
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 26.10.18 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

Thor Hals, Olav Breivik, Petter Schou, Georg Smedhus, Bjørn Sjøvold 

Varamedlemmer 
til stede 

Tor Melvold, Øivind Reymert 

Forfall Saxe Frøshaug, Erik Unaas 
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Hobøl, 26. oktober 2018 
 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 10.10.18 
Ingen kommentarer til referatet. 

 
Konklusjon: Referat fra møtet 10.10.18 godkjennes. 

 

2. Representantskapsmøte IUA 
 
20. november kl 12.00, Indre Østfold Brann og Redning 
 
Spørsmål: Kan en administrativt ansatt eller en ordfører med fullmakt representere alle 5 
kommunene i representantskapsmøtet? 
 
Konklusjon:  
Administrasjonen sjekker regelverk og praksis og rapporterer tilbake til ordførerne. 

 

3. Høring kollektivtrafikk – avklare behandling 
 
Arbeidsutvalget støtter notatet arealplanlegger Marit Haakaas har skrevet til høringen. 
Felles saksfremlegg sendes alle kommunene. Saken behandles også i regionrådet og 
fellesnemnda.  
 
Viktige momenter: 

• Linje 9 kjører gamle E18 og passerer mange av de store næringsområdene 



• E18- og E6-bussene stopper ikke lenger i Indre Østfold.  
Indre Østfold kommune foretar en henvendelse til Østfold kollektivtrafikk med 
forslag om park&ride-stoppesteder gjennom Indre Østfold. 

 
Utsatt høringsfrist: 4. desember. 

 
             Konklusjon:  
             Saken behandles i regionrådet, alle 5 kommunestyrene og fellesnemnda innen fristen 4.12 
 

4. Saker fra fellesnemnda: 
Rask gjennomgang av sakene som ble behandlet. 
 

5. Økonomi Indre Østfold kommune 
Klargjøring av fellesnemndas rolle i forhold til økonomivedtak i kommunene ut over 
gjeldende handlingsplan.  

• Investeringer 

• Drift 
 
Prosjektrådmannen innledet.  
Investeringsprosjekter som ikke har stått i handlingsplaner og eventuelle andre forslag som 
påvirker driftsutgifter, begrenser muligheten for å oppnå de økonomiske målsettinger som er satt 
av fellesnemnda. Han viste videre til de prinsipper som ligger til grunn for at fellesnemnda kan 
behandle/uttale seg om saker som kan gi økonomiske konsekvenser for den nye kommunen. 
Prosjektrådmannen har sendt ut eget brev til rådmennene som er «strengt» i formen med hensyn 
til «nye» prosjekter som har økonomiske konsekvenser for ny kommune. 
 
Konklusjon: 
AU var enig i prosjektrådmannens vurderinger og prinsipper for fremlegging av saker til 
fellesnemnda for prosjekter/tiltak som har oppstått i kommunene og som ikke ligger inne i 
gjeldende handlingsplaner.   
 
 

6. Ivaretakelse av medarbeidere 
Prosjektrådmannen orienterte om prosessene som er igangsatt.  
Heidi Eriksson, Trøgstad kommune, er engasjert som koordinator for flytteprosessen. 
«Innsiden» benyttes flittig til publisering av informasjon til alle ansatte. 

 
 

7. Orientering om innplasseringer 
Prosjektrådmannen orienterte: 
Det har vært avholdt informasjonsmøter og det gjennomføres nå kartleggingssamtaler 
med alle ledere. 
 
Første utkast til organisasjonskart er ute på høring. Rundt 100 lederstillinger skal besettes. 
Antas å ferdigstilles primo desember. 
 

8. Initiativ Nordre Follo og Moss 
Nordre Follo har bedt om et møte. Prosjektrådmann, leder og nestleder av fellesnemnda 
stiller. Agenda er tjenesteproduksjon og eventuelle mulige samarbeid. 
 



Bør det gjøres et innspill også mot Romerike? 
 
 

9. Eventuelt 

• Ordførerne opplever at det kommer mange innspill, særlig fra idrettsmiljøene. 
Idrettsrådene anmodes om å samle seg og begynne å jobbe sammen mot en 
sammenslåing. Viktig å ivareta søknadsprosesser ift spillemidler mv. 
 

 
 

 


