
 

 
 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 20.09.19 
Velg et element. 

  

Medlemmer 
til stede 

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

Andre  

Forfall Georg Smedhus, Trude Paulsen 
 

Møtesekretær Bjørn Sjøvold 
 

Møtested, dato Spydeberg, 20. september 2019 
 

 

Orientering om innkjøpsregler og rammeavtaler for ny kommune v/Lisbeth Skjeldrum 
 
Lisbeth Skjeldrum orienterte.  Etablert som vertskommunsamarbeid i 5K. Foreløpig ikke utarbeidet 
anskaffelsesstrategi. Jobbet med å si opp gamle avtaler og er nå i gang med å få på plass nye 
rammeavtaler. Fokus på lokale leverandører. Ansatt ny jurist som vil styrke kompetansen i 
avdelingen. 28 IKT-avtaler + bistandsavtaler på plass. 14 rammeavtaler inngått hittil i år. 
Avtaledekning bør bli bedre. Gevinstpotensiale ca.8%. Vil utgjøre ca.45 mill i potensiell gevinst. 
 

1. Godkjenning av referat fra møte 30.08.19: 

 
Konklusjon:  
Referat fra møte 30.08.19 ble godkjent. 

 

2. Østfold Energi AS, Aremark kommunes aksjer: 
 

Thor Hals og Tom-Arne Tørfoss orienterte om brev mottatt fra Aremark kommune.  
AU drøftet saken.  
 
Konklusjon:  

           
             AU ønsker en tredjeparts juridisk vurdering av de forskjellige juridiske betenkningene både  
            fra Aremark kommune og selskapet. 
 
             AU vurderer å sende et tilsvar til mottatt brev fra Aremark kommune på vegne av 5K. 
 
 



3. Saker til behandling i neste møterunder for kommunestyrene: 

 

AU medlemmer orienterte hverandre om saker som kommer opp i den enkelte 

kommuner i neste møterunde.  

 

Lokale kommunestyremøter er flyttet til 8.oktober med unntak av Hobøl.  

 
Konklusjon:  
 
Saken tatt til orientering 
 

4. Opplæring/samling for nytt kommunestyre: 
 
Bjørn Sjøvold gjennomgikk programmet for samling for det nye kommunestyret 24.09.19. 
Oppgaver i forbindelse med samlingen ble fordelt. 
 
Konklusjon:  
 
Program for samling for nytt kommunestyre 24.09.19 ble godkjent. 
 
 

5. Konstituering av nytt kommunestyre: 
 

Program og saksliste for konstitueringsmøtet for nytt kommunestyre 09.10.19 ble 
gjennomgått . Mulighet for gjennomføring av avtalevalg ble drøftet. 

 
Konklusjon:  

 

Program og saksliste for det konstituerende kommunestyremøtet 09.10.19 ble 

godkjent. 

 

Valg av utvalg tas også med som egne saker i det konstituerende møtet. 

 

Bjørn Sjøvold sender ut link til Rundskriv om det konstituerende 

kommunestyremøtet til AU’s medlemmer. 

 
6. Stiftelsesdokument for Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS: 

 
Bjørn Sjøvold orienterte. Skal oppnevnes nytt styre. Styresammensetningen foreslås satt 
sammen av representanter fra Indre Østfold kommune og Marker kommune. Innspill til 
medlemmer til nytt styre fra IØK ble gjennomgått.  
 
Konklusjon:  
 
AU støtter administrasjonens innspill til medlemmer til nytt styre i Smaalenene 
bedriftshelsetjeneste as. 

7. Eventuelt 

 
a) E-18 
Olav Breivik orienterte. Viktig for IØK at E-18 prosessen går som planlagt mot 2025. 
Kommet bekymringer blant annet fra Statens Vegvesen (SVV) om at prosesser stopper opp. 



Ønsker administrativ kontakt inn mot SVV og Ås, Ski, Oppegård. 
 
Konklusjon: 
AU ber administrasjonen kontakte SVV og Ås, Ski og Oppegård kommuner for å få status på 
de ulike prosesser i E-18-prosjektet. 
 
b) Søknad Follorådet 
Thor Hals orienterte om at søknad fra Indre Østfold kommune behandles i neste møte i 
Follorådet. 
 
c) Regionrådet IØK 
Forslag til endring av struktur i Indre Østfold Regionråd tas opp som egen sak i Indre 
Østfold regionråd 15.nov i Eidsberg.  

 


