
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 30.08.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

Thor Hals, Øivind Reymert, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, 
Georg Smedhus, Bjørn Sjøvold 

Andre Hilde Brandsrud, Ingeborg L. Degnes 

Forfall Erik Unaas 
 

Møtesekretær Trude Paulsen 
 

Møtested, dato Askim, 30. august 2019 
 

 

Sakene 6, 7 og 8 ble behandlet først. Sak 2 og 3 ble behandlet sammen. 
 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 27.05.19: 

 
Konklusjon: Godkjent 

 

2. Generell status fra prosjektrådmannen: 
 

Konklusjon: Se sak 3 
 

3. Orientering om status i flytteprosesser: 
 
Georg og Bjørn orienterte. 
 
Flytteprosessen preger prosjektet. Georg besøker alle lokasjonene etter hvert som de ansatte 
flytter til sine nye arbeidsplasser. Opplever at det er noen frustrasjoner, og utfordringene går 
på både faglige og personlige forhold. Bjørn bemerket at hovedvernombudet er tungt inne i 
prosessene og bidrar til gode samtaler og løsninger.  
 
Flyttegruppa jobber raskt og effektiv, og tar tak i eventuelle problemer i det de dukker opp. 
Gruppa må være rigide i forhold til flytteplanen og datoer for flytting, da en enkel endring vil 
påvirke resten av planen. Det vil foretas luftmålinger så snart alle er på plass i nye lokasjoner.  
 
Noen flytteprosjekter er foreløpig ikke avklart, blant annet politisk ledelse. «Høvleriet» i Askim 
rådhus er foreløpig ikke berørt og vil være en mulig lokasjon for eventuelle partikontorer. 
 
Kirken er samme prosess som kommunene. De ønsker å samle sine 37 medarbeidere i samme 



lokasjon. Alternativene er kulturtorget på Mysen, leie private lokaler, eventuelt midlertidige 
brakker i påvente av utbygging av menighetskontorene i Askim. Prestene og kirkevergene skal 
også kunne benytte lokaler på innbyggertorgene. Det vil etter hvert bli en del ledige lokaler i 
Mysen. NAV flytter ut av kulturtorget og det finnes ledige arealer på familiesenteret. Det er ikke 
avklart hvordan disse arealene skal benyttes . 
 
Ombyggingen av kommunehuset i Spydeberg skal ut på anbud så raskt som mulig. 
Bygging av heis på Heggin 1 antas å være feridg ved jueltider. 
 
Flyttegruppa jobber med planene for ombygging av 3. etasje, gammelt tårn, i Askim rådhus. 
Politisk ledelse skal inn i lokalene. Petter Schou presiserte viktigheten av et møterom til 
minimum 10 personer, samt et representasjonsrom for blant annet vielser. AU ga samtykke til 
at gruppa kan jobbe videre med planleggingen. 
 

Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering.  
 

4. Helsestasjonstilbud: 
 
Georg orinterte om at det verserer ulike versjoner av det fremtidige helsestasjonstilbudet i 
ny kommune. Han presiserte at det i utgangspunktet skal være helsestasjonstilbud på alle 
steder, men mulig noe differensiert. Spesielle fagområder bør samles et sted, men for 
eksempel barselsgrupper skal finnes flere steder. 
 
Det legges frem en sak til politisk behandling i løpet av høsten. 
 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

5. Orientering om budsjettsituasjon Helse og omsorg: 

 
Georg orienterte om budsjettsprekk innenfor området for alle kommunene, på til sammen 
54 mill. Hovedårsaken er kjøp av plasser i andre kommuner. Kommunene ser nå på mulige 
omprioriteringer. 

 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 
6. Lokalisering utestaber: 

 
Hilde Brandsrud orienterte om lokaliseringen av utestabene. Alle tilgjengelige lokaler er 
gjennomgått. Målet har vært effektiv drift til minst mulige kostnader. 
 
Lokalinseringen blir slik: 

• Løvestad:  vei, samt noe park og bymiljø. Krever ikke mye oppgradering. 

• Sentrallageret Askim:  26 personer, vaktmestere, vann og hjelpemiddellageret. 
Krever noe oppgradering av hjelpemiddelsentralen 

• ASHA: driftsoperatører, renseanlegg og avløp. Krever noe tilrettelegging. 

• Høytorp fort: park og bymiljø  

• Sponeset, Mysen: renseanlegg og ledningsnett 

• Trøgstad: vaktmestere og vann 
 

Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 
 



7. Mulige justeringer i politisk delegasjonreglement: 
 
Hilde Brandsrud har vurdert det politiske delegasjonsreglementet og foreslo noen 
endringer i regelmentet. Endringer omhandler fordeling av oppgaveområder og myndighet 
mellom plan- og bygningsutvalget og samfunnsutvalget.  
 
Plan- og bygningsutvalget foreslås å behandle saker etter sektorlovene, mens 
samfunnsutvalget behandler saker etter det overordnede lovverket. Dispensasjonssaker 
foreslås delegert til administrasjonen, samt tvangsmulkt-saker. Utvalgene behandler 
eventuelle klagesaker. 
 
AU presiserte viktigheten av høy fagkompetanse blant medlemmene i disse utvalgene. De 
viste også til tidligere vedtak i fellesnemnda om at en sak kun skal behandles i ett utvalg. 
 
Konklusjon: 
AU støtter Brandsruds forslag til endringer i delegasjonsreglementet. Det fremmes sak om 
endringer i reglementet i første møte for nytt kommunestyre. 
 

8. Orientering – høringsuttalelse til handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport i 
Østfold: 
 
Orientering av Ingeborg L. Degnes (presentasjon vedlegges referatet). 
 
Det skal gjennomføres en ny høring om to år. Uttalelsen gjelder derfor til og med 2021. 
 
Utfordrende å få oversikt oversikt over handlingsprogrammet. Arbeidsgruppen har laget en 
prioriteringsliste over ca 30 prosjekter. Programmet har tre hovedområder – vei, 
kollektivtransport og samarbeidsarenaer. Trafikksikkerhet har den høyeste målsettingen for 
arbeidsgruppa. Det skal være attraktiv å være gående og syklende. 
 
Ingeborg redegjorde for arbeidsgruppas høringsuttalse og AU kom med en rekke innspill 
som innarbeides i uttalelsen. 
 
AU presisterte viktigheten av å få analyser og fakta på bordet. Videre ønsker AU en ny 
uttalelse i samarbeid med Nordre Follo etter konsituering av nytt kommunestyre. 
 
Konklusjon: Arbeidsgruppa innarbeider innspillene fra AU, og det utarbeides et nytt innspill 
i samarbeid med Nordre Follo etter konstituering av nytt kommunestyre. Informasjonen ble 
for øvrig tatt til orientering. 

 

9. Plassering av utgående ordførerkjeder: 
 
Saken ble tatt opp til diskusjon. 
Thor påpekte at kjedene, som de øverste symbolene fra de gamle kommunene, bør henge i 
bystyresalen i sikre skap.  
 
Konklusjon: 
Det er ikke ønskelig å bruke tid og ressurser på dette nå. Saken gjenopptas våren 2020. 
 
 
 



10. Orientering – samordning av drop-in-tjenester for NAV-kontorene: 
 
Drop-in-tjenestene samles i Askim som en midlertidig løsning inntil ombygging av NAV-
lokaler og innbyggertorgene er etablerte. Timebestillinger kan fortsatt gjøres i alle fem 
kommunene.  
 
AU bemerket viktigheten av å ha gode løsninger for timebestillinger. 
 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

11. Krisesenteret – deltakerkommuner: 
 
Skiptvet kommune har meldt seg ut av selskapet, noe som utløser økende utgifter for 
eierkommunene. Indre Østfold kommune må vurdere videre prosess for et fremtidig 
krisesenter. 
 
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

12. Representantskap IØR – avklaring av prosess for å avklare representantskapets 
sammensetning: 
Marker og Skiptvet kommuner har i etterkant av samarbeidsmøtet, kommet med innspill 
om endring av antall medlemmer i representantskapet for IØR. Utgangspunktet var at Indre 
Østfold kommune skulle ha 4 representanter,  Marker og Skiptvet 1 representant hver.  
 
Innspillet lyder på at Indre Østfold kommune skal ha 3 representanter og Marker og 
Skiptvet blir stående med hver sin. AU hadde ingen innvendinger til innspillet. 
 
Konklusjon: 
Indre Østfold kommune skal ha 3 representanter, Marker og Skiptvet 1 representant hver. 
Det gis tilbakemelding til Marker og Skiptvet kommuner om endringen i 
representantskapets sammensetning. 
 

13. Eventuelt 
 

• Saxe Frøshaug stilte spørsmål ved innkjøpsregler og rammeavtaler som nå 
gjennomføres på vegne av ny kommune.  
 
Seksjonsleder for innkjøp, Lisbeth Skjeldrum, bes orientere i neste AU. 

 
 
 

 


