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Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
35/17

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 16.05.2017
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Opprettelse av fellesnemnd, reglement og delegeringer
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

27/17

Formannskapet

PS

29.05.2017

36/17

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å opprette fellesnemnd i tråd med bestemmelsene i
Inndelingslova § 26.
2. Fellesnemndas konstituering skjer med forbehold om vedtak i Stortinget om
sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad den 8.
juni 2017.
3. Fellesnemnda skal bestå av 4 politikere fra hver av de fem eksisterende kommunene.
Nemnda oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer, jfr. Inndelingslova § 26.
Ordfører i Askim kommune er leder, ordfører i Eidsberg kommune er nestleder, ordfører i
Hobøl kommune er vara for leder og ordfører i Spydeberg kommune er vara for nestleder.
For øvrig er de fire vararepresentantene fra hver kommune ikke personlige
vararepresentanter, men rekkefølgerepresentanter. Regler for saksbehandling og valg i
kommuneloven gjelder tilsvarende for fellesnemnda, inkludert regler om kjønnsbalanse i
kommuneloven §§ 36 nr. 2 og 38a nr. 3.
4. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire representanter:
Ordfører ____________
Varaordfører _________
____________________
____________________

5. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire vararepresentanter (rekkefølgevara):
____________________
____________________
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____________________
____________________

6. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing, konstitueres nemnda etter at felles
kommunestyremøte er avholdt i regi av Fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 25.
7. Fellesnemndas mandat og reglement vedtas i henhold til vedlegg.

Saksopplysninger:

Saken gjelder:
Etablering av fellesnemnd i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, jfr. Inndelingslova § 26, oppnevnelse av
medlemmer og varamedlemmer til fellesnemnda, og fastsetting av reglement og
delegasjoner til fellesnemnda.
Bakgrunn og saksopplysninger:
Regjeringen foreslår å slå sammen Askim, Hobøl, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad til en
kommune. Det er ventet at Stortinget vil fatte vedtak om å slå sammen de fem kommunene
den 8. juni 2017. De fem kommunene har startet et samarbeid for å forberede vedtaket i
Stortinget. Som en del av denne prosessen, legges forslag til vedtak om opprettelse av
fellesnemnd frem for kommunestyrene før vedtaket er fattet i Stortinget. Fellesnemnda vil
først tre i kraft etter vedtaket i Stortinget er fattet og etter at Fylkesmannen har avholdt
felles kommunestyremøte for de fem kommunene, jfr. Inndelingslova § 25.
Inndelingslova har regler for gjennomføring av vedtak om kommunesammenslåing i kapittel
VI. I henhold til Inndelingslova § 26, skal det opprettes en fellesnemnd til å samordne og ta
seg av forberedelsene til kommunesammenslåing. Fellesnemnda skal fungere som organ i
perioden fra det er gjort vedtak om sammenslåing i Stortinget og frem til sammenslåingen
blir satt i verk etter kommunevalget høsten 2019. § 26 i Inndelingslova pålegger kommunene
å opprette et slikt folkevalgt organ, men loven gir få bestemmelser om sammensetningen,
funksjonen og arbeidsoppgavene til nemnda.
Vurdering av alternativer og konsekvenser:
I henhold til Inndelingslova § 25 skal det gjennomføres et felles kommunestyremøte for de
fem kommunestyrene etter innkalling fra fylkesmannen. Ettersom et slikt fellesmøte ikke har
myndighet til å fatte vedtak på vegne av kommunene, er det en forutsetning at det fattes
vedtak i hvert kommunestyre. For å benytte tiden frem til vedtak i Stortinget mest mulig
effektivt, legges det til rette for at fellesnemnda kan starte opp sitt arbeid så raskt som
mulig. Vedtakene er betinget av at Stortinget vedtar å slå sammen de fire kommunene.
Inndelingslova stiller krav til etablering av fellesnemnd ved sammenslåing av kommuner, jfr.
Inndelingslova § 26. Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene til
sammenslåing. Fellesnemnda trer i kraft først etter at sammenslåingen er vedtatt av
Stortinget den 8. juni og etter at felles kommunestyremøte er avholdt i regi av
fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 25.
Det er et krav i inndelingslova § 26 at representantene i fellesnemnda skal velges av og blant
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kommunestyrets medlemmer. I henhold til bestemmelsen bør nemnda speile
innbyggertallet, men dette er ikke et krav. Det foreslås at hver kommune skal ha fire
representanter i fellesnemnda, og at ordføreren i Askim kommune skal ha ledervervet,
ordføreren i Eidsberg kommune skal ha nestledervervet, ordfører i Hobøl kommune er vara
for leder og ordfører i Spydeberg kommune er vara for nestleder. For øvrig er de fire
vararepresentantene fra hver kommune ikke personlige vararepresentanter, men
rekkefølgerepresentanter.
Bestemmelsene om valg og saksbehandling i politiske organer i kommuneloven gjelder også
for fellesnemnda. Det følger av inndelingsloven § 26 første ledd i.f. at reglene i
kommuneloven om valg gjelder tilsvarende for fellesnemndene. Det stilles krav til
kjønnsrepresentasjon ved listene når kommunestyret skal velge sine representanter til
fellesnemnda. Departementet uttaler at reglene om kjønnsrepresentasjon ved valg av
medlemmer til fellesnemnda er ufravikelige. Det kan derfor ikke inngås en avtale mellom
kommunene eller mellom partiene om sammensetning av fellesnemnda, som gjør at disse
reglene ikke blir fulgt ved valg av medlemmer til nemnda.
Fellesnemndas mandat fremgår av vedlagt forslag til reglement og delegasjoner. Hver av
kommunene har inntil sammenslåing ansvaret for sin ordinære drift, men spørsmål som kan
ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i fellesnemnda før endelig vedtak fattes i
de respektive kommunestyrer. Fellesnemnda kan på eget initiativ uttale seg om saker som er
til behandling i kommunenes forskjellige utvalg, og som kan ha konsekvenser for byggingen
av den nye kommunen.
Fellesnemnda har ifølge Inndelingslova et særlig ansvar for saker av økonomisk betydning og
skal uttale seg om kommunenes budsjett og økonomiplaner, og forbereder budsjettet 2020
og økonomiplanen 2020 – 2023 for den nye kommunen. Kommuneplanen samordnes
gjennom en felles prosess.
I henhold til kommuneloven er kommunestyret kommunens øverste organ. Fellesnemnda
får delegert sin myndighet fra kommunestyrene i de fem kommunene. I dokumentet
«Fellesnemnda – reglement og delegasjoner» under «Myndighet og organisering» punkt 1,
presiseres det at fellesnemnda skal «gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold
vedrørende sammenslåingsprosessen. Videre kan fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som
er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette påvirker en eller flere av
de eksisterende kommunene.» Denne bestemmelsen sier noe om fellesnemndas generelle
myndighet, men den legger også begrensinger for forståelsen og fortolkningen av de øvrige
punktene i delegasjonsreglementet.
Forslag til delegasjonsreglementet er utarbeidet med tanke på at fellesnemnda skal kunne
arbeide effektivt mot en ny storkommune, samtidig som den setter begrensinger for
nemndas myndighet i forhold til de opprinnelige kommunene. Nemnda skal kun fatte vedtak
i saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen, med mindre det påvirker en
eller flere av de eksisterende kommunene. Det innebærer at vedtak som påvirker en eller
flere av de eksisterende kommunene også må behandles i de organer i de respektive
kommunene som innehar avgjørelsesmyndighet.
Forslag til reglement og delegasjoner er utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende
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reglement/delegasjoner for nye Sandefjord kommune og reglement/delegasjoner for nye
Asker kommune, vedlagt til saken. Mandatet i foreslått delegasjonsreglement ligger tett opp
til andre tilsvarende reglementer i andre kommunereformprosjekter.
Det skal opprettes et gruppelederforum som består av samtlige gruppeledere fra alle partier
representert i kommunestyrene i de fem eksisterende kommunene. Forumet er et uformelt
drøftingsforum, hvor aktuelle saker som skal behandles i nemda kan drøftes fortløpende.
Gruppelederforumet erstatter de tidligere referansegruppene som kommunene hadde i
utredningsfasen. Arbeidsutvalget møter i felles gruppelederforum.
Oppnevnelse av fellesnemnd og etablering av reglement og delegasjoner for fellesnemndas
virksomhet er en del av prosessen mot sammenslåing av de fem kommunene.
Arbeidet i fellesnemnda vil medføre behov for økonomiske midler knyttet til virksomheten.
Nemnda disponerer engangstilskudd fra staten i forbindelse med arbeidet med
kommunesammenslåingen og fastsetter budsjett for prosjektet 2017 – 2019. >
Vedlegg:
Fellesnemda - reglement og delegasjoner
Asker
Sandefjord
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Utvalg

Type

Dato

28/17

Formannskapet

PS

29.05.2017

37/17

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Prosjektplan - bygging av ny kommune
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Fellesnemnda vedtar forslag til prosjektplan.
2. Prosjektplanen revideres og behandles av fellesnemnda halvårlig, første gang i
januar 2018.

Saksopplysninger:

Saken gjelder:
Askim kommune, Eidsberg kommune, Hobøl kommune, Spydeberg kommune og Trøgstad
kommune legger frem forslag til prosjektplan for arbeidet med å bygge ny kommune.
Rådmennene innstiller på at prosjektplanen vedtas, og at planen skal revideres halvårlig.
Saken skal til formannskapene i Askim kommune, Eidsberg kommune, Hobøl kommune,
Spydeberg kommune og Trøgstad kommune for eventuell uttalelse. Videre skal saken til
innstillig i de fem kommunestyrene og til påfølgende vedtak i fellesnemnda.
Saksopplysninger:
I Prop. 96 S (2016-2017), Proposisjon til Stortinget – Endringer i kommunestruktur, foreslås
kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg sammenslått til en ny kommune, som en
del av den nasjonale kommunereformen. Bakgrunnen for proposisjonen behov for en mer
robust kommunestruktur, med mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune.
På grunn av sammenslåingsprosessens kompleksitet og omfang, foreslår rådmenn og
ordførere i de fire nevnte kommuner å organisere sammenslåingen som et prosjekt, med
flere underliggende delprosjekt, med ulik art og omfang. Forslag til prosjektplan legges med
dette frem. Trøgstad kommunestyre vedtok 16. mai å søke om å få inngå som del av den nye
kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.
Prosjektplanen har til hensikt å sikre oversikt over de ulike roller og mandat, samt å beskrive
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fremdrift og milepæler på et overordnet nivå. For å kunne lede arbeidet med å bygge en ny
kommune, og realisere mulige gevinster, vil prosjektleder og fellesnemnda være avhengige
av en tydelig beskrivelse av arbeidet som skal gjøres. Dette er også nødvendig for å sikre en
godt tilrettelagt prosess for politikere og tillitsvalgte. Prosjektplanen vil også være en viktig
kilde til informasjon for kommunenes ansatte og innbyggere.
Ved å organisere arbeidet som et hovedprosjekt med flere delprosjekt anvendes det en
fleksibel arbeidsform, med tydelige mandat og klart definerte arbeidsoppgaver, mål og
frister.
Enkeltpersoner i alle de fem kommunene vil i større eller mindre grad måtte trekkes ut av
sine respektive arbeidsoppgaver i kraft av sin kompetanse eller rolle. Tverrfaglig- og
tverrkommunal kompetanse må anvendes i de ulike delprosjektene. Dette vil kunne
tilrettelegge for sammenkopling av spisskompetanse som kan skape ny innsikt og kunnskap,
økt kreativitet og innovasjon. Deltagelse i delprosjekt vil også være en viktig arena for en
tidlig bygging av ny og felles kultur for den nye kommunen. Medvirkning fra de ansatte i
planleggingen og byggingen av den nye kommune vil være avgjørende for å kunne lykkes
med å nå prosjektets målsetninger.
Bygging av ny kommune krever høy grad av koordinering og planlegging fra prosjektleder og
kommende rådmann. Bruk av tradisjonell prosjektmetodikk vil sikre at fokus på
måloppnåelse opprettholdes. Det er satt følgende mål for prosjektet:
1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019, med alle
avgjørende elementer på plass
2. Byggingen av den nye kommunen skal ta ut gevinster i form av kvalitet og ressurser
3. Den nye kommunen skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens samfunn og
rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser
For å sikre god fremdrift i prosjektet er det avgjørende at beslutninger tas på en effektiv
måte og til riktig tid. Fellesnemnda skal samordne og sikre nødvendig kontroll og fremdrift av
prosjektet.
Fra høsten 2017 vil prosjektplanen detaljeres ytterligere, da delprosjektene vil planlegges
ferdig. De ulike delprosjektene vil ha ulik varighet og ulikt omfang. Det foreslås at
delprosjektene deles inn i tre kategorier:
· Politiske delprosjekt
· Felles delprosjekt (prosjekt med særskilt koordinering mellom politikk og
administrasjon)
· Administrative delprosjekt
Det vil gjennomføres en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) tidlig høst
2017. Analysen vil avdekke hvilke utfordringer prosjektet og opprettholdelse av driften i de
fem eksisterende kommunene må ta høyde for i prosjektperioden, og om disse
utfordringene vil være til hinder for oppnåelse av mål eller etterlevelse av prosjektets
kritiske suksessfaktorer.
Vurdering:
Rådmennene er av den oppfatning av at fremlagte prosjektplan vil være et godt egnet
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verktøy for politisk og administrativ styring av prosessen med å bygge en ny kommune. God
planlegging er viktig for å nå de mål som er satt, samt å kunne realisere gevinster. Uønskede
hendelser vil reduseres, og det gis et godt grunnlag for medvirkning fra de ansatte og
ansattes representanter.
Prosjektplanen vil være gjenstand for endringer etter hvert som prosjektperioden løper.

Vedlegg:
Utkast til prosjektplan
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Utvalg

Type

Dato

29/17

Formannskapet

PS

29.05.2017

38/17

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Nominering av kommunenavn
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune nominerer følgende kommunenavn for endelig vedtak i fellesnemnda:

Saksopplysninger:

Det er ventet at Stortinget vil vedta hvilke kommuner som skal slå seg sammen i juni. I
etterkant av vedtaket vil Fylkesmannen kalle inn til felles kommunestyremøter. Kommunene
skal i disse felles kommunestyremøtene drøfte punktene i inndelingsloven § 25 a–e, i tillegg
til eventuelle andre viktige forhold for kommunene. Forslag til navn på den nye kommunen
er ett av disse forholdene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet veilederen «Formelle rammer i
byggingen av nye kommuner». Om navn på den nye kommunen heter det i kap. 3.2.1:
Kommuner som har laget intensjonsavtale om sammenslåing, vil som oftest ha
blitt enige om hva de ønsker at den nye kommunen skal hete. Andre kommuner vil
først bestemme dette etter at Stortinget har fattet vedtak om sammenslåing.
Kommunens nye navn fastsettes i kongelig resolusjon, og det legges stor vekt på
kommunenes egne ønsker. Se Kommuneloven § 3. Departementet legger til grunn
at kommunene velger unike navn på sin kommune, det vil si navn som ikke er i
bruk av andre kommuner eller fylker, se rundskriv til inndelingsloven H-10/15.
Noen av de gamle kommunenes navn kan være historisk viktige. Kommunenavn
går ikke nødvendigvis tapt som stedsnavn, selv om de ikke lever videre som navn
på en kommune. Det er godt mulig at navnet, før det ble kommunenavn, var navn
på et bygdelag, og at det er i bruk som det i dag også. Dette er noe kommunene
kan vurdere ved valg av kommunenavn.
På Kartverkets og Språkrådets nettsider kan en lese mer om bruk og valg av navn.
10

Språkrådet kan også gi råd om navnevalget.
Språkrådet sier bl.a. følgende til valg av navn:
Alle stedsnavn representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av
lokalmiljøet og lokalhistorien, og de er med på å styrke folks følelse av å høre til
på et sted. Når nye navn skal vedtas, må man ha i tankene at disse navnene skal
bli stående i generasjoner framover.
De fleste stedsnavn som er aktuelle som nye kommunenavn, har en skrivemåte som er
godkjent eller vedtatt i offentlig sammenheng. Før navnesaken avgjøres, er det viktig at
skrivemåten kontrolleres opp mot Sentralt stedsnavnregister (SSR). Dette registeret driftes
av Kartverket.
Ordførerne i kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg etablerte i uke 16/2017 en
navnekomite bestående av ordførerne og lederne av ungdommens
kommunestyre/bystyre/ungdomsråd. Komiteen har således bestått av;
Fra Askim kommune:
· Ordfører Thor Hals
· Leder ungdommens bystyre Jesper Westgaard
Fra Eidsberg kommune:
· Ordfører Erik Unaas
· Leder ungdomsrådet William Bakke Dahl
Fra Hobøl kommune:
· Ordfører Olav Breivik
· Leder ungdommens kommunestyre Marion Zamble
Fra Spydeberg kommune:
· Ordfører Petter Schou
· Leder ungdommens kommunestyre Ragnhild Nilsen
Kommunene inviterte alle innbyggere til å komme med navneforslag via kommunenes
nettsider. De innkomne navneforslagene (61) på den nye kommunen var:
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Grafisk profil, presentasjonsmateriell, nettsider med mer skal produseres uavhengig av valg
av kommunenavn.
Vurdering
Navnekomiteen har avholdt to møter hvor man har gjennomgått de innkomne
navneforslagene. Blant disse har komiteen nominert tre kommunenavn til vurdering og
uttalelse fra det enkelte kommunestyret i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg, og nå også
Trøgstad. Antallet kommuner som skal slås sammen er spesielt i vårt tilfelle. De nominerte
navnene, i alfabetisk rekkefølge, på den nye kommunen med komiteens begrunnelse er:
Askim – «Den nye kommunens største i antall innbyggere, ca. 40 % av innbyggerne i den nye
kommunen vil være fra Askim, og det naturlige kommunesenteret. Et sentralt spørsmål vil
være om kommunenavnet skal være nøytralt når det blir to byer i den nye kommunen, og
om det er det nye kommunenavnet eller byene/tettstedene som skal være det viktigste
«varemerket» for den nye kommunen? Andre sammenslåtte kommuner har gått for ulike
løsninger når det gjelder valg av navn. Noen har valgt å videreføre navnet på den største av
de sammenslåtte kommunene/den største byen, mens andre har valgt et annet navn for å
understreke byggingen av ny kommune.»
Indre – «Et navn mange bruker om regionen i dag, uten at det helt er bundet til en formell
geografisk enhet. Komiteen vurderer navnet som å fungere godt på nett, og at det er enkelt
å uttale på mange språk. Navnet kan henvise til kvalitet og verdier i et område som ligger
sentralt både i Østfold, nye Viken eller eventuelt Østfold/Akershus. Komiteen ser at mange
bruker Indre-begrepet, blant annet lokalavisen og reiselivsbransjen. Navnet kan enkelt
inkludere flere kommuner.»
Smaalenene – «Et navn som mange kan identifisere seg med. Navnet virker samlende, og er
både et historisk og framtidsrettet navn. Lederne av ungdommens kommunestyrer stiller seg
positive til navnet. Komiteen opplever navnet som kvalitetsbærende, og ser at det brukes
bredt i regionen av for eksempel lokalavisen, regionens største hotell, så vel som i flere
kommuneoverbyggende idretts- og kulturarrangementer. Videre fungerer navnet godt på
nett, og kan enkelt inkludere flere kommuner.»
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Felles søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak for etablering av ny
kommune - Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

30/17

Formannskapet

PS

29.05.2017

39/17

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Rådmannens innstilling:
Eidsberg kommune, sammen med Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Askim kommune søker om tilskudd
på kr 5 millioner til digitaliseringstiltak i forbindelse med etablering av ny kommune.
Digitaliseringstiltak for Trøgstad kommune må innarbeides.
Saksopplysninger:

Bakgrunn:
De fire kommunene ønsker raskt å etablere et felles prosjekt på digital infrastruktur som vil
gagne den nye storkommunen. Til sammen blir vi ca. 40 000 innbyggere samlet langs ny E18
i Østfold.
Kommunen skal ha en bærekraftig organisering, med utstrakt bruk av digitale løsninger og
ambulante tjenester. Tiltakene skal bidra til å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn med
fremtidsrettede tjenester for den enkelte innbygger og næringsliv, ved å sikre lett tilgjengelig
informasjon og opplysninger til innbyggerne.
De ulike tiltakene som det søkes om er;
1. Wifi til alle tettsteder i den nye kommunen – vil bedre og sikre at alle innbyggerne får
mulighet til å være på nett, slik den nye digitale verden utvikler seg til å bli.
Imidlertid kan det være utfordrende med tanke på konkurransesituasjon med
teleoperatørene ved å tilby omfattende gratis wifi i det offentlig rom. Dette må
avklares nærmere. Kostnadene for driften av dette tiltaket er ikke beregnet, men antas
å være betydelige.
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2. Digitale servicetorg – eller også kalt infokiosk løsninger i tettstedene, for å sikre
muligheter å hente/motta kommunal informasjon, og kommunisere digitalt på en enkel
måte for innbyggerne.
3. Felles intranett til den nye kommunens ansatte og folkevalgte, samt ny hjemmeside for
den nye kommunen - Med målsetting om at den nye kommunen skal gjøre bruk av
digitale arbeidsverktøy er det viktig at alle ansatte kan nås enkelt og på samme tid.
Den nye kommunen må ha ny hjemmeside og det er viktig å få den på plass.
4. Sikre bredbåndsdrift til alle de kommunale lokasjonene i ny kommune - Det er noen
kommunale lokasjoner rundt omkring i de enkelte kommunene, som ikke har tilgang til
bredbånd. Det er viktig å sikre at alle lokalsamfunnene får gode arbeidsforhold.
5. Felles digitale løsninger for alle innkomne henvendelser fra innbyggerne – Det må være
enkelt for innbyggere å komme i kontakt i ulike kanaler. Henvendelsene kan være
svært forskjellige, men bør få svar med en gang og gjerne elektronisk. Etablere
prosjekter med smarte skjema med integrasjon mot sentrale kontaktregistre,
esigneringsløsninger og sak arkiv.
6. Svar INN – Alle kommunene har svarUT hvor all utsendelse som går via vårt
arkivsystem til elektronisk postkasse, kan ved hjelp av svarINN hentes inn på samme vis
til kommunen.
Medbestemmelse og tverrfaglige vurderinger:
Medlemmene av det nye felles IKT rådet har kommet med forslag på tiltak. Her er alle fire
kommuner representert.
Vurdering av økonomi og organisasjon:
Dette prosjektet vil trolig bli omfattende. Det er nylig opprettet ett felles IKT råd, bestående
av en representant fra hver kommune som kompletterer hverandre kompetansemessig på
en god måte. IKT-rådet kan etableres som prosjektgruppe i dette utviklingsarbeidet. I tillegg
vil det trolig bli etablert en rekke fagrupper.
Det må vedtas et budsjett for arbeidet, bestående av omsøkte tilskuddsmidler, evt.
komplettert med midler fra engangstilskuddet. Dette må det kommes tilbake til når
søknaden er endelig behandlet.
Vurdering:
Digitalisering er en av hovedmålsettingene i arbeidet med å etablere en ny kommune. Det er
viktig at dette digitaliseringsarbeidet kommer godt i gang, og det vil kreve betydelige
ressurser i en så vidt stor omstilling våre fem kommuner skal inn i. Et ekstra tilskudd til
kommunal infrastruktur vil derfor være velkomment til dette viktige utviklingsarbeidet for
den nye kommunen.
Vedlegg:
Digitaliseringstiltak_brev fra Kmd
Søknad om digitaliseringstiltak
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Valg av revisor til fellesnemnd
Saksnr
40/17

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.

Saksopplysninger:
Ved sammenslåing av kommuner skal det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og forberede
kommunesammenslåing. I forkant av etablering av fellesnemnd innkalles fylkesmannen til felles
bystyre-/kommunestyremøte mellom de sammenslåtte kommuene. Av inndelingslovens § 25 d går
det fram at fellesmøtet skal drøfte valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda.
Kommunene skal ha felles bystyre-/kommunestyrmøte 12.06.17. I forkant av fellesmøtet skal
bystyret/kommunenestyrene hver for seg fatte vedtak om sentrale spørsmål knyttet til
sammenslåingsprosessen, bl.a. vedtak om revisor for fellesnemnda. I e-post av 30.04.17, henstiller
rådmann i Hobøl sekretariatet om at prosessen med valg av revisor startes.
Det er Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som reviderer kommuneregnskapene for samtlige av
kommunene.
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en sjekkliste for revisorer, kontrollutvalg og
sekretariat. Av denne framgår at det anbefales at kontrollutvalgene i kommunene som sammenslås
innstiller til bystyret/kommunestyrene på valg av revisor. Innstilling fra kontrollutvalgene vil, kontra
direkte valg i bystyret/kommunestyrene, styrke legitimiteten til det valget som gjøres.
Det går videre fram at: «Normalt føres fellesnemndas regnskap i en av de berørte kommunene. Den
praktiske løsningen vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for
fellesnemnda».
Kontrollutvalget i Trøgstad behandlet i sitt møte 22.05.17 felles sak for kontrollutvalgene i Askim,
Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad: Innstilling til bystyret/kommunestyret på valg av revisor til
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fellesnemnd. Kontrollutvalget i Trøgstad fattet følgende vedtak og innstilling til kommunestyret:
«Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemnda.»
Vurdering:
Rådmannen anbefaler kommunestyret at revisor for fellesnemnda er samme revisor som reviderer
samtlige av kommunenes årsregnskap. Slik sett vil fellesnemndas revisor, som skal rapportere til
kontrollutvalgene, være samme revisor som kontrollutvalgene er tilknyttet i øvrige saker. Dessuten
vil den kommunen som får ansvar for å føre fellesnemndas regnskap kunne forhold seg til samme
revisor i eget årsregnskap som fellesnemnda.
Vedlegg:
Vedtak fra kontrollutvalget - valg av revisor til fellesnemd

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 033

17/747

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Referatsaker
Saksnr
41/17

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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