
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 04.02.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Andre Åsmund Kobbevik, Rune Melleby 

Forfall  
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Mysen, 4. februar 2019 
 

 

Før møtet ble det gjennomført en befaring på ulike lokasjoner i Mysen for mulige lokaler for 
formannskapsmøtene i Indre Østfold kommune. 
- Rugevillaen, Høytorp fort 
- Kulturtorget 
- Heggin 1 
- Heggin 3 
 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 11.01.19 

 
Konklusjon: Godkjent 

 

2. Generell status fra prosjektrådmannen 

• Flytteprosessen:  
Positivt, men utfordrende, da mange vil sette seg sammen tidligere enn beregnet. 
Heidi Eriksson har fratrådt funksjonen som «flyttegeneral» og det etableres en ny 
koordintaorfunksjon for flytteprosessene. 
 
Midlertidig flytting av NAV moderes, og ulike løsninger for lokaler i Spydeberg 
vurderes. Det er behov for et dialogmøte med NAV Øst-Viken. Administrasjonen 
bes invitere regionleder Steinar Hansen til et slikt møte. 
 
Det er en klar forventning fra politisk hold at mye av saksbehandlingen skal foregå 
ute hos/i møte med innbyggerne. Politikerne må signalisere behov for endringsvilje 
fra dagens rutiner blant de ansatte. 

 

• Innbyggertorg 
Lokalisering i Mysen og Skjønhaug er avklart. Det jobbes videre med lokalisering i 



Spydeberg, Tomter og Askim. Nødvendig å avklare midlertidige lokaler på Tomter 
så raskt som mulig 

 

• Ansettelsesprosessen og organisasjonsdesign 
Prosessen er i rute ift fremdriftsplanen. Det skal gjennomføres 800-900 
kartleggingssamtaler. Alle skal være innplassert innen utgangen av juni. 
Det er ikke behov for særlig økning utover dagens bemanning. Det er mulig å senke 
nivået flere steder. Dette skal være en administrativ prosess, men politiske 
målsettinger for hvert av kommunalområdene bør synliggjøres. 
 
Fellesnemndas mandat er å bygge en ny kommune. Administrasjonen må legge til 
rette for at de politiske valgene kan besluttes mot overgangen til ny kommune. Det 
er viktig å handlingsrom underveis i prosessen. De viktigste politiske oppgavene er 
budsjettarbeid og arbeidet med en visjon for Indre Østfold kommune. Det må 
settes noen politiske målsettinger allerede nå. Hvordan bygge den kommunen vi 
ønsker å være? 

 

• Budsjett- og økonomiplankonferansen settes til 23.-24. mai på Scandic 
Brennemoen. Gruppelederforum og AU flyttes til annen dato. 

 
 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

 

3. Nettverksmøte i Ålesund 24. april 
Nye Ålesund inviterer til nettverksmøte 24.-25. april under North West-konferansen. 
Nordre Follo skal delta.  
 
Konklusjon: Indre Østfold kommune deltar dag 1, men avventer eventuell overnatting til 
programmet er satt. 
 

 

4. Invitasjon til møte med Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 14.-15. februar 
 
Konklusjon: Ikke behandlet 

 
 

5. Fastsettelse av dato for økonomi-/kommuneplansamling for fellesnemnda våren 2019 
 
Konklusjon: Ikke behandlet 
 

 
6. Nordre Follo – strategi for dialog rundt næringsutvikling 

Rune Melleby orienterte om Stavanger-regionen og deres plan for næringsutvikling. 
Regionen har mottatt betydelige midler for å gjennomføre en større omstilling, og de har 
gjort et skifte i den strategiske næringsplanen.  
 
Konklusjon:  
Indre Østfold kommune ønsker å se nærmere på arbeidet som er gjort i Stavanger-
regionen. Thor Hals forespør Thomas Sjøvold (leder av fellesnemnda i Nordre Follo) om en 
eventuell felles tur til Stavanger for å innhente innspill og kompetanse for å jobbe videre 



med næringsutvikling i egen region. 
 

7. Eierskap av revisjon og kontrollutvalgssekretariatet 
Åsmund Kobbevik orienterte om status fra kontrollutvalgssekretariatet og 
kommunerevisjonen. 

 
Kontrollutvalgssekretariatet utreder en sammenslåing med sekretariatet i den ytre delen av 
fylket. Det har vært gjennomført dialogmøter med de daglige lederne, og sekretariatene 
fremstår med rimelig like forutsetninger. Det er ønskelig med bistand fra administrasjonen i 
denne utredningen. Kobbevik er gitt i oppdrag å levere et konseptforslag. Kobbevik kontakter 
Aurskog/Høland med forespørsel om mulig deltakelse i et nytt selskap. 
 
Problemstillinger:  
Ambisjonsnivået, dimensjoneringen av et nytt selskap og ulike forventinger vil påvirke 
kostnadene. De små kommunene må betale betydelig mer enn nå ved en eventuell 
sammenslåing. I tillegg må det foretas vurderinger ift  lokalisering, økonomiske aspekter, 
rekruttering, politisk aspekter mv. 
 
I henhold til kommuneloven § 27 - samarbeid – er det styret selv som fatter denne type 
avgjørelser, og det er varslet et eiermøte. Ovennevnte problemstillinger bør ikke stoppe hos 
styret. Eiermøtet må legges i forkant av representantskapsmøtet og må behandle et forslag til 
eiernøkkel/kostnadsfordeling gjeldende fra 1. januar 2020. 
 
Det er igangsatt samtaler mellom kommunerevisjonene i indre og ytre del av fylket, samt Follo-
regionen og Romerike. Kobbevik etterlyser et mandat for å kunne jobbe videre med 
prinsippene for ansvars- og kostnadsfordeling i de interkommunale selskapene. 
 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering 
 

8. Budsjettskriv til fylkesmannen 

 
Indre Østfold kommune mottok ikke henvendelsen fra fylkesmannen vedrørende 
innsending av uttalelser om kommunenes budsjettvedtak. Henvendelsen gikk direkte til 
hver enkelt kommune i Indre Østfold. Saken ble derfor ikke behandlet i fellesnemnda. Etter 
avtale med fylkesmannen, sammenfattet prosjektrådmannen en oversikt over 
kommunenes budsjettvedtak. Brevet ble sendt fylkesmannen 24.01.18. Fylkesmannen har 
videre bedt om et møte for å gjennomgå uttalelsene. 
 
Ordførerne hadde noe ulik oppfatning av brevets innhold. 
 
Konklusjon: AU`s medlemmer hadde noe ulik oppfatning av brevets innhold. Avventer 
resultatet av møtet med fylkesmannen. 
 

9. Eventuelt 

• Orientering om møteplanen for P2, P3 og P4 – ikke behandlet 

• Invitasjon til Næringslivskonferansen i Vikersund – ikke behandlet 

 
 

 


