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17/51: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Fellesnemnda - 17/51
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/52: Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Fellesnemnda - 17/52
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/53: Fremtidens skole i Eidsberg
Innstilling:
1. Et vedtak om ny skolestruktur i Eidsberg må sikre at det oppnås en ønsket utvikling i form
av en fremtidsrettet skole, og at krav til kvalitet, miljø, helse og trivsel og universell
utforming ivaretas.
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Vedtaket må ta hensyn til det pågående prosjektarbeid i Indre Østfold kommune 2020 som
skal igangsette utrednings- og planleggingsprosesser for skoleutvikling i hele Indre Østfold
kommune.
2. De konsekvenser kommunesammenslåingen får for nærskoleprinsippet og en ellers
hensiktsmessig skolestruktur i Indre Østfold kommune, herunder kvalitet og innhold i
skolen, samt økonomiske og samfunnsmessige vurderinger, vil Fellesnemnda først vurdere
når en helhetlig analyse foreligger.
3. Fellesnemnda ber Eidsberg kommunestyre bremse tidsplanen for eventuell gjennomføring
av et vedtak. Dette må ses i sammenheng med de økonomiske handlingsreglene og
økonomiplanen som skal utarbeides for den nye kommunen.

Fellesnemnda - 17/53
Fellesnemnda - behandling:
Martha Hersleth Holsen (Sp) ba fellesnemnda vurdere hennes habilitet da hun fra 01.01.18 blir
konstituert rektor ved en av grendeskolene i Eidsberg. Enstemmig fellesnemnd erklærte henne habil.
Forslag fra Tron Kallum (Sp)
Nytt pkt 4: Fellesnemnda forutsetter at Eidsberg kommune iverksetter nødvendige vedlikehold
spesielt med hensyn til helse, miljø og sikkerhet på dagens skole.
Forslag fra Ingunn Herstad Hensel (V)
Nytt pkt 4: Eidsberg kommunestyre fatter et vedtak for retningsvalg i saken i sitt kommunestyre
14.desember 2017.
Nytt pkt 5: Eidsberg kommune utarbeider et grunnlag for Indre Østfold kommunes budsjettarbeid
2020-2023, hvor saken belyses.
Nytt pkt 6: Fellesnemnda anmoder Eidsberg kommune om å sikre en hensiktsmessig tomt i Mysen.
Forslag fra Tron Kallum (Sp)
Endring til pkt 2 i prosjektleders innstilling
Siste setning endrer ordlyd til "... , vil Fellesnemnda først vurdere når skolebehovsplan for ny
kommune foreligger."
Votering:
Prosjektleders innstilling: Enstemmig.
Forslag fra Tron Kallum (Sp) til endring i pkt 2 i prosjektleders innstilling: Vedtatt med 15 mot 10
stemmer.
Forslag fra Ingunn Herstad Hensel (V) til nytt punkt 4: Falt med 6 mot 19 stemmer.
Forslag fra Ingunn Herstad Hensel (V) til nytt punkt 5: Falt med 6 mot 19 stemmer.
Forslag fra Ingunn Herstad Hensel (V) til nytt punkt 6: Falt med 12 mot 13 stemmer.
Forslag fra Tron Kallum (Sp) til nytt pkt 4: Falt med 6 mot 19 stemmer.
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Fellesnemnda - vedtak:
1. Et vedtak om ny skolestruktur i Eidsberg må sikre at det oppnås en ønsket utvikling i form
av en fremtidsrettet skole, og at krav til kvalitet, miljø, helse og trivsel og universell
utforming ivaretas.
Vedtaket må ta hensyn til det pågående prosjektarbeid i Indre Østfold kommune 2020 som
skal igangsette utrednings- og planleggingsprosesser for skoleutvikling i hele Indre Østfold
kommune.
2. De konsekvenser kommunesammenslåingen får for nærskoleprinsippet og en ellers
hensiktsmessig skolestruktur i Indre Østfold kommune, herunder kvalitet og innhold i
skolen, samt økonomiske og samfunnsmessige vurderinger, vil Fellesnemnda først vurdere
når skolebehovsplan for ny kommune foreligger.
3. Fellesnemnda ber Eidsberg kommunestyre bremse tidsplanen for eventuell gjennomføring
av et vedtak. Dette må ses i sammenheng med de økonomiske handlingsreglene og
økonomiplanen som skal utarbeides for den nye kommunen.

Partssammensatt utvalg - 17/29
Partssammensatt utvalg - behandling:
Omforent forslag:
Saken tas til orientering og oversendes fellesnemnda uten realitetsbehandling.
Votering: Enstemmig.

Partssammensatt utvalg - vedtak:
Saken tas til orientering og oversendes fellesnemnda uten realitetsbehandling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/54: Samarbeid om utvikling av svømmetilbud i Askim og Mysen
Innstilling:
1. Fellesnemnda støtter Askim og Eidsberg kommuners planer om etablering av et strategisk
samarbeid om utvikling av svømmetilbud i Askim og Mysen, slik det fremgår av
«Badeerklæring mellom Askim og Eidsberg kommuner», datert 10.10.27.
2. Fellesnemnda anbefaler at det planlagte anlegget i Mysen dimensjoneres ut fra en analyse
av nåværende og fremtidige behov knyttet til obligatorisk svømmeundervisning i
grunnskolen, og som et anlegg som kan være et positivt bidrag til utvikling av
lokalsamfunnet.
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3. Fellesnemnda forutsetter at de foreliggende finansieringsforslag for prosjektene legges til
grunn, med bruk av eiendomsskatt i anlegget i Mysen og samarbeid mellom kommunene
Askim og Eidsberg knyttet til søknad om spillemidler til interkommunalt tiltak, samt
etablering av et felles driftsselskap gjennom opplevelsessenteret Østfoldbadet as.
4. Fellesnemnda ber om å bli løpende orientert om fremdriften i prosjektene og om det
oppstår avvik knyttet til de skisserte finansieringsløsninger.

Fellesnemnda - 17/54
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig

Fellesnemnda - vedtak:
1. Fellesnemnda støtter Askim og Eidsberg kommuners planer om etablering av et strategisk
samarbeid om utvikling av svømmetilbud i Askim og Mysen, slik det fremgår av
«Badeerklæring mellom Askim og Eidsberg kommuner», datert 10.10.27.
2. Fellesnemnda anbefaler at det planlagte anlegget i Mysen dimensjoneres ut fra en analyse
av nåværende og fremtidige behov knyttet til obligatorisk svømmeundervisning i
grunnskolen, og som et anlegg som kan være et positivt bidrag til utvikling av
lokalsamfunnet.
3. Fellesnemnda forutsetter at de foreliggende finansieringsforslag for prosjektene legges til
grunn, med bruk av eiendomsskatt i anlegget i Mysen og samarbeid mellom kommunene
Askim og Eidsberg knyttet til søknad om spillemidler til interkommunalt tiltak, samt
etablering av et felles driftsselskap gjennom opplevelsessenteret Østfoldbadet as.
4. Fellesnemnda ber om å bli løpende orientert om fremdriften i prosjektene og om det
oppstår avvik knyttet til de skisserte finansieringsløsninger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/55: Bruk av tidligere grunnlagsdokumenter
Innstilling:
Styringsgruppen gis i oppdrag å gjennomgå tidligere grunnlagsdokumenter for å vurdere om
prinsipper fra disse skal tas med i prosjektplanen.
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Fellesnemnda - 17/55
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
Styringsgruppen gis i oppdrag å gjennomgå tidligere grunnlagsdokumenter for å vurdere om
prinsipper fra disse skal tas med i prosjektplanen.

Partssammensatt utvalg - 17/30
Partssammensatt utvalg - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Partssammensatt utvalg - vedtak:
Styringsgruppen gis i oppdrag å gjennomgå tidligere grunnlagsdokumenter for å vurdere om
prinsipper fra disse skal tas med i prosjektplanen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/56: Delprosjektgruppenes mandater
Innstilling:
Utkast til delprosjektgruppenes mandatbeskrivelser tas til orientering.

Fellesnemnda - 17/56
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
Utkast til delprosjektgruppenes mandatbeskrivelser tas til orientering.
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Partssammensatt utvalg - 17/31
Partssammensatt utvalg - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Partssammensatt utvalg - vedtak:
Utkast til delprosjektgruppenes mandatbeskrivelser tas til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/57: Eventuelt
Innstilling:

Fellesnemnda - 17/57
Fellesnemnda - behandling:
Ingen saker til eventuelt.
Fellesnemnda - vedtak:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/58: Rådmennenes forslag til investeringsbudsjett i økonomiplanperioden
2018-2021
Innstilling:
1. Fellesnemnda anmoder kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad
om å sortere sine investeringstiltak i «må» og «bør» tiltak. Investeringstiltak innenfor
kategorien «må» skal begrunnes.
2. Kommunene må påse at investeringsbudsjettet har inndekning – fra drift, fond, mva, lån og
tilskudd for investeringen i hele økonomiplanperioden. Økt låneopptak må ha inndekning
for rente- og avdragskostnader i et langsiktig perspektiv som om kommunen skulle drevet
videre som egen kommune.
3. Fellesnemnda anmoder prosjektleder i dialog med rådmennene å samordne
investeringstiltak på tvers av kommunegrensene i forkant av kommunestyrenes endelige
budsjettbehandling, som for eksempel tilrettelagte boliger for vanskeligstilte.
4. Fellesnemnda anmoder prosjektleder å samordne budsjett 2019 og
økonomiplanprosessene 2019-2022.
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Fellesnemnda - 17/58
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
1. Fellesnemnda anmoder kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad
om å sortere sine investeringstiltak i «må» og «bør» tiltak. Investeringstiltak innenfor
kategorien «må» skal begrunnes.
2. Kommunene må påse at investeringsbudsjettet har inndekning – fra drift, fond, mva, lån og
tilskudd for investeringen i hele økonomiplanperioden. Økt låneopptak må ha inndekning
for rente- og avdragskostnader i et langsiktig perspektiv som om kommunen skulle drevet
videre som egen kommune.
3. Fellesnemnda anmoder prosjektleder i dialog med rådmennene å samordne
investeringstiltak på tvers av kommunegrensene i forkant av kommunestyrenes endelige
budsjettbehandling, som for eksempel tilrettelagte boliger for vanskeligstilte.
4. Fellesnemnda anmoder prosjektleder å samordne budsjett 2019 og
økonomiplanprosessene 2019-2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/59: Regnskapsrapport pr 30.09.17
Innstilling:
Regnskapsrapport pr 30.09.17 tas til orientering.

Fellesnemnda - 17/59
Fellesnemnda - behandling:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Fellesnemnda - vedtak:
Regnskapsrapport pr 30.09.17 tas til orientering.
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