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1. Godkjenning av referat fra AU-møte 14.12.18 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent. 
 

 

2. Generell status fra prosjektrådmannen 
 
GS orienterte. 
 
a) Opprettet kontakt med Nordre Follo. Kontakten vil følges opp med flere møter. 

Ordførerbesøk i fellesnemnd 05.02.19. TH besøker tilsvarende fellesnemnda i Nordre 
Follo.  

b) Gjennomført vellykket ledersamling med seksjons- og enhetsledere. Kommende 
samlinger gjennomføres mest mulig lokalt og AU’s medlemmer inviteres som 
observatører. 

c) Fremdriftsplan organisering – I rute – lite støy på gjennomførte innplasseringer. 
Bemanningsforslag avdelingsledere til 1.mars. Deretter videre organisering av 
avdelinger. Bruke mars til å regne ut budsjettkonsekvenser. Høringsrunde. 
Innplasseringsbrev slutten av mai.  

d) Lokalisering – grei fremdrift. Utfordring fremdriftsplan Spydeberg – 
ombyggingsprosess her vil ta noe lengre tid enn først antatt. Møtelokaler for 
formannskap vurderes - jobbes med 3 steder i Mysen – befaring på aktuelle lokasjoner 
i neste AU-møte. 
Administrativ og politisk toppledelse får kontorløsning i Askim rådhus 3.etg. gammelt 
tårn. 



e) Kommunaldirektør innovasjon/digitalisering tiltrer ikke stillingen. Jobbes med 
erstatter. 

f) Ny fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland inviteres til neste regionråd. Tema: Hva 
slags region skal vi bli en del av ? Annet tema som settes på dagsorden er saken om ny 
veistasjon. 

 
Konklusjon:  
 
AU tok prosjektrådmannens statusrapport til orientering. 

 

3. Orientering – Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
 
PS redegjorde. Det diskuteres forslag om fusjon i Østfold. Er også gjort henvendelser mot  
Follo/Romerike. Foreløpig ikke respons fra disse regionene. Må klargjøres om det er 
interesse. GS/TH tar opp dette i kommende samtaler med Nordre Follo. 
 
Gjennomføres et felles eiermøte i ØKUS/IØKUS 5.mars.  
 
Konklusjon:  
 
Det jobbes videre med saken. Det sonderes med Nordre Follo om eventuell interesse for 
samarbeid rundt kontrollutvalgssekretariat. 
 
Felles eiermøte i IØKUS/ØKUS 5.mars. – Vurderinger av løsninger og videre fremdrift etter 
dette. 
 

4. Status veinavn i Indre Østfold 
 
BS orienterte om fremdrift. 
Forslagene til arbeidsgruppen ble oversendt Språkrådet før jul. IØK har fått tilbakemelding 
etter en gjennomgang av disse, og endret på noen forslag etter Språkrådets vurdering.  
 
Politisk sak til kommunene oversendes til behandling i formannskapsmøtene i slutten av 
januar og til sluttbehandling i Fellesnemnda 5. feb.  
 
«Veiskiltansvarlige» i kommunene innkalles deretter til fellesmøte, for planlegging av 
videre fremdrift. Omadresseringen bør(må) skje samtidig i matrikkelen, i veinett og med 
skilting ute «i marka».  
 
Omadresseringen planlegges gjennomført kommunevis, og arbeidet starter så fort det er 
fattet vedtak i Fellesnemda.  
 
Konklusjon: 
 
AU tok saken til orientering. 
 

5. Oversikt garantier og fond i kommunene 
 
Konklusjon: 
 
Saken utsettes til etter at kommunene har avlagt sine regnskap 15.februar. 



6. Oppfølging av budsjett- og økonomivedtak i kommunene: 
 

GS orienterte om brev sendt fra fylkesmannnen til kommunene, men ikke til IØK. GS klarert ut 
videre prosess med ny fylkesmann. Enighet om at prosjektrådmannen sender egen uttalelse til 
fylkesmannen basert på kommunenes vedtak.  
 
Konklusjon: 
AU tok saken til orientering. 

 

7. Sykehuset Østfold, lokaler: 
 

GS orienterte. Styret ved SØ vedtatt å avhende sine lokaler på Edwin Ruud på Slitu og Prestenga i 
Askim. 
Flere muligheter knyttet til fremtidig bruk av bygningsmasse. Det er derfor interessant å vurdere 
disse lokalene for IØK  
 
TH orienterte om at styremøte i Sykehuset Østfold vedrørende innflytting helsehuset er utsatt. 
Saken skal også til behandling i Helse Sør-Øst. 
 
Konklusjon: 
AU tok saken til orientering. 
 

8. Saker til fellesnemnda 5. februar kl.09.00: 
 
Følgende saker/orienteringer er meldt til Fellesnemndas møte 05.02.19: 
 
Orienteringer: 

• Fremdriftsplan våren-19 v/Georg 

• Orientering/presentasjon Nordre Follo + sak – Presentasjon 

• Orientering Sunne kommuner 

• Avduking av forslag til kommunevåpen fellesnemnda 
 
             Orienteringssaker: 

• Vurdering av budsjettvedakene i de enkelte kommunene – brev til Fylkesmannen. 

• Brev fra Integreringsrådet i Askim 
 
             Ordinære saker: 

• Sunne kommuner – medlemskap, oppnevning av politisk kontaktperson 

• IKT-strategier og leveranser IKT 

• Partnerskapsavtale NAV Indre Østfold 

• Vei og gatenavn 

• Prinsipper for vigsler  

• Regionalt samarbeid IØK – (avventes ?) 
 
Konklusjon: 
 
1. AU tok saken til orientering 
 
2. Fellesnemnda avholder heldags økonomiplanseminar tidlig våren 2019 der alle partiene 

deltar. Samkjøres et opplegg med kommuneplanarbeidet. Dato fastsettes i neste AU. 
 



9. Eventuelt 
 

a) Kommunale vigsler i Indre Østfold kommune 
 
Administrasjonen har mottatt henvendelse fra brudepar som ønsker å gifte seg i juni 2020. De 
ønsker informasjon om gjennomføring, sted mv. Ulike prinsipper i kommunene i dag, og derfor 
behov for sak som avklarer gjennomføring av vigsler i den nye kommunen.  
 
Konklusjon: 
Prosjektrådmannen lager egen sak til fellesnemnda som fastsetter prinsipper for vigsler i IØK. 
 

b) Kommunikasjon medieoppslag/sosiale medier: 
 
AU ber administrasjonen følge med på hva som skjer i media og sosiale medier, slik at åpenbare 
faktafeil kan kommenteres/besvares så tidlig som mulig.  

 
Konklusjon:  
Administrasjonen bes ha beredskap på å følge opp, og svare ut eventuelle faktafeil i media og 
sosiale medier.  
 

c) Ny ledelse Sykehuset Østfold - dialog 
 
AU ønsker tidlig dialog med ny ledelse ved Sykehuset Østfold SØ. Inviteres til neste AU-møte. 

 
d) Neste møte:  

 
Mandag 04.02.19 i Eidsberg med befaring. Nøyaktig møtested og tidspunkt fastsettes senere. 
 
 
 
 

 


