
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 12.03.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Andre Hilde Brandsrud (sak 3 og 4) 

Forfall Trude Paulsen 
 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 
 

Møtested, dato Spydeberg, 12. mars 2019 
 

 

 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 04.02.19 
 
Konklusjon:  
Godkjent 

 

2. Generell status fra prosjektrådmannen 
 
GS informerte: 
- Kommet godt i gang med innplasseringsrunder. Ca.700 personer som vil ha 

kartleggingssamtaler utover våren. 
- Forslag til organisering av avdelinger vil foreligge innen 15.mars. Påfølgende interne 

høringsrunder knyttet til dimensjonering og prioriteringer. 
- Prosjektrådmann og kommunaldirektør oppvekst ute på lunsjmøter på arbeidsstedene 

for å informere og motta innspill fra ansatte.  
- Mediesaker – viste til artikkel i lokalmedia vedrørende innplasseringsarbeidet, og 

informerte om fakta og gjennomføring av innplasseringer av ledere og medarbeidere i 
ny organisasjon. 

- Planlegger lederopplæring med intern lederskole for alle ledere tom 
avdelingsledernivå. Temaer vil bla. være mestringsorientert ledelse (10-faktor), 
teamledelse, fjernledelse. AU inviteres med på alle ledersamlinger. 

 

3. Nasjonal transportplan – ny organisering 
 
HB viste til utsendt notat og kopi av brev fra samferdselsdept. hvor de største 
bykommunene, fylkeskommunene og Sametinget inviteres til forsøksordning for en ny 
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan. Målet er å skape mer politisk 



involvering i prosessene. AU drøftet om IØK aktivt skal søke å bli med, selv om IØK ikke er 
definert inn/invitert inn i denne prosessen. 
Enighet om at det her må jobbes strategisk for å sikre IØK og regionens fremtidige 
interesser innenfor samferdselsspørsmål. AU ønsker også at etableres kontakt med Nordre 
Follo kommune for å samarbeide om denne saken.  
 
Konklusjon: 
 
a) AU vedtok å nedsette en politisk ad-hocgruppe som jobber videre sammen med 

adminstrasjonen knyttet til strategisk arbeid vedr. Nasjonal transportplan. 
b) Følgende medlemmer ble utpekt til gruppen: 

Olav Breivik, Saxe Frøshaug og Erik Unaas 
             c)    Gruppen gis i oppdrag å etablere kontakt med Nordre Follo for å etablere et strategisk 
                    samarbeid knyttet til samferdsel/Nasjonal Transportplan. 

 

4. Utprøving av samfunnsmodellen som virkemiddel – invitasjon fra KS 
 
HB redegjorde. IØK invitert til å delta i utprøvingsprosjekt med utvalgte kommuner for å 
styrke den politiske dimensjonen i samfunnsplanleggingen. IØK’s arbeid med planstrategi 
og samfunnsdel blir viktige her. Hvordan kan planarbeidet bli et viktig styringsverktøy ?  
 
Konklusjon:  

             AU ber om invitasjon til utprøving av samfunnsmodellen som virkemiddel  
             fremlegges som sak til fellesnemnda.  
              

5. Medborgertorg/innbyggertorg – spørsmål fra Lise Rognerud (H) 
 
TH viste til spørsmål fra Lise Rognerud (H) til leder av fellesnemnda om 
innbyggertorg/medborgertorgbegrepet.  
AU drøftet saken, og konkluderte med at leder av fellesnemnda må vurdere om saken skal 
fremmes til behandling i fellesnemnda. 
 

6. Utvikling av større NAV-kontor: 
 
GS viste til mottatt brev fra NAV som gir signaler om etablering av større NAV-kontor.  
AU drøftet saken, og brevet anses å gi uklare signaler i forhold til pågående 
kommunereformprosess hvor nye og større NAV-enheter er under etablering. AU ønsker 
snarlig dialog med regiondirektør for NAV Øst-Viken for nærmere avklaringer av brevets 
innhold. I tillegg ønsker AU et møte med departement/statssekretær i forbindelse med 
signalene som tilkjennegis i brevet.  
 
Konklusjon:  
a) TH og GS inviterer regiondirektør for NAV Øst-Viken til et avklaringsmøte så snart som 
mulig. 
 
b) GS lager utkast til brev til kommunal og integreringsdepartementet om et mulig møte 

på statssekretærnivå i forbindelse med de signaler som er gitt. 
 
 
 



7. Krematorium i Indre Østfold 
 
IØK har mottatt henvendelse om planer for etablering av nytt krematorium i Østfold (Ytre 
Østfold). Hva tenker vi lokalt ? Saken er drøftet med Nordre Follo som bruker bruker Oslo i 
dag. Nordre Follo er åpne for å se på andre løsninger.  
 
AU drøftet saken og ønsker en helhetlig sak som også omfatter planer for religionsnøytrale 
seremonirom mv.   
 
Konklusjon: 
AU ber om at det fremlegges sak til fellesnemnda som vurderer de ulike alternativer for 
fremtidig krematorietilbud og religionsnøytrale seremonisteder. 
 

8. Invitasjon til møte om regionrådssamarbeid i Viken, 12. april 
 
GS invitert til å si noe i møtet 12.april. OB også invitert til samme møte. GS spør om dette 
kan organiseres som et fellesmøte med Follorådet.  
 
Konklusjon: 
a) GS avklarer med Follo om dette kan organiseres som fellesmøte.  

b) AU-møte 12.april utsettes til ca. kl.14 samme dag, (avvikles direkte i etterkant av 
regionrådsmøtet). 

 

9. Oversikt over garantier og fond i kommunene  
 
Utsendte oversikter over fond og garantier i 5K ble diskutert. Svært mange ubundne fond. 
Som det anses naturlig å rydde i forbindelse med overføring til ny kommune.  
 
Konklusjon: 
a)     AU ber om at det igangsettes rydding i antall ubundne fond i forbindelse med  
       overføring til ny kommune. 
b) AU ønsker oversikt på garantiansvar i fremtidig økonomirapportering.  
c) Om 5K kommunene ønsker å gi nye garantier i 2019, så må dette fremmes som egne 

saker til  fellesnemnda. 
 

10. Fremtidig kontrollutvalgssekretariat og kommunerevisjon  
 
AU overrasket over konklusjonen i notat fra Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS om å 
ikke gå videre med en fusjonsprosess. Oppfattes som noe helt annet enn tidligere gitte 
signaler. AU tolker notatet som et avslag og ønsker snarlig kontrollutvalgenes innstilling til 
ny organisering til behandling i fellesnemnda.  
 
Konklusjon:.  

             AU ber om at fellesnemnda får relevante muligheter til å ta opp situasjonen rundt 
kontrollvalgssekretariatet.  

 

11. Eventuelt 

• A) Deltakelse North West-konferansen i Ålesund 24.-25.04 
     Deltakere fra AU melder på direkte til politisk sekretariat v/Trude Paulsen. 
 



• B) Valgfleskløpet 2019  
      
GS mottatt forslag fra Indre Østfold Arbeiderparti om å arrangere «Valgfleskløpet». 
Ideen er å arrangere et stafettløp som innledning til valgkampen. AU drøftet saken 
og anser at valgkamp ligger utenfor AU’s oppgaveområde, og oversendes de 
politiske partier for videre avklaring mellom disse. 
 
Konklusjon:  
Henvendelsen videresendes gruppeledere i de politiske partiene og frisklivssentral  
for intern avklaring 
 

• C) Møtetidspunkter i AU 
 
Konklusjon: 
a) Møte 20 mars utgår.  
b) Møte 12 april – flyttes til samme dag kl. 14-16 (samme sted som regionmøte) 
c) AU ønsker presentasjon/dialog med lokale banker i forbindelse med AU-møter 

utover våren, og ber administrasjonen planlegge for dette. 
 

• D) Endring i møteplan PSU/Politiske utvalg 
 
BS redegjorde. Siste møte i Fellesnemnda er flyttet til 18. juni. PSU og Politiske 
utvalg bør også herav flyttes tilsvarende. 
 
Konklusjon: 
a) PSU møte tirsdag 21.mai flyttes til tirsdag 11.juni 
b) Politiske utvalgsmøter (P1 – P4) flyttes fra mandag 20.mai til torsdag 6.juni. 
c) Politisk sekretariat bes oppdatere møteplan og sende ut informasjon. 

              
 

• E) Møte med nedre Romerike 
 

OB, EU og BS redegjorde fra møte med nedre Romerike 25.02.19. Adm lager 
oppsummeringsnotat fra møtet på mulige fremtidige samarbeidsområder.  
 

• F) Veinavn – behandling i Fellesnemnda 
 

SF redegjorde. Formannskapet i Eidsberg behandlet forslag om navnendring på vei 
som går inn i Trøgstad kommune. Slituveien ble foreslått omgjort til Ulltveitveien. 
Endringsforslaget ble stemt over i Eidsberg, men er ikke tilsvarende behandlet i 
Trøgstad.  
 
Konklusjon: 
 Veinavnsaken blir fremmet til fellesnemnda på neste møte pga innspill fra 
språkrådet. Saken kan tas politisk da. 
 

• G) Lønn toppledergruppe i Indre Østfold kommune 
 
AU ønsket en redegjørelse om lønnsnivået til toppledergruppen i ny kommune. GS 
informerte om lønnsnivået for lederne toppledergruppen. 
 



Konklusjon: 
AU tok prosjektrådmannens redegjørelse til orientering. 
 

• H) Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) 
 
AU diskuterte videre fremdrift. 4 av 5 5K-kommuner sagt ja.  
Behov for avklaring av videre prosess i forhold til evt etablering av SIO i ny 
kommune.  
 
Konklusjon: 
Oppfølging av SIO i Indre Østfold kommune fremmes som sak til fellesnemnda.  
 

• I) Østfoldrådet 
 
EU innledet- Er det saker som det bør orienteres om fra Indre Østfold kommune til 
Østfoldrådet ? 
AU drøftet spørsmålet og ønsker at det lages en uttalelse knyttet til Østfoldbanen 
mht. bruk av ledig togmateriell og videre arbeid med å få til flere 
halvtimesavganger.  
 
Konklusjon: 
EU lager forslag til uttalelse som tas med til Østfoldrådet, basert på drøftingen av 
saken i AU.  
 

• J) Invitasjoner til ordførere – systematisering. 
 
EU innledet. I forbindelse med kommunereformarbeidet mottar ordførerne mange 
invitasjoner. Kan disse systematiseres bedre, slik at deltakelse på arrangementer 
kan vurderes og koordineres bedre enn i dag ?. 
  
Konklusjon:  
AU ber om at invitasjoner som behøver samordning sendes direkte til politisk 
sekretariat v/Trude Paulsen. Sekretariatet utarbeider forslag til rutine for intern 
samordning.  
 

• K) Ny varamannsliste i Eidsberg 
 
EU informerte om Eidsberg kommune har vedtatt ny varamannsliste til 
fellesnemnda.  

 

• L) Gave fra Grinistiftelsen 
 
Eidsberg kommune vil motta betydelige midler i gave fra Grinistiftelsen. Bidraget vil 
gjøre at Eidsberg kommune nå vil kunne kjøpe DPS-enheten på Edwin Ruud fra 
Sykehuset Østfold.  
 
Konklusjon: 
AU tok saken til orientering, og uttrykte glede over det generøse bidraget fra 
Grinistiftelsen.  

 
 



• M) Flytteprosesser  
 
BS redegjorde for status i flytteprosessene i IØK. Det legges ut løpende informasjon 
til ansatte på «Innsiden» 
 
Konklusjon: 
AU tok statusrapporten til orientering. 
 
 
N) Drift/eierforhold kulturminner mv. – dialog med Historielagene 
 
Det er mottatt henvendelser fra historielagene knyttet til fremtidig drift og 
eierforhold til kulturminner/museer mv. AU drøftet saken, og ønsker en helhetlig 
oversikt på aktuelle objekter og økonomiske vurderinger knyttet til drift og 
finansiering av disse. «House of commons» og «Klatretårn» – Brennemoen ble også 
nevnt i saken. 
 
Konklusjon: 
AU tar til etterretning at sak om dialog med historielagene fremmes på neste møte 
i fellesnemnda.  

 

• O) Oversikt på Stiftelser og legater og eiendommer –  
 

AU ber administrasjonen fremskaffe full oversikt på Stiftelser, legater og 
eiendommer i 5K i løpet av 2020.   
 

• P)  Valg i selskaper.  
 
AU ønsker oversikt på valg i selskaper i 2019. GS orienterte i tillegg om forslag til 
endring i avviklingsstyrer for selskapene som skal inn i IØK. 
 
Konklusjon: 
Oversikt på valg som skal gjennomføres i selskapene oversendes AU’s medlemmer 
snarest mulig. 
 

            
 

 


