
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 10.10.18 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Varamedlemmer 
til stede 

Håvard Jensen til kl 11.00, til og med sak 3 

Forfall Olav Breivik 
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Spydeberg, 10. oktober 2018 
 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 19.09.18 
Ingen kommentarer. 

 
Konklusjon: Godkjent 

 

2. Justering av mandater for politiske arbeidsgrupper 
 
P1:  

• Mangler pkt om godtgjøringsreglement – behandles i fellesnemnda 5.februar 2019 
Skal bl.a inneholde frikjøp av politikere 

• Saksbehandlingsreglement behandles i P1 16.10, videre i fellesnemnda  23.10 

• Digitale løsninger – politikerne oppfordres til å komme med ønsker til løsninger 
(ipad, pc, osv.)  

 
P2: Nytt mandat fremmes som egen sak 

 
P3:  

• Rette skrivefeil og feil i nummerering 

• Under pkt 2 – «Overordnet om nåsituasjonen» 
Fjerne siste setning i første avsnitt (Flere av kommunene har for lavt driftsresultat 
og for høy gjeld) 

• Pkt 4-8: ordet handlingsprogramprosess endres til økonomiprogramprosess 

• Pkt 6: ordet «utpekt» endres til «valgt» (Medlemmene av delprosjektet er valgt av 
fellesnemnda) 



• Utvalget skal kalles P3. «Formannskap» kan ikke benyttes før ny kommune er en 
realitet 

P4 

• Punkt om Smart City tas ut av mandatet 
 
Konklusjon: Mandatene godkjennes med de endringer som fremkom under møtet  
 

3. Saker til neste fellesnemnd 

• Orientering fra Sunne kommuner og folkehelse utsettes 

• Høringssak Kollektivtransport: 
Sak i regionrådet og fellesnemnda 
M. Haakaas er saksbehandler 
Bekreftet utsatt frist for innspill til 4.12 (møte i fellesnemnda) 

• Sak: Delegasjoner ift innplassering av ansatte 

• Sak: Østfold Energi  
- orienteringssak til fellesnemnda 
- mandat til forhandlinger (UO-sak) 

• Interpellasjon fra I. Hensel vedr. personvernordning og datasikkerhet 

 

• Fellesnemndas sakskart 23.10.18: 

 
 
 

4. Oppsummering av lederseminaret på Brennemoen 8. -9. oktober: 
 
Seminaret ble som forventet og opplevdes som svært nyttig og vellykket. Alle gruppene 
kom med konkrete forslag, med unntak av en. En fin opplevelse for politikerne å kunne få 
delta på slike samlinger. Ansatte stilte seg også positive til politisk deltakelse.  
 

5. Orientering om fremdrift administrative ansettelser. Avklaring av rådmannens fullmakt 
 
Saken ble sendt AU mandag 8. oktober. Omhandler rådmannens fullmakt til å foreta 
innplasseringer av ansatte. Da to kommuner har flat struktur, må rektornivået være en del 
av vurderingen på neste ledernivå. Saken sendes fellesnemnda for behandling 23.10. 



 
Direktør for innovasjon og digitalisering trolig avgjørelse fredag 12.10. 
Direktør for oppvekst ikke klar for avgjørelse enda. 
 
Rekrutteringsselskapet følger opp løpende informasjon til søkerne på de ulike stillingene. 
 

6. Systematikk rundt innkalling og innhold i møter mellom gruppeledere og møter i 
valgkomite 
 

• Politikerne varsler selv når de ønsker møter 

• Politisk sekretariat kontrollerer oversikten over gruppeledere 

• Politisk sekretariat innkaller til møte i valgkomiteen 
Sak: Valg av varamedlemmer til politiske delprosjekt og valgkomiteen 

 

7. Fysisk lokalisering av formannskapsmøter i fremtiden. Hvilke konkret lokale skal 
tilpasses? 
 
Konklusjon: 
Kommunestyremøtene holdes i Askim. 
Formannskapsmøtene foreslås avholdt i Mysen, ulike forslag til lokasjoner. 

Utvalgene foreslås rullert på ulike steder, ikke bare offentlige bygg. 
 

8. Forhold til Rakkestad kommune 
 
Konklusjon: 
Saken utsettes til neste AU-møte. 
Vurdere samtaler med «alle nabokommuner» 
 
 

9. Status IKS`er 
 
Sakene vedrørende de interkommunale selskapene som skal behandles i P3 tirsdag 16.10, 
sendes også alle kommunestyrene pga endringer i budsjettene. 
 

10. Eventuelt 

• Endringer i delprosjekt P2 
Områdedirketør Hilde Brandsrud har kommet med innspill vedr prosessen og 
forankringen av arbeidet. Planstrategien skal vedtas innen ett år etter nytt at 
kommunestyre er valgt. 

 
Tidsramme for kommuneplanarbeidet foreslås.  
Kunnskapsgrunnlaget arbeides videre med. 
Sak behandles i fellesnemnda 

 
 

 


