
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 12.04.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Andre  

Forfall  
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Hobøl, 12. april 2019 
 

 

Presentasjon av Indre Østfold Motorpark kl 14.00 v/Thomas Strand og Ola Frøshaug 
 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 12.03.19: 
Pkt N) under Eventuelt: Saxe Frøshaug minnet om at drift av museer omfatter flere aktører 
enn historielagene. 
 
Pkt B) under Eventuelt: Henvendelse vedrørende «Valgfleskløpet 2019» er sendt  ut til 
gruppeledere for vurdering av eventuell gjennomføring. 

 
Konklusjon: Referat fra 12.03.19 er godkjent med ovennevnte kommentarer. 

 

2. Generell status fra prosjektrådmannen: 

• Innspill fra rådene i Askim: 
Sekretariatet har sendt ut invitasjon til fellesmøter for rådene fra alle 5 
kommunene. Møtene gjennomføres i april/mai. 
 

• Arbeid med bemanningsplaner: 
Det ble en krevende prosess både før og etter første runde, bl.a på grunn av 
dobbeltføringer av ansatte. Var forventet noe reduksjon i antall stillinger, men flere 
av disse var allerede redusert ute i kommunene. Ingen gevinstrealisering etter 
første høringsrunde. Forventes en reduksjon på ca 20 stillinger etter andre 
høringsrunde, mulig ca 40 stillinger totalt.  
 
Det kom inn mange innspill fra ansatte og tillitsvalgte. 
Ulik organisering av flere områder i kommunene i dag. Omkring 600 stillinger til 
vurdering nå. Stillinger i skolen omfattes ikke av denne runden, men vurderes i 
skolebruksplanen som kommer i 2020. 



• Status politisk arbeidsgruppe knyttet til NTP 

Arbeidsgruppa ønsker å gjøre avklaringer internt før en går i dialog med Follo om 
prosjektene, slik at gruppa er omforente. 
Arbeidsgruppa ønsker sekretariatsfunksjon og deltakelse fra administrasjonen inn i 
gruppa.  
 

• Status i arbeidet med trafikkstasjon 

Det er gjennomført et godt møte med Gunn Marit Helgesen, leder av KS, Helge 
Eide, fagdirektør i KS og Lasse Hansen, adm.dir i KS. Indre Østfold kommune er 
aktuell som pilotkommune på ny løsning for opprettholdelse av trafikkstasjonens 
tjenester.  

 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

3. Oppfølging av vedtak i fellesnemnda: 

• Prosess anbud kommunerevisjonen og kontrollutvalgssekretariatet 
Sak behandlet i fellesnemnda omfattet også kommunerevisjonen uten å være 
utredet. Arbeidsutvalget ber om at protokollen rettes og at sak vedrørende 
kommunerevisjonen fremlegges for fellesnemnda i juni-møtet. 
 

• Prosjektrådmannen orienterte om at det organiseres et møte med Follo om en 
mulig felles anbudsprosess for kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 
Gjennomføres med forbehold om fellesnemndas vedtak. Det er mulig å igangsette 
arbeidet med ny løsning allerede nå. Arbeidsutvalget ber om at nåværende selskap 
også får mulighet til å levere tilbud. 
 

• Utredning av løsning for revisjonen er en større prosess. Prosjektrådmannen 
kontakter Kathrine Hestø Hansen for å se på mulige prosesser for arbeidet og 
kommer tilbake til arbeidsutvalget med forslag.Saken tas mulig opp i 
ekstraordinært møte i fellesnemnda i mai. 

 
• Fremdrift forhandlingsutvalget  

Består av Thor Hals, Olav Breivik og Katringe Hestø Hansen.  
Omfatter dialog rundt eksterne samarbeid og arbeid med og regiontilknytning. 
Utvalget ønsker administrativ støtteressurs. 

 
Konklusjon: Fellesnemndas vedtak vedrørende kontrollutvalgssekretariatet anses godkjent. 
Sak om revisjonen gjenopptas i neste møte i fellesnemnda. 

 

4. Arbeid med regiontilknytning – administrativ støtte i arbeidet: 
Behandlet i punkt 3. 
 
Konklusjon: Jfr punkt 3. 

 

5. Fellesnemndas myndighet etter konstituering av nytt kommunestyre 16.10.19: 
Fellesnemnda utgår etter konstituering av nytt kommunestyre. 
 

• Konstituerende møte 16. oktober flyttes til 9. oktober 

• Budsjettmøte for nytt kommunestyre arrangeres 16. oktober 

• Konstituering av andre styrer, råd og utvalg gjennomføres 30. oktober. 

 



6. Budsjett – markering av overgang til ny kommune: 
Det er satt av 3 mill til ulike markeringer. 
P4 bes nedsette en politisk arbeidsgruppe for utredning av forslag til markeringen. 
 
Konklusjon: P4 legger frem forslag til markering av overgang til ny kommune for 
fellesnemnda.  
 

7. Rutine for samordning av henvendelser/invitasjoner: 
Sekretariatet fremla forslag til rutine. 
Arbeidsutvalget ønsker en ukentlig oversikt over henvendelser og invitasjoner. 
 
Konklusjon: Forslag til rutine ble vedtatt. Sekretariatet sender arbeidsutvalget oversikt hver 
mandag. 

 

8. Seminar for fellesnemnda 23.-24. mai: 
Semnaret gjennomføres over to dager. Dag 1 omfatter særlig plansTo hele dager – kobles 
mot planstrategien og FN`s bærekraftsmål. Dag 2 vil særlig omhandle budsjett -  
økonomiplan.  
 
Konklusjon: Konklusjonen fra seminaret gir innstilling til budsjett-behandlingen for nytt 
kommunestyre. 
 

9. Møteplan høsten 2019:  
Det henvises til punktene 5 og 8.  

 
Konklusjon: Møteplanen endres i henhold til punktene 5 og 8. 
 

10. Vedtak sak innbyggertorg/bibliotek i Spydeberg:  
Prosjektrådmannen stilte spørsmål ved endrede rammebetingelser for lokalisering av 
innbyggertorgene og henviste til saker behandlet i de lokale kommunestyrene. 
 
Det er behov for en presisering av hvor lokaliseringsdebattene skal avgjøres. 
 
Konklusjon: Prosessen må fortsette og arbeidsutvalget gir prosjektrådmannen fullmakt til å 
fortsette planleggingen innenfor de betingelser som foreligger og med den 
bygningsmassen kommunene har i dag. 
 

11. Eventuelt 

• Nye veinavn 
Ønskede endringer må meldes inn snarest, da administrasjonen har startet 
arbeidet med omskilting av gjeldende veier 

• Speiderleir 2011 
Arbeidsutvalget anmodet om at det orienteres om arragangementet 

• Navn på det nye rådhuset? 
Det vil fra 2020 kun finnes et rådhus. Saken gjenopptas. 
 
 

 


