
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 27.05.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Andre  

Forfall Trude Paulsen 
 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 
 

Møtested, dato Askim, 27. mai 2019 
 

 

 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 06.05.19: 
 
 
Konklusjon:  
Godkjent.  
 

2. Generell status fra prosjektrådmannen: 
 

• Innplasseringsprosessen: 
Georg Smedhus (GS) redegjorde for status i innplasseringsprosessen og samtaler 
som er gjennomført med ansatte som ikke er innplassert i ny organisasjon. 
Prosessen er i rute i forhold til tidsplan.  

 

• Lønnsforhandlinger 
Det fremmes sak til komunestyrer i Trøgstad og Eidsberg om delegering av fullmakt 
til prosjektrådmannen i forhold til høstens lønnsforhandlinger. 
 
Det lages ikke nye arbeidsavtaler. Kun et brev om resevasjonsrett. 
 

• Flytteprosesser. 
Bjørn Sjøvold (BS) informerte. Stort sett i rute. 
 

Konklusjon:  
                           Saken ble tatt til orientering.  
 
                             



3. Status trafikkstasjonen på Ramstad: 
 

• Olav Breivik (OB) redegjorde. Utgangspunkt: Statens vegvesen skal spare 1,7 mrd. 
Drøyt 1800 årsverk til fylket. Gjennomført møter med samferdselsministeren og  
med deler av samferdselskomiteen. Tydelige signaler på krav om 
effektiviseringsprosesser i vegvesenet også. Tilbudet skal ikke bli dårligere til 
innbyggerne. 
 
Rapport som er innlevert skal nå gås gjennom i departementet. AU diskuterte 
strategier for det videre arbeidet med å opprettholde aktiviteteter/alt.tjenester på 
trafikkstasjonen. 
 
Det jobbes med videre møter med ansvarlige politiske miljøer på Stortinget. 
 

Konklusjon:  
              AU tok statusrapporten til orientering. 
 

4. Reguleringsplaner 5K pr april 2019: 
 
              GS innledet. Det ble vist til vedlegg til saken som ble gjennomgått. AU opplever det 
              som positivt at det er ønske om utvikling i vår region med forslag til mange 
              reguleringsplaner. Utlyses 3 planleggerstillinger nå. AU har forventninger om  
              profesjonell og effektiv saksbehandling mot innbyggere og næringsliv. 
 
Konklusjon:  

AU tok saken til orientering.  
 

5. Samarbeidsmuligheter Nedre Romerike og Nordre Follo: 
 
               Thor Hals (TH) redegjorde for konklusjoner fra møte i forhandlingsutvalget for 

                      regiontilknytning 24.05.19. Notat fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, datert 
                      21.05.19 ble også gjennomgått.  
                       
                      GS hatt møte med rådmannen i Lillestrøm, og dialog rundt forslag om 

               opprettelse av sekretariat for arbeidet med Ring 4 inn mot vår region. Fremmes 
               egen sak til fellesnemnda om ring 4. Rådmenn i Drammen, Nordre Follo og  
               Ringerike er informert om dette initiativet. 
               Det er innkalt til nytt møte med Nordre Follo om samarbeid på enkeltsaker 
 
Konklusjon: 

Det fremmes saker til fellesnemnda om regiontilknytning og Ring 4. 
Saksfremleggene må vise fremdriftsplaner for de videre prosessene.  
 

6. Eventuelt 
 

a) «House of Common» 
 
OB gjennomgikk aktuelle finansieringsløsninger. Inngått avtale med flere 
samarbeidspartnere som vil bidra økonomisk. Jobbes videre med resterende 
finansiering. «House of Common» plasseres på Jaren v/E-18. Byggesak ferdig. 
Grunnfundamentering gjennomføres i sommer.  



 
Konklusjon: 
AU tok saken til foreløpig orientering. 
 
 
b) Saksliste fellesnemnd 18.juni 
GS gjennomgikk saksliste til fellesnemnda 18.juni.  
 
 
c) Klimatoppmøte Indre Østfold, Dynatec, Askim 3.juni 17.30 – 21.00 
Thor Hals og Saxe Frøshaug møter fra Indre Østfold kommune 
 
d) Navnsetting rådhus i ny kommune: 
 
Konklusjon: 
Alle parter enige i at Askim rådhus får navnet Indre Østfold rådhus fra 01.01.2020:   
 
e) Mal for saksfremlegg: 
GS presenterte forslag til fremtidig mal for saksfremlegg i Indre Østfold kommune.  
 
Konklusjon: 
AU sluttet seg til forslaget  til mal for saksfremlegg.   
 
f) 17.maikomite i ny kommune 

 
                            Erik Unaas (EU) tok opp sak om organisering av 17.maikomite i Indre Østfold  
                            kommune. AU diskuterte saken med følgende: 
  
                            Konklusjon : 
                            AU anbefaler at nåværende organisering av 17.maikomiteer i dagens kommuner  
                            opprettholdes i 2020 og at saken vurderes når Indre Østfold kommune er etablert.  

 
 

 


