminar 
Statens vegvesen arrangerer arbeidsseminar i Fredrikstad og ønsker politisk deltakelse. 
Seminaret kolliderer med regionrådet 16. november.  
 
Konklusjon: 
Olav Breivik og regionrådets sekretariat sjekker muligheten for å flytte regionrådets møte 
til Fredrikstad samme dag, slik at ordførerne kan delta på arbeidsseminaret. 
 

9. Østre linje/Follo-banen – Miniseminar 17.10 kl 12.00-13.30 
Konklusjon:  
Møtet settes opp i forkant av Konseptutvalgsmøtet om fremdrift på E18, som 



gjennomføres på Galleriet, Oslo kl 14.00. 
 

10. Regionteater – felles brev fra IØK-ordførerne 
Regionteateret er igjen lagt til Fredrikstad. AU ønsker en felles henvendelse til fylkestinget. 
Hele fylket må inkluderes og tilbudene må fordeles over hele fylket. 
 
Indre Østfold kommune (vertskommune), Mysen foreslås som vertsby. 
 
Konklusjon: 
Ordførerne sørger for presseoppslag. 
 

11. Valg av vararepresnetanter til politiske delprosjekt 
Saken ble behandlet under pkt 2. 
 

12. Tid før møte i valgstyret (fastsettelse av åpningstider, konstituering) 
 
Konklusjon: 
Bjørn Sjøvold innkaller valggruppa og AU før jul og lager et grunnlag for saksfremlegg. 
 

13. Informasjonsmøte om statsbudsjettet 9. oktober: 
Informasjonsmøtet avholdes i Rakkestad og kolliderer med lederseminaret på 
Brennemoen. Møtet streames ikke. 
 
Konklusjon: 
Ordførerne deltar på informasjonsmøtet og returnerer til Brennemoen i etterkant. 
 

14. Sakslister mm på alle kommunenes hjemmesider: 
For å unngå dobbeltarbeid, produseres nå innkallinger og sakslister kun i Askim-basens 
sak-/arkivsystem. De øvrige kommunene henviser til www.io.kommune.no 
Ny base for Indre Østfold kommune er ventet inne utgangen av året. 
 
Konklusjon: 
Inntil ny base for ny kommune foreligger, henvises innbyggere, politkere og media til Indre 
Østfold kommunes hjemmesider for innsyns i sakslister. 
 

15. Eventuelt 

• Skiptvet kommune har tegnet avtale med Helsehuset 
Konklusjon: 
Ny fordeling av eiertilskuddene spilles inn til rådmennene og 
budsjettbehandlingen for 2019. 
 

• Workshop Digital kompetanse i Drammen 8.-9. oktober: 
Er ønskelig med politisk deltakelse i tillegg til administrativt ansatte.  
AU anbefaler å forespørre Tron Kallum (Spydeberg) og Ingunn H. Hensel (Eidsberg) 
Påmelding snarest. 

 
 

 

http://www.io.kommune.no/

