
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 19.11.18 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Varamedlemmer 
til stede 

 

Forfall Trude Paulsen 
 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 

Møtested, dato Skjønhaug, Trøgstad kommunehus, 19. november 2018 
 

 

Agenda 
 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 26.10.18 

 
Konklusjon: Referatet fra møtet 26.10.18 ble godkjent. 

 

2. Migrasjonssenter, flyktningarbeid, Deltagruppen 

 
Prosjektrådmannen redegjorde. Det planlegges etablert et migrasjonssenter i Indre Østfold 
kommune. I dag leveres tjenester til målgruppen for migrasjonssenteret fra en rekke 
aktører; herunder Deltagruppen, Introduksjonssenteret, NAV-kontorene og kommunene. 
Det må avklares nærmere hva etablering av et migrasjonssenter vil medføre av 
konsekvenser for de ulike aktørene, og at det etableres tidlig dialog med disse.   
 
Prosjektrådmannen ønsker et tydelig faktagrunnlag før det fremmes sak til politisk 
behandling. Det engasjeres prosjektleder så snart som mulig for planlegging av 
migrasjonssenteret.  
 
AU anbefaler at det også arrangeres et eiermøte i Deltagruppen der saken drøftes. 
 
Konklusjon:  
Det gjøres en helhetlig vurdering av dagens organisering av tjenester i Deltagruppen og 
Introduksjonssenteret sett opp mot foreslått organisering i Indre Østfold kommune, før det 
fremmes sak til politisk behandling. 
 

3. Østfold Energi – fylkeskommunens aksjer 

 



Thor Hals redegjorde for status i saken og politiske prosesser knyttet til ulke vurderinger av 
hvordan fylkeskommunens aksjer i Østfold Energi AS vurderes fordelt ved etablering av 
Viken.   
 
Konklusjon:  

AU tok redegjørelsen til orientering. 

 
4. Østfold Energi – Aremark 

 
Olav Breivik redegjorde for status i forhandlingsprosessen med Aremark kommune knyttet 
til eventuelt kjøp av deres aksjer i Østfold Energi as. 
 
Konklusjon: 
AU tok redegjørelsen til orientering. 
 

5. Møte med Follo-regionen og eventuelle andre 

 
            Prosjektrådmannen har vært i kontakt med prosjektrådmann i Nordre Follo. Thor Hals vært i 
            dialog med ordfører i Oppegård. Vært utfordrende å finne felles møtepunkt hittil.  

 
Konklusjon: 
Leder og nestleder i fellesnemnda, samt prosjektrådmannen avtaler møte med Nordre Follo 
så snart som mulig. 
 

6. Budsjett- og økonomiplan (oppfølging av vedtak i P3) 
 

AU ønsker å få en tilbakemelding fra administrasjonen på hvordan det kan jobbes med 
de enkelte punkter i vedtaket fra P3 vedr. budsjett- og økonomiplanforslaget til 
kommunene. 
 
Prosjektrådmannen fremførte at foreliggende budsjettforslag fra kommunene gir 
betydelige økonomiske utfordringer for Indre Østfold kommune, og at han må fremvise 
de utfordringer som ligger til grunn for å oppnå økonomisk balanse slik at det ikke 
skapes urealisitiske forventninger knyttet til «inngangen» til den nye kommunen. 
Prosjektrådmannen er bekymret for driftskonsekvenser av nye investeringstiltak som 
ikke er beregnet i respektive budsjettforlsag, samt konsekvenser av investeringsbehov 
like etter økonomiplanperioden, særlig knyttet til skolestruktur.  
  
Eiendomsskatt – prosjektrådmannen redegjorde for status og muligheter for å redusere 
eiendomsskatten i henhold til fellesnemndas føringer. Om dette skal lykkes må det 
gjøres vesentlige grep i forhold til driftsutgiftene i den enkelte kommune i 2019.  

 
Prosjektrådmannen tydeliggjorde også for AU at han etterspør samordning av 
kostnadskrevende tjenester i budsjettfremleggene, noe han kommer til å utfordre 
rådmennene på. 
 
I diskusjonen ble det også tatt opp at det i forbindelse med pågående reformarbeid er 
stor arbeidsbelastning på komuneadministrasjonene og det oppfordres til at politiske 
bestillinger til administrasjonene i kommunene minimeres for å skape rom for 
planleggings- og omstillingsarbeidet inn mot ny kommune. 
 



Konklusjon: 
1. AU ber prosjektrådmannen utarbeide et notat for hvordan adminstrasjonen jobber 

med de føringene som ligger til grunn fra P3. 
2. AU er bekymret på nivået for tjenester i 2019. AU oppfordrer kommunene til å 

fortsette med arbeidet med å tilstrebe at utgiftsnivået tilpasses handlingsreglene. 
3. AU oppfordrer til at politiske bestillinger til administrasjonene minimeres i 2019. 

 
 

7. Utkast til møteplan 
 
Møtedatoer for AU 01.03 og 01.11 kolliderer med KS-konferanser. Dagen før på morgenen. 
Møtedato 24.05.18 må også muligens endres. Vurderes senere.  
 
Konklusjon: 

              
             Følgende endringer gjøres i møteplan for 2020: 
             AU-møte 01.03.19 endres til torsdag 28.02.19 kl. 09.00 – 11.00. 
             AU-møte 01.11.19 endres til torsdag 31.10.19 kl. 09.00 – 11.00. 
 
 
 

8. Eventuelt 
 
a. Trøgstadkonferansen:  
 
Konklusjon: 
a. Trøgstadkonferansen gjennomføres 08.februar 2019 som planlagt. 
b. AU ber om at de kommunale næringsfrokostene samkjøres mest mulig mellom 

kommunene inn mot 2020. 
 
b. Interimstyret for idrettsrådene i IØK: 
 
Konklusjon: 
Behov for møte med idrettsrådene for å oppfordre til samarbeidsprosesser. 
Prosjektrådmannen ber kommunaldirektør for stedsutvikling og innbyggerdialog om å ta 
kontakt med idrettskretsen for å bidra til en god inngang i dialogen med idrettsrådene.   
 
c. Foreløpig oversikt over saker til fellesnemnda: 
 
Prosjektrådmannen gjennomgikk kommende saker til fellesnemnda. 
AU ber prosjektrådmannen sjekke oppstartsdato for SIO-prosjektet.  
 
d. Varamedlemmer delprosjekter.  
 
Valgstyret må innkalles til møte for å planlegge oppnevning av vararepresentanter til 
delprosjekter/utvalg. 
 
 
e. Rapport fra P2 – KOMMUNEPLANARBEIDET 
 



Erik Unaas redegjorde for status. Omforent forståelse for justering av fremdriftsplan for 
kommuneplanarbeidet. Det igangsettes eget arbeid knyttet til visjonsarbeidet i Indre 
Østfold kommune. Her ønskes medvirkning fra det enkelte kommunestyre. 
 
Konklusjon: 
a. Justert fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet behandles ikke i fellesnemda.  
b. AU ber det enkelte kommunestyre om å avsette inntil en time for arbeid med 

visjonsprosess i sine februarmøter i 2019.  
 
f. Fullmakter IUA. 
 
Oppfølgingssak fra forrige møte. IUA er et §27-samarbeid. Representant fra kommunen må 
velges av kommunestyret.  
 
g. Samordning av møter med innbyggere/samarbeidspartnere. 

 
           Erik Unaas anmodet om en samordning og plan for møter i forhold til innbyggere, næringsliv 
           m.m., også med tanke om politisk deltakelse eller ikke. 
 
           Konklusjon: 
          AU ber prosjektrådmannen lage en plan for, og samordne/koordinere møter som planlegges i 
          forhold til innbyggere, næringsliv m.m. Det bes utarbeidet en helhetlig plan for møter og 
          arrangementer i 2019.   
 

h. Gruppelederforum – saker 
         
           Følgende settes på sakslisten til gruppelederforum 26.11.18: 
           Budsjett 2019 - dialog 
           Gjennomgang av saker til fellesnemnda 04.12.18 
 

i. Kulturtiltak - planer 
           
          Thor Hals informerte om arbeidsgruppe som planlegger innvandrermuseum. Samarbeid med 
          Bjørn Erik Thon. Hatt møte med kulturdept. Planlegges møte med integrasjonsminister 
          Sanner for å videreutvikle prosjektet. 
          Prosjektrådmannen anmodet i denne forbindelse om noe tålmodighet, sett opp mot   
          utarbeiding av en helhetig plan for kulturtiltak i Indre Østfold kommune, da IØK da IØK  
          allerede har god dekning i museer, kulturhus, svømmehaller mv. sett opp mot andre  
          kommuner. 
 
          Konklusjon: 
          AU tok saken til orientering.  
         
 

 

 


