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IØK - Kommunestyret 
 
Møtedato: 18.12.2019 
Møtested: Askim rådhus, bystyresalen 
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Til stede Medlemmer: 
Anne Borger Mysen, Ann-Karin Løken, Are Høidal, Bjørn Petter Mørk, Britt 
Egeland Gulbrandsen, Camilla Aas, Elin Klufterud, Elisabeth Strengen 
Gundersen, Erik M. Unaas, Espen Andreas Volden, Grete Johanne Hansen, 
Gunnar Espelid, Hilde Kraggerud, Håvard Jensen, Ingunn Herstad Hensel, Jens 
Helge Jorud, Kathrine Hestø Hansen, Kristin Ianssen, Lars Holene, Lise 
Rognerud, Marius R. Hagen, Martha Hersleth Holsen, Mattis Minge, Monica 
Marcella Kjærstad, Morten Strande, Ole-Anders Hallgren Bodal, Petra Brinch, 
Petter Schou, Romy Carine Rohmann, Rowena von Ohle, Saxe Frøshaug, 
Sigmund Lereim, Simen Gjølsjø, Ståle Frøshaug, Svein Syversen, Thor Hals, 
Trond A. Enger, Trygve Westgård, Tuva Sjøenden Nybakk, Øystein Østre, Åse 
Kristina Heien 
 

Varamedlemmer: 
Bjørnar Grønbech, Jan Roar Evensen, Kine Camilla Tøften Nessem, Mette-
Marie Bakke, Per Christian Anfinnsen, Sidsel Sørli 

Forfall Frank Raymond Finstad, Olav P. Breivik, Per Hermann Bodal, Øivind Tønnes 
Reymert  

Administrasjonen 
 
Dessuten møtte 

Tone Åsrud Reime, Georg Smedhus 
 
Tron Kallum, Bjørn Sjøvold 

 
Kommunaldirektør Tron Kallum orienterte om den nye hjemmesiden til Indre Østfold kommune. 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet forslag om at sak 52/19 behandles etter sak 54/19. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Bjørnar Grønbech (Krf) fremmet forslag om at sak 70/19 behandles først. 
Forslaget ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
 
Ingen av representantene ønsket å få vurdert sin habilitet under behandling av sakene. 
 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Petra Brinch (AP) kom tilstede til behandling av sak 50/19. 



Jan Roar Evensen (H) kom tilstede til behandling av sak 51/19 som vararepresentant for Per Hermann 
Bodal (H). 
 
Jan Roar Evensen søkte om og fikk innvilget permisjon etter behandling av sak 55/19. 
Kine Camilla Tøften (H) inntok Evensens plass. 
 
Kine Camilla Tøften søkte om og fikk innvilget permisjon etter behandling av sak 69/19. 
 
Martha Hersleth Holsen (SP) søkte om og fikk innvilget permisjon etter behandling av sak 69/19. 
Sidsel Sørli (SP) inntok Hersleth Holsens plass. 
 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
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27.11.2019 

50/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vedtekter for kommunale barnehager i Indre Østfold 

51/19 Indre Østfold kommune 2020 - Helsestasjonstjeneste i Indre Østfold kommune fra 
2020 

52/19 Indre Østfold kommune 2020 - Alkoholpolitisk handlingsplan 

53/19 Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om åpningstider for serveringssteder 

54/19 Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om åpnings-, luknings- og salgstider for 
salgssteder med salgsbevilling 

55/19 Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om politivedtekter 

56/19 Indre Østfold kommune 2020 - Eiendomsskattevedtekter for Indre Østfold kommune 

57/19 Indre Østfold kommune 2020 - Høring - skattlegging av vannkraftverk 

58/19 Indre Østfold kommune 2020 - Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
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59/19 Indre Østfold kommune 2020 - Oppstart av planstrategi 2020-2023 og 
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031, for Indre Østfold kommune 

60/19 Indre Østfold kommune 2020 - Reviderte vedtekter for Indre Østfold Regionråd 

61/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtaler om legevakt og om kommunalt 
akutt døgntilbud og plasser for utskrivningsklare pasienter 

62/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om barnevernvakt 

63/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold kulturskole 

64/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold kemnerkontor 

65/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold Krisesenter 

66/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om miljørettet helsevern 

67/19 Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om veterinærvakt utenom 
ordinær arbeidstid 



68/19 Indre Østfold kommune 2020 - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Indre 
Østfold kommune 

69/19 Indre Østfold kommune 2020 - Utmelding av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
IKS 

70/19 Indre Østfold kommune 2020 - Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-23 

71/19 Indre Østfold kommune 2020 - Kommunestyreperioden 2019-2023 - Styrer, råd og 
utvalg - KST 18.12.2019 

 
 
Askim, 20.12.2019 
 
 
Saxe Frøshaug 
Ordfører  



49/19: Indre Østfold kommune 2020 - Godkjenning av protokoll - 
Kommunestyrets møte 27.11.2019 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.11.2019 godkjennes. 
 
 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) ba om følgende rettelse til sak 36/19 – Nye retningslinjer for startlån 
og boligtilskudd: 
 
Retningslinjenes punkt 4 lyder: 
 
Søkere må ha folkeregistrert adresse I Indre Østfold kommune og ha botid i kommunen på 
minimum 3 år sammenhengende rett forut for søketidspunktet. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.11.2019 godkjennes med Herstad Hensels rettelse i sak 
36/19. 
 

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

50/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vedtekter for kommunale barnehager i 
Indre Østfold 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Indre Østfold kommune vedtas. 

 
IØK - Livsløpsutvalget 02.12.2019 
 
Behandling: 

Morten Strande (Ap) fremmet følgende endringsforslag fra Ap: 
 
Vedtektene for barnehagen ser for oss rimelig greie ut. Men det er kommet inn en del 
høringsinnspill fra SU i barnehagene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og enkelt personer. Og 
med bakgrunn i disse og våre egne tanker, ønsker vi å komme med følgende endringsforslag: 
 
§ 7 Barnas ferie 
(I første setning), I løpet av barnehageåret skal alle barn ha minst fire uker ferie, og MINST to av 
disse skal være sammenhengende. 
 
(I nest siste setning), Skolestartere må avvikle alle 4 ukene innen barnehageårets slutt SOM ER 
31.JULI. 
 



§ 9 Plandager 
(Stryke siste setning, og endre med følgende.) Inntil 2 plandager holdes ved oppstart av nytt 
barnehageår, eller etter barnehagens behov. De resterende 3 plandagene følger gjeldende 
skolerute. Datoene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse. 
 
§ 10 Opptak 
(Føye til en ny setning etter første setning.) 
Det skal tilstrebes så langt det er mulig å følge gjeldende skolekretser. 
 
Votering: 
 Det ble stemt punktvis over forslagene fra Morten Strande (Ap). 
Tillegget i § 7 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (H1). 
Endringen i § 9 ble enstemmig vedtatt. 
Tillegget i § 10 falt med 3 stemmer (Ap 2, H 1) mot 8 stemmer. 
Innstillingen med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt. 

 
Livsløpsutvalgets innstilling:  

Vedtekter for kommunale barnehager i Indre Østfold kommune vedtas med følgende endringer: 
§ 7 Barnas ferie 
(I første setning), I løpet av barnehageåret skal alle barn ha minst fire uker ferie, og MINST to av 
disse skal være sammenhengende. 
 
(I nest siste setning), Skolestartere må avvikle alle 4 ukene innen barnehageårets slutt SOM ER 31. 
JULI. 
 
§ 9 Plandager 
(Stryke siste setning, og endre med følgende.) Inntil 2 plandager holdes ved oppstart av nytt 
barnehageår, eller etter barnehagens behov. De resterende 3 plandagene følger gjeldende 
skolerute. Datoene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lise Rognerud (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 
 
1. § 6.3. Siste del av første setning strykes (... og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag). 
2. § 6.3. Siste setning endres til: Barnehagen er feriestengt de to siste ukene i juli. 
3. Ny § 6.4. Det kan opprettes kveldsåpne avdelinger, men barnas daglige oppholdstid skal ikke 

overstige 10,5 timer pr. dag. 
4. § 10.1. Tillegg til første setning: Det kan søkes om 50% plass. 

 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag til ny § 7 Barnas ferie: 
 
I løpet av barnehageåret skal alle barn ha minst fire uker ferie. Tre av disse ukene skal være 
sammenhengende.  
 
Skolestartere må avvikle alle 4 ukene innen barnehageårets slutt. Barnets sommerferie skal 
fastsettes innen 25. april hvert år. 
 
Styrer kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra bestemmelsen om sammenhengende ferie, og 
tidspunkt for avvikling. 



 
Romy Rohmann (Rødt) fremmet følgende endringsforslag til § 7 Barnas ferie: 
 
Nest siste setning strykes:  
Skolestartere må avvikle alle 4 ukene innen barnehageårets slutt som er 31. juli. 
 
Votering: 
Det ble votert punktvis og alternativt. 
Rohmanns endringsforslag ble forkastet med 7 mot 38 stemmer som ble avgitt for 
livsløpsutvalgets innstilling. 
Rogneruds endringsforslag punkt 1 ble vedtatt med 38 mot 7 stemmer som ble avgitt for 
livsløptuvalgets innstilling. 
Rogneruds endringsforslag punkt 2 ble vedtatt med 24 mot 21 stemmer som ble avgitt for 
livsløpsutvalgets innstilling. 
Rogneruds endringsforslag punkt 3 ble forkastet med 19 mot 26 stemmer som ble avgitt for 
livsløpsutvalgets innstilling. 
Rogneruds tilleggsforslag punkt 4 ble forkastet med 17 mot 28 stemmer som ble avgitt for 
livsløpsutvalgets innstilling. 
Herstad Hensels forslag til ny § 7 ble forkastet med 3 mot 42 stemmer som ble avgitt for 
livsløpsutvalgets innstilling. 
Livsløpsutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Kommunestyrets vedtak: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Indre Østfold kommune vedtas med følgende endringer: 
§ 6 Åpningstid 
1. § 6.3. Siste del av første setning strykes (... og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag). 
2. § 6.3. Barnehagen er feriestengt de to siste ukene i juli. 
 
§ 7 Barnas ferie 
(I første setning), I løpet av barnehageåret skal alle barn ha minst fire uker ferie, og MINST to av 
disse skal være sammenhengende. 
 
(I nest siste setning), Skolestartere må avvikle alle 4 ukene innen barnehageårets slutt SOM ER 31. 
JULI. 
 
§ 9 Plandager 
(Stryke siste setning, og endre med følgende.) Inntil 2 plandager holdes ved oppstart av nytt 
barnehageår, eller etter barnehagens behov. De resterende 3 plandagene følger gjeldende 
skolerute. Datoene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse. 

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

51/19: Indre Østfold kommune 2020 - Helsestasjonstjeneste i Indre Østfold 
kommune fra 2020 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 

1. Helsestasjonstjenesten i Indre Østfold kommune organiseres på 5 steder. To steder for 
sentraliserte tjenester/helsestasjoner samt 3 lokale helsestasjoner. 



2. Det etableres en utstrakt ambulant virksomhet i tatt samarbeid med hjem og barnehage. 

 
Morten Strande (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag fra Ap: 
 
Dette er en vanskelig sak som man trenger tid til å sette seg skikkelig inn i. Sakspapirene kom i forrige 
uke, og uken har vært en travel uke med bl.a kommunestyremøte onsdag 27/11-19. For vår gruppe 
har det vært vanskelig å kunne ta et klart standpunkt til hvordan vi ønsker Helsestasjonstjenesten i 
Indre Østfold kommune, og det kunne da ha vært behov for mer tid til å sette seg godt inn i saken. 
 
Hva det vil ha av konsekvenser kan være greit å få et lite svar på. 
 
Forslag fra Ap: 
Saken utsettes. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra Morten Strande (Ap) falt med 3 (H1, Ap 2) med 8 stemmer. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Livsløpstvalgets innstilling: 
 
1. Helsestasjonstjenesten i Indre Østfold kommune organiseres på 5 steder. To steder for 

sentraliserte tjenester/helsestasjoner samt 3 lokale helsestasjoner. 
2. Det etableres en utstrakt ambulant virksomhet i tatt samarbeid med hjem og barnehage. 
 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag: 
 
1. Helsestasjonstjenesten i Indre Østfold organiseres ved en hovedhelsestasjon ved Helsehuset 

og desentraliserte enklere nær-helsestasjoner ved alle skoler. 
2. Alle barn skal ha hjemmebesøk av ambulant helsestasjon (jordmor eller helsesykepleier) 

senest 2 uker etter de er født. 
3. 4-års-kontroller skal tilbys i alle barnehager. 
4. Det etableres en utstrakt ambulant virksomhet i tett samarbeid med hjem, skole og 

barnehage. 
5. Det tilstrebes at den enkelte helsesykepleier har geografiske ansvarsområder - og at den 

enkelte familie, barn, ungdom og sole får en fast helsesykepleier å forholde seg til i så stor 
grad som mulig. 

 
Petra Brinch (AP) fremmet forslag om at saken utsettes. 
 
Votering: 
Brinchs forslag ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
Saken utsettes. 

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



52/19: Indre Østfold kommune 2020 - Alkoholpolitisk handlingsplan 
 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Alternativ 1 eller 2 der a og b er valgfrie: 

1. Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan vedtas slik den ble vedtatt lagt ut på høring 
30.10.2019, jfr. forvaltningsloven § 37.  
 
eller 
 

2. Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endringer etter forslag fra NHO, 
politiet og næringslivet: 
 

a. Innledende bestemmelser i tilknytning til at bevillingsperioden er 4 år med opphør 30. 
september året etter nytt kommunestyre har tiltrådt endres til å kun omfatte bedrifter med 12 
prikker i en toårsperiode. Innledende bestemmelser om at salgsbevillinger forlenges med 4 år 
uten ny søknad endres til å kun omfatte bedrifter med 12 prikker i en toårsperiode. Følgende 
tekst inntas i tilknytning til bedrifter uten 12 prikker i en toårsperiode:  
 
«Bevillingsperioden fornyes automatisk 30. september året etter at nytt kommunestyre har 
tiltrådt for skjenkesteder som ikke har hatt avvik tidligere. I forbindelse med godkjenning av 
bevilling pålegges styrer og/eller stedfortreder å delta 1 gang i året på et møte i regi av Indre 
Østfold kommune, det vil si møteplikt – hvis ikke vil bevillingen bli vurdert inndratt. Deltagende 
på møtet er representanter fra kommunen, politi, brann, vaktselskaper med mer, og tema vil 
kunne være gjennomgang av politivedtekter, serveringsloven, brannforskrifter og 
alkoholpolitisk handlingsplan. Formålet med dette er å skape et yrende uteliv hvor utestedene 
tar det ansvaret de skal uten av nødetatene skal bidra unødvendig, slik at vi skaper et trygt og 
godt uteliv i Indre Østfold kommune» 
 

b.  Bestemmelse i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 7 fjernes. Det settes dermed ikke krav om 20 
     års aldersgrense på kvelder hvor det skjenkes alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 
      60 volumprosent. 
 

 
IØK - Samfunnsutvalget 02.12.2019 
 
Samfunnsutvalgets behandling: 

Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag: 
 
Sakene 7/19, 8/19 og 9/19 foreslås behandlet før sak 6/19. 
 
Votering:   
Forslaget fra Ingunn Herstad Hensel ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken ble behandlet etter sakene 7/19, 8/19 og 9/19. 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag: 
 
Den alkoholpolitiske handlingsplanen justeres i henhold til endringene som fremkom i sakene 8/19 
og 9/19. 



 
Votering: 
Forslaget fra Ingunn Herstad Hensel ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Innstillingens alternativer 1 og 2 ble satt opp mot hverandre. 
Alternativ 2 ble enstemmig vedtatt, med de endringer som fremkom i behandling av sakene 8/19 
og 9/19. 

 
Samfunnsutvalgets innstilling:  

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endringer etter forslag fra NHO, 
politiet og næringslivet, samt endringene som fremkom i behandling av sakene 8/19 og 9/19: 
 
a. Innledende bestemmelser i tilknytning til at bevillingsperioden er 4 år med opphør 30. 

september året etter nytt kommunestyre har tiltrådt endres til å kun omfatte bedrifter med 12 
prikker i en toårsperiode. Innledende bestemmelser om at salgsbevillinger forlenges med 4 år 
uten ny søknad endres til å kun omfatte bedrifter med 12 prikker i en toårsperiode. Følgende 
tekst inntas i tilknytning til bedrifter uten 12 prikker i en toårsperiode: 
 
«Bevillingsperioden fornyes automatisk 30. september året etter at nytt kommunestyre har 
tiltrådt for skjenkesteder som ikke har hatt avvik tidligere. I forbindelse med godkjenning av 
bevilling pålegges styrer og/eller stedfortreder å delta 1 gang i året på et møte i regi av Indre 
Østfold kommune, det vil si møteplikt – hvis ikke vil bevillingen bli vurdert inndratt. Deltagende 
på møtet er representanter fra kommunen, politi, brann, vaktselskaper med mer, og tema vil 
kunne være gjennomgang av politivedtekter, serveringsloven, brannforskrifter og 
alkoholpolitisk handlingsplan. Formålet med dette er å skape et yrende uteliv hvor utestedene 
tar det ansvaret de skal uten av nødetatene skal bidra unødvendig, slik at vi skaper et trygt og 
godt uteliv i Indre Østfold kommune» 

b. Bestemmelse i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 7 fjernes. Det settes dermed ikke krav om 
20 års aldersgrense på kvelder hvor det skjenkes alkoholholdig drikk som inneholder mellom 
22 og 60 volumprosent. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag: 
 
Sak 52/19 behandles etter sak 54/19. 
 
Votering: 
Herstad Hensels forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Romy Rohmann (Rødt) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt under § 1-4a - Følgende 
dokumentasjon skal følge søknadene til henholdsvis salgs- og skjenkesteder: 
 

• Godkjent tariffavtale 
·  

Camilla Aas (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1. Arbeidet med en rus og kriminalitetsforebyggende handlingsplan igangsettes våren 2020. 

Administrastjonen gis frie rammer til å arbeide med handlingsplanen ut fra dagens avsatte 



midler og ressurser.  
2. Handlingsplanen blir en del av kommunens planstrategi. Kommunestyret får en orientering når 

handlingsplanen er ferdigstilt. 
3. Perspektivet som skal prege handlingsplanen er folkehelse og forebygging i et 

livsløpsperspektiv. Det er ønskelig at følgende problemstillinger belyses: 
a. Identifisering, kartlegging og oppfølging.  
b. Rusoppfølging og «aldersadekvat oppfølging» 
c. Samarbeidspartnere (spesialisthelsetjeneste, fylkeskommune, politi, frivillige, idrett mfl.) 
d. Skolen som forebyggende arena 
e. Elevmedvirkning og medvirkning av foresatte 

4. Handlingsplanen skal være et aktivt styringsverktøy og et informasjonsverktøy for ansatte, 
samarbeidspartnere og kommunens innbyggere. Den skal enkelt belyse hvordan Indre Østfold 
kommune kan innrette arbeidet for å arbeide forebyggende rus og kriminalitetsforebyggende 
best mulig.  

 
Votering: 
Rohmanns forslag ble forkastet med 28 mot 17 stemmer. 
Aas' tilleggsforslag ble med 44 mot 1 stemme oversendt for vurdering ifb med behandling av 
planstrategien. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endringer etter forslag fra NHO, 
politiet og næringslivet, samt endringene som fremkom i behandling av sakene 8/19 og 9/19: 
 
a. Innledende bestemmelser i tilknytning til at bevillingsperioden er 4 år med opphør 30. 

september året etter nytt kommunestyre har tiltrådt endres til å kun omfatte bedrifter med 12 
prikker i en toårsperiode. Innledende bestemmelser om at salgsbevillinger forlenges med 4 år 
uten ny søknad endres til å kun omfatte bedrifter med 12 prikker i en toårsperiode. Følgende 
tekst inntas i tilknytning til bedrifter uten 12 prikker i en toårsperiode: 
 
«Bevillingsperioden fornyes automatisk 30. september året etter at nytt kommunestyre har 
tiltrådt for skjenkesteder som ikke har hatt avvik tidligere. I forbindelse med godkjenning av 
bevilling pålegges styrer og/eller stedfortreder å delta 1 gang i året på et møte i regi av Indre 
Østfold kommune, det vil si møteplikt – hvis ikke vil bevillingen bli vurdert inndratt. Deltagende 
på møtet er representanter fra kommunen, politi, brann, vaktselskaper med mer, og tema vil 
kunne være gjennomgang av politivedtekter, serveringsloven, brannforskrifter og 
alkoholpolitisk handlingsplan. Formålet med dette er å skape et yrende uteliv hvor utestedene 
tar det ansvaret de skal uten av nødetatene skal bidra unødvendig, slik at vi skaper et trygt og 
godt uteliv i Indre Østfold kommune» 
 

b.    Bestemmelse i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 7 fjernes. Det settes dermed ikke krav om 
       20 års aldersgrense på kvelder hvor det skjenkes alkoholholdig 
        drikk som inneholder  
 
 
 
 

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



53/19: Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Indre Østfold kommune vedtas, 

jfr. forvaltningsloven § 37.  
2. Følgende forskrifter oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020: 

• Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Askim av 27.11.2008 nr. 1299 

• Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling mv., Spydeberg kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 

• Forskrift for åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling, Eidsberg kommune, Østfold av 11.12.2008 nr. 1386 

 
 
IØK - Samfunnsutvalget 02.12.2019 
 
Behandling: 

Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende forslag: 
 
§ 1 første ledd: .....og uten.....strykes. 
Nytt ledd 2 i § 1: Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet. 
 
Votering: 
Forslaget fra Ingunn Herstad Hensel (V) ble vedtatt med 10 mot 1 (SV) stemme. 
Rådmannens innstilling ble votert punktvis. 
Punkt 1 med de endringer som fremkom i forslaget fra Ingunn Herstad Hensel (V) ble vedtatt med 
10 mot 1 (SV) stemme 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
Samfunnsutvalgets innstilling:  

1. Forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Indre Østfold kommune vedtas, 
jfr. forvaltningsloven § 37, med de endringer som fremkom i behandling av saken. 

2. Følgende forskrifter oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020: 

• Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Askim av 27.11.2008 nr. 1299 

• Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling mv., Spydeberg kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 

• Forskrift for åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling, Eidsberg kommune, Østfold av 11.12.2008 nr. 1386 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lars Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
 
§ 1. Åpningstider 
Serveringssteder skal holdes lukket mellom 06.00 - 03.00kl. . Dette gjelder ikke for bensinstasjoner. 
På restauranter, puber o.l. kan nye gjester ikke komme inn etter 02.00kl. . Gjester som har gått ut 
kommer ikke inn igjen etter 02.30kl.  
 



Votering: 
Det ble votert alternativt mellom Holenes forslag og samfunnsutvalgets innstilling: 
Holenes forslag ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer som ble avgitt for samfunnsutvalgets 
innstilling. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Indre Østfold kommune vedtas, 

jfr. forvaltningsloven § 37, med følgende endring: 
 
       § 1. Åpningstider 
       Serveringssteder skal holdes lukket mellom 06.00 - 03.00kl. . Dette gjelder ikke for 
        bensinstasjoner. 
       På restauranter, puber o.l. kan nye gjester ikke komme inn etter 02.00kl. . Gjester som har gått 
       ut kommer ikke inn igjen etter 02.30kl.  
 
2.    Følgende forskrifter oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020: 

• Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Askim av 27.11.2008 nr. 1299 

• Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling mv., Spydeberg kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 

• Forskrift for åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder 
med skjenkebevilling, Eidsberg kommune, Østfold av 11.12.2008 nr. 1386 

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

54/19: Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om åpnings-, luknings- og 
salgstider for salgssteder med salgsbevilling 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til lokal forskrift om åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i 

Indre Østfold kommune vedtas, jfr. forvaltningsloven § 37.  
2. Retningslinjer for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i Askim, 

Hobøl, Trøgstad og Eidsberg oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 
3. Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Spydeberg 

kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 
1.  

 
IØK - Samfunnsutvalget 02.12.2019 
 
Samfunnsutvalgets behandling: 

 
Endring i § 2: 
Dag før skjærtorsdag er definert som hverdag. 
 
Endring i § 3: 
Salsgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften, påske- og pinseaften mellom kl 08.00 - 
18.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol - gruppe 1. 
 



Endring i § 4: 
Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai.  
 
.....og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning 
vedtatt ved lov, strykes. 
 
Votering: 
Forslaget fra Ingunn Herstad Hensel (V) ble votert punktvis. 
Endring i § 2 ble enstemmig vedtatt 
Endring i § 3 ble vedtatt med 10 mot 1 (Sp) stemme 
Endring i § 4 ble vedtatt med 10 mot 1 (Sp) stemme 
Rådmannens innstilling ble votert punktvis. 
Punkt 1 med de endringer som ble vedtatt i henhold til forslaget fra Ingunn Herstad Hensel (V) ble 
enstemmig vedtatt 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt 

 
Samfunnsutvalgets innstilling:  
1. Forslag til lokal forskrift om åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i 

Indre Østfold kommune vedtas, jfr. forvaltningsloven § 37, med de endringer som fremkom i 
behandling av saken. 

2. Retningslinjer for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i Askim, 
Hobøl, Trøgstad og Eidsberg oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 

3. Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Spydeberg 
kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Samfunnsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
 
1. Forslag til lokal forskrift om åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i 

Indre Østfold kommune vedtas, jfr. forvaltningsloven § 37, med følgende endringer: 
 
Endring i § 2: 
Dag før skjærtorsdag er definert som hverdag. 
 
Endring i § 3: 
Salsgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften, påske- og pinseaften mellom kl 08.00 - 
18.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol - gruppe 1. 
 
Endring i § 4: 
Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai.  
.....og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning 
vedtatt ved lov, strykes. 



 
2. Retningslinjer for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling i Askim, 

Hobøl, Trøgstad og Eidsberg oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 
3. Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Spydeberg 

kommune, Østfold av 7.10.2008 nr. 1648 oppheves fra ny forskrift trer i kraft 1.1.2020. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

55/19: Indre Østfold kommune 2020 - Forskrift om politivedtekter 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Alternativ 1 eller 2 der a, b, c og d er valgfrie: 
 
1. Forslag til lokal forskrift om politivedtekter for Indre Østfold kommune vedtas slik den ble 
     vedtatt lagt ut på høring 30.10.2019, jfr. forvaltningsloven § 37.  
 
     eller 
 
2. Forslag til lokal forskrift om politivedtekter for Indre Østfold kommune vedtas med følgende 
     endringer etter forslag fra politiet: 
 
a. § 2-1 fjerde ledd: Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig 

sted skal påse at serveringsstedets gjester ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av 
serveringslokalet overholder pliktene i denne paragraf. 

b. § 2-3 første ledd: Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre 
publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd innen 3 måneder forut for arrangementet søke 
politiet om dette, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l. Brannvesen og 
legevakt skal også varsles ved større arrangementer. Det samme gjelder den som på eller i 
nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.  

c. § 2-3 tredje ledd: Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende 
melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art 
eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 
avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen 
tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening 
eller lignende sammenslutning. Dette gjelder også russefester/ungdomsfester. Brannvesen og 
legevakt skal også varsles ved større arrangementer. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.  

d. § 2-5: Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til 
politiet som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen. 

  

 
IØK - Samfunnsutvalget 02.12.2019 
 
Behandling: 

Alternativene i rådmannens innstilling ble gjennomgått, og alternativ 1 ble ikke fremmet for 
votering. 
 
Utvalget ba om en nærmere utdypning av § 2-3 første ledd. Administrasjonen kommer tilbake til 
utvalget med en redegjørelse for punktet. 
 
 



Votering: 
Det ble votert punktvis over alternativ 2. 
Pkt a § 2-1 fjerde ledd ble enstemmig vedtatt 
Pkt b § 2-3 første ledd falt med 9 mot 2 (Ap 1 og Sp 1) stemmer 
Pkt c § 2-3 tredje ledd ble enstemmig vedtatt 
Pkt d § 2-5 falt med 6 (Ap 2, Sp 2, Sv 1 og V 1) mot 5 stemmer 

·  
 
Samfunnsutvalgets innstilling:  

Forslag til lokal forskrift om politivedtekter for Indre Østfold kommune vedtas med følgende 
endringer: 

a. § 2-1 fjerde ledd: Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig 
sted skal påse at serveringsstedets gjester ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av 
serveringslokalet overholder pliktene i denne paragraf 

b. § 2-3 første ledd: fjernes 
c. § 2-3 tredje ledd: Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende 

melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art 
eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 
avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen 
tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening 
eller lignende sammenslutning. Dette gjelder også russefester/ungdomsfester. Brannvesen og 
legevakt skal også varsles ved større arrangementer. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende. 

d. § 2-5: Fjernes 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 
Behandling: 

 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Håvard Jensen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2.5: 
 
Tigging fra hus til hus,kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan fastsette vilkår 
for tid og sted for tigging. 

Votering: 
Jensens forslag til nytt punkt 2.5 ble forkastet med 22 mot 23 stemmer som ble avgitt for 
samfunnsutvalgets innstilling. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Forslag til lokal forskrift om politivedtekter for Indre Østfold kommune vedtas med følgende 
endringer: 
 

a. § 2-1 fjerde ledd: Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av 
offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester ved opphold i eller i umiddelbar 
nærhet av serveringslokalet overholder pliktene i denne paragraf. 

b. § 2-3 første ledd: fjernes 



c. § 2-3 tredje ledd: Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må 
sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når 
dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro 
og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans 
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for 
medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Dette gjelder også 
russefester/ungdomsfester. Brannvesen og legevakt skal også varsles ved større 
arrangementer. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.  

§ 2-5: Fjernes 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

56/19: Indre Østfold kommune 2020 - Eiendomsskattevedtekter for Indre 
Østfold kommune 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
Eiendomsskattevedtekter for Indre Østfold kommune vedtas. 

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 

 
Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Frp). 

 
Formannskapets innstilling med 10 mot 1 stemme: 
Eiendomsskattevedtekter for Indre Østfold kommune vedtas. 
 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
Eiendomsskattevedtekter for Indre Østfold kommune vedtas. 

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

57/19: Indre Østfold kommune 2020 - Høring - skattlegging av vannkraftverk 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Høringsuttalelsen vedtas som foreslått av prosjektrådmannen. 

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 



 
Formannskapets behandling: 
 
Olav Breivik (H) ønsket å få vurdert sin habilitet. 
Breivik ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende tillegg til prosjektrådmannens forslag.: 
 
Eiendomsskatt for minikraftverk får et bunnfradrag på kr. 50.000,-. 
 
Votering: 
Det ble votert alternativt mellom prosjektrådmannens innstilling og Borger Mysens forslag. 
Borger Mysens forslag ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (AP). 

 
Formannskapets innstilling: 
Høringsuttalelsen vedtas som foreslått av prosjektrådmannen med følgende tillegg: 
Eiendomsskatt for minikraftverk får et bunnfradrag på kr. 50.000,-. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Trygve Westgård (AP) fremmet forslag om at formannskapets tilleggsforslag tas ut. 
 
Votering: 
Westgårds forslag ble forkastet med 21 mot 24 stemmer som ble avgitt for formannskapets 
innstilling. 

 
Kommunestyrets vedtak: 
Høringsuttalelsen vedtas som foreslått av prosjektrådmannen med følgende tillegg: 
Eiendomsskatt for minikraftverk får et bunnfradrag på kr. 50.000,-. 

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

58/19: Indre Østfold kommune 2020 - Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og 
bygningsloven, matrikkelloven, og eierseksjonsloven for Indre Østfold 
kommune 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for 
Indre Østfold kommune vedtas i samsvar med høringsforslaget, jf. forvaltningsloven § 37.  

 
IØK - Plan- og bygningsutvalget 28.11.2019 

 
Plan- og bygningsutvalgets behandling: 
Ingen forslag. 

 
 

Plan- og bygningsutvalgets enstemmige vedtak: 
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for 



Indre Østfold kommune vedtas i samsvar med høringsforslaget, jf. forvaltningsloven § 37.  
 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for 
Indre Østfold kommune vedtas i samsvar med høringsforslaget, jf. forvaltningsloven § 37.  

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

59/19: Indre Østfold kommune 2020 - Oppstart av planstrategi 2020-2023 og 
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031, for Indre Østfold kommune 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi og kommuneplan for Indre 
Østfold kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 10-1 og 11-12.  

2. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til 
offentlig ettersyn i seks uker, jf. pbl § 11-12. 

3. Framdrift for kommuneplanarbeidet revideres i samsvar med saksframlegg. 
4. Planstrategien vurderes revidert når vedtatt samfunnsdel foreligger. 

 
IØK - Livsløpsutvalget 02.12.2019 
 
Livsløpsutvalgets behandling: 
 
Samfunnsplanlegger Kai Einar Roterud orienterte om saken. 
 
Hilde Kraggerud (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Votering: 
 Forslaget fra Hilde Kraggerud ble enstemmig vedtatt. 
 
Samfunnsutvalgets behandling: 
 
Kommunaldirektør for Næring, plan og teknikk, Hilde Brandsrud orienterte om saken. 
Ingen forslag. 
 
Votering:  
Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling. 
Pkt 1 - Enstemmig vedtatt 
Pkt 2 - Enstemmig vedtatt 
Pkt 3 - Enstemmig vedtatt 
Pkt 4 - Enstemmig vedtatt 
 



Samfunnsutvalgets ennstmemige innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi og kommuneplan for Indre Østfold 

kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 10-1 og 11-12.  
2. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig 

ettersyn i seks uker, jf. pbl § 11-12. 
3. Framdrift for kommuneplanarbeidet revideres i samsvar med saksframlegg. 
4. Planstrategien vurderes revidert når vedtatt samfunnsdel foreligger. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Svein Syversen (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
 
Det orienteres om arbeidet med planstrategi/planprogram i hvert møte i "Lokale verksteder". Her 
søkes også innspill til dette viktige kommuneplanarbeidet. 
 
Votering: 
Syversens forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Samfunnsutvalgets innstilling punkt 3 og 4 blir nytt punkt 4 og 5. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi og kommuneplan for Indre 

Østfold kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 10-1 og 11-12.  
2. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig 

ettersyn i seks uker, jf. pbl § 11-12. 
3. Det orienteres om arbeidet med planstrategi/planprogram i hvert møte i "Lokale verksteder". 

Her søkes også innspill til dette viktige kommuneplanarbeidet. 
4. Framdrift for kommuneplanarbeidet revideres i samsvar med saksframlegg. 
5. Planstrategien vurderes revidert når vedtatt samfunnsdel foreligger. 

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

60/19: Indre Østfold kommune 2020 - Reviderte vedtekter for Indre Østfold 
Regionråd 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Reviderte vedtekter for Indre Østfold Regionråd vedtas med virkning fra 01.01.20.  

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 

 
Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
Reviderte vedtekter for Indre Østfold Regionråd vedtas med virkning fra 01.01.20.  



 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Reviderte vedtekter for Indre Østfold Regionråd vedtas med virkning fra 01.01.20.  

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

61/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtaler om legevakt og 
om kommunalt akutt døgntilbud og plasser for utskrivningsklare pasienter 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om legevakt gjeldende for Marker 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud og 

plasser for utskrivningsklare pasienter gjeldende for Marker kommune 
3. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om legevakt gjeldende for Skiptvet 

kommune 
4. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud og 

plasser for utskrivningsklare pasienter gjeldende for Skiptvet kommune 
 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Ordfører Saxe Frøshaug (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 
 
Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud og plasser 
for utskrivningsklare pasienter gjeldende for Marker kommune. Kommunestyret gir 
prosjektrådmannen fullmakt til å fremforhandle ny prismodell for avtalen. 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens forsalg med Frøshaugs forslag til nytt punkt 2 vedtas. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om legevakt gjeldende for Marker 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud og 

plasser for utskrivningsklare pasienter gjeldende for Marker kommune. Kommunestyret gir 
prosjektrådmannen fullmakt til å fremforhandle ny prismodell for avtalen. 

3. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om legevakt gjeldende for Skiptvet 
kommune 

4. Kommunestyret vedtar revidert vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud og 
plasser for utskrivningsklare pasienter gjeldende for Skiptvet kommune 

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



62/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om 
barnevernvakt 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Marker 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Rakkestad 

kommune 
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Skiptvet 

kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre 
Østfold legevakt 

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 

 
Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Marker 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Rakkestad 

kommune 
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Skiptvet 

kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre 
Østfold legevakt 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.201 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Marker 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Rakkestad 

kommune 
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om barnevernvakt gjeldende for Skiptvet 

kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre 
Østfold legevakt 

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

63/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold 
kulturskole 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 



Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kulturskole gjeldende for Skiptvet 
kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre Østfold 
legevakt. 

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 

 
Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kulturskole gjeldende for Skiptvet 
kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre Østfold 
legevakt. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kulturskole gjeldende for Skiptvet 
kommune, under forutsetning av at Skiptvet også inngår vertskommuneavtale om Indre Østfold 
legevakt. 

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

64/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold 
kemnerkontor 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kemnerkontor gjeldende for 
Skiptvet kommune 

 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 
 

Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
 
Votering: 
Prosjektrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kemnerkontor gjeldende for 
Skiptvet kommune 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 



 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Kemnerkontor gjeldende for 
Skiptvet kommune. 

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

65/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om Indre Østfold 
Krisesenter 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Krisesenter gjeldende for Marker 
kommune 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Indre Østfold Krisesenter gjeldende for Marker 
kommune. 

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

66/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om miljørettet 
helsevern 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om miljørettet helsevern gjeldende for Marker 
kommune 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om miljørettet helsevern gjeldende for Marker 
kommune. 

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



67/19: Indre Østfold kommune 2020 - Vertskommuneavtale om 
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Aurskog-Høland 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Marker 

kommune 
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Rakkestad 

kommune 
4. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Skiptvet 

kommune 
 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 

 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Aurskog-Høland 

kommune 
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Marker 

kommune 
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Rakkestad 

kommune 
4. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om veterinærvakt gjeldende for Skiptvet 

kommune 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

68/19: Indre Østfold kommune 2020 - Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 
 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Indre Østfold kommune sier opp sin deltakelse i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat fra 1. 
januar 2020 og med uttreden fra 1. juli 2020. 

2. Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 
2020 av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS. 

3. Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 
ved deltakelse i Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)  

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre 
deltakelse i selskapet fra 1. juli 2020  

5. Forslag til selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret som vedtar ny 
selskaps- eller samarbeidsavtale. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 



 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1. Indre Østfold kommune sier opp sin deltakelse i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat fra 1. 

januar 2020 og med uttreden fra 1. juli 2020. 
2. Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 

2020 av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS. 
3. Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 

ved deltakelse i Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)  
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre 

deltakelse i selskapet fra 1. juli 2020  
5. Forslag til selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret som vedtar ny 

selskaps- eller samarbeidsavtale. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

69/19: Indre Østfold kommune 2020 - Utmelding av Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Prosjektrådmannens innstilling på grunnlag av kontrollutvalgets behandling: 
 
Indre Østfold kommune melder seg ut av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS fra 1. juli 
2020. 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Indre Østfold kommune melder seg ut av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS fra 1. juli 
2020. 

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

70/19: Indre Østfold kommune 2020 - Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-
23 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
1. Indre Østfold kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 vedtas 

med de netto rammer som framkommer av budsjettskjema 1A og 1B.  
2. Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2020-2023, hvor årsbudsjettet for 2020 er 

første del av planen vedtas, slik det framkommer av budsjettskjema 2A og 2B. 
3. Kommunens mål for 2020 vedtas slik de fremkommer i måldokumentet (tilsvarende 

satsingsområder under de enkelte kommunalområder).  
4. Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2020-2023 skal skje med 

bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell 1B og 2B. 
5. Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i Indre 

Østfold kommune til det maksimale av hva stortinget fastsetter som kommunalt skatteøre for 
2020.  

6. Med hjemmel i FOR-2012-06-20-627 fastsettes en marginavsetning for Indre Østfold kommune 



på 11 prosent for 2020. 
7. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 

overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, 
fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Indre Østfold kommune for 2020: 

 
Overgangsperiode etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd utsettes påbegynt til år 2021 og 
gjennomføres fra da over 3 år. For 2020 videreføres dermed eiendomsskatten i tidligere 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slik skatten ble skrevet ut der i 
2019: 

 
Utskrivingsalternativ, skatt skal skrives ut på: 

• Tidligere Askim kommune: utskrivingsalternativ c) berre på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 

• Tidligere Eidsberg kommune: utskrivingsalternativ g) faste eigedomar i heile kommunen, 
unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum 

• Tidligere Hobøl kommune: utskrivingsalternativ a) faste eigedomar i heile kommunen 

• Tidligere Spydeberg kommune: utskrivingsalternativ c) berre på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 

• Tidligere Trøgstad kommune: utskrivingsalternativ g) faste eigedomar i heile kommunen, 
unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum 

Særskilte skattegrunnlag, det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i Askim, Hobøl 
og Spydeberg kommune redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd 
første pkt.) 

 
Skattesatser: 

• Tidligere Askim kommune: Generell sats 7 promille 

• Tidligere Eidsberg kommune: Generell sats 2,7 promille 

• Tidligere Hobøl kommune: Generell sats 4 promille, sats for bolig og fritidsboliger 2 
promille 

• Tidligere Spydeberg kommune: Generell sats 7 promille 

• Tidligere Trøgstad kommune: Generell sats 2 promille 
 

• Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille i Askim og Spydeberg, 4 
promille i Hobøl (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 

 
Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over to terminer (esktl. § 25).  

8. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan og 
budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. 

9. Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 363.868.000 kroner i 2020. 
288.868.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2020, 
og 75.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. 

10. Ordfører gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor 
en kostnadsramme på 25 000 kroner innenfor budsjett for politisk styring.  

11. Rådmannen delegeres fullmakt til å; 
a. forestå låneopptaket/-ene på totalt 363.868.000 kroner og fastsette både lånestruktur og 

rente- og avdragsprofil.  
b. disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret. 
c. foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige 

endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen 



d. foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til 
gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2020 

e. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2019 og 2020 ut på 
kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger 

f. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret 
12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere budsjettavsetningen på 15 mill. kr til strategiske 

eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i 
kommune. Formannskapet orienteres når denne fullmakten er anvendt. 

13. Rådmannen bes i 2020 fremlegge en økonomi- og aktivitetsrapport til utvalg, formannskap og 
kommunestyre gjennom tertialvis rapportering. 

14. Livsløpsutvalget, samfunnsutvalget og formannskapet gis et særskilt oppdrag innen egne 
ansvarsområder å definere kostnadsreduserende tiltak i størrelsesorden 2 % av 
budsjettrammene, for å bedre kommunens langsiktige økonomiske situasjon. Prosessen 
gjennomføres som et underlag for budsjett 2021. Formannskapet fastsetter, etter forslag fra 
rådmann, et opplegg/regi for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i første møte i 2020. 

 
IØK - Formannskapet 18.11.2019 

 
Formannskapets behandling: 
 
Formannskapet diskuterte budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23. 

 
Formannskapets enstemmige vedtak: 
Forslaget tas til orientering. 

 
IØK - Administrasjonsutvalget 26.11.2019 
 
Administrasjonsutvalgets behandling: 

Saken ble drøftet og de ansattes innspill blir lagt ved protokollen. 
 
IØK – Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak: 

De ansattes innspill blir lagt ved protokollen. 
 
IØK - Plan- og bygningsutvalget 28.11.2019 

 
Plan- og bygningsutvalgets behandling: 
Ingen forslag. 

 
Plan- og bygningsutvalgets enstemmige vedtak: 
Prosjektrådmannens forslag tas til orientering.  

 
IØK - Livsløpsutvalget 02.12.2019 
 
Livsløpsutvalgets behandling: 

Hilde Kraggerud (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Saken tas til orientering. Livsløpsutvalget ser med bekymring på effekten av de foreslåtte kuttene 
innenfor utvalgets tjenesteområder. 
 
Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende forslag: 
 
Det må sørges for at eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og utvalg for 



inkludering og integrering gis mulighet til å uttale seg før endelig vedtak i kommunestyret. 
 
Votering:  
Forslaget fra Hilde Kraggerud (Sp) og Per Hermann Bodal (H) ble enstemmig vedtatt. 

 
IØK – Livsløpsutvalgets enstemmige innstilling: 

Saken tas til orientering. Livsløpsutvalget ser med bekymring på effekten av de foreslåtte kuttene 
innenfor utvalgets tjenesteområder. 
Det må sørges for at eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og utvalg for 
inkludering og integrering gis mulighet til å uttale seg før endelig vedtak i kommunestyret. 

 
IØK - Samfunnsutvalget 02.12.2019 
 
Samfunnsutvalgets behandling: 

 
Forslag fra Lise Rognerud (H): 
 
Nytt pkt 2: 
Endring i første setning i prosjektrådmannens innstilling pkt 14: 
 
Rådmannen bes definere kostnadsreduserende tiltak i størrelsesorden 2% av budsjettrammene, 
for å bedre kommunens langsiktige økonomiske situasjon. 
 
Ingunn Herstad Hensel (V) la frem et alternativt budsjettforslag. 
 
Votering:  
Forslaget fra Ingunn Herstad Hensel (V) ble satt opp mot prosjektrådmannens innstilling, og falt 
med 1 (V) mot 10 stemmer. 
Formannskapets enstemmige vedtak i møte 18.11.19 ble vedtatt med 10 mot 1 (V) stemme. 
Forslag til nytt pkt 2 fra Lise Rognerud (H) ble enstemmig vedtatt. 

 
IØK – Samfunnsutvalgets innstilling: 

 
1. Prosjektrådmannens forslag tas til orientering. 
2. Første setning i prosjektrådmannens innstilling pkt 14 endres til: 
     Rådmannen bes definere kostnadsreduserende tiltak i størrelsesorden 2% av budsjettrammene, 
     for å bedre kommunens langsiktige økonomiske situasjon.  

 
 
 
 
 
IØK - Formannskapet 03.12.2019 

 
Formannskapets behandling: 
 
Marta Hersleth Holsen (SP) ønsket å få vurdert sin habilitet. 
Hersleth Holsen ble enstemmig erklært habil til å behandle budsjettet for skolene som helhet. 
Habilitetsspørsmålet tas opp på nytt dersom den enkeltes skoles budsjett tas opp. 
 
Tilleggsnotat til budsjettbehandlingen - Lokal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og 
for avfallsgebyr i Indre Østfold kommune ble delt ut i møtet. 



 
Kristin Ianssen (SP) fremmet forslag på vegne av SP, AP og H: 
 
1. Indre Østfold kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 
vedtas med de netto rammer som framkommer av budsjettskjema 1A og 1B med følgende 
endringer ift rådmannens budsjettframlegg: 

Område 2020 2021 2022 2023 

Økt skatteanslag 9 9 9 9 

Økt utbytte Østfold Energi 8 8 8 8 

Budsjettnedtrekk pga rammeavtaler og effektivisering i 
drift 

11 18 18 18 

Reduksjon IØ Brann- og redning 1 1 1 1 

Utbytte Retura 2 0 0 0 

Effektivisering i ledelse, administrasjon og merkantile 
funksjoner 

15 15 15 15 

TOTALT 46 51 51 51 

     

Innsparing/merinntekter disponeres på følgende 
måte: 

    

  2020 2021 2022 2023 

Redusert eiendomsskatt 38 38 38 38 

Økt budsjett til skole 5 5 5 5 

Økt budsjett utbygging bredbånd 1,5 1,5 1,5 1,5 

Midler til idrettskoordinator 0,4 0 0 0 

Søskenmoderasjon SFO og barnehage 1,1 2,2 2,2 2,2 

Overgangsordning Polentur 1    

House of Common 1    

Overføring fra/til disposisjonsfond -2 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 46 51,4 51,4 51,4 

 
2. Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2020-2023, hvor årsbudsjettet for 2020 

er første del av planen vedtas, slik det framkommer av budsjettskjema 2A og 2B. 
3. Kommunens mål for 2020 vedtas slik de fremkommer i måldokumentet (tilsvarende 

satsingsområder under de enkelte kommunalområder). 
4. Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2020-2023 skal skje 

med bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell 1B og 2B. 
5. Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i 

Indre Østfold kommune til det maksimale av hva stortinget fastsetter som kommunalt 
skatteøre for 2020. 

6. Med hjemmel i FOR-2012-06-20-627 fastsettes en marginavsetning for Indre Østfold 
kommune på 11 prosent for 2020. 

7. I Indre Østfold kommune skal det kun være eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. 

8. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan og 
budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. 

9. Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 363.868.000 kroner i 2020. 
288.868.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 
2020, og 75.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen 
videreformidler. 



10. Ordfører gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og 
innenfor en kostnadsramme på 25 000 kroner innenfor budsjett for politisk styring. 

11. Rådmannen delegeres fullmakt til å; 
a. forestå låneopptaket/-ene på totalt 363.868.000 kroner og fastsette både lånestruktur 

og rente- og avdragsprofil. 
b. disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret. 
c. foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige 

endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen 
d. foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til 

gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2020 
e. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2019 og 2020 ut på 

kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger 
f. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret 
g. ta opp et kortsiktig likviditetslån på inntil 150 mill. kroner med løpetid på inntil 3 måneder. 

Rådmannen fastsetter lånestruktur og renteprofil 
h. foreta nødvendige endringer i obligatoriske oversikter og andre endringer som følger av 

endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner som trer i kraft fra 1. januar 2020 
12. Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjettavsetningen på 15 mill. kr til strategiske 

eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i 
kommune.  

13. Rådmannen bes i 2020 fremlegge en økonomi- og aktivitetsrapport til utvalg, formannskap og  
kommunestyre gjennom kvartalsvis rapportering.  

14. Trepartssamarbeidet skal styrkes. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder arbeidet med 
en «Tillitsreform». Målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, samt god grunnbemanning, 
må sees i sammenheng med dette. 

15. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid. 
16. Den ekstra potten i budsjettet som er foreslått til skolene kan nyttes til: 

a. Særtildeling til skolene når klassestørrelsene vanskeliggjør å slå sammen klasser eller 
spesialpedagogiske vedtak gjør dette komplisert 

b. Ekstra midler til fagfornyelsen 
c. Etablering av LUT-ordning eller liknende 

17. Innenfor midler til «Politisk styring» økes avsetningen som formannskapet kan disponere fra 
kr. 500.000 til kr. 800.000. 

18. Det skal være innbyggertorg på Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen og Trøgstad..  
Innbyggertorgene skal løse enkle tjenester, være en møteplass og gi innbyggerne informasjon 
om hvor de kan få svar i kommunen. Innbyggertorgene skal ha møterom, og innbyggerne skal 
kunne booke møte med saksbehandlere i kommunen etter avtale. Det skal også være mulig å 
arrangere fjernmøte gjennom f.eks. Teams eller Skype.  Meråpne bibliotek skal utgjøre basisen 
for innbyggertorgene. 

19. Polentur for ungdomskoleelever videreføres i 2020 som i 2019. Askim Ungdomsskole må søke 
midler fra den statlige ordningen og øvrige kostnader dekkes over kommunens budsjett inntil 
1 mill kroner. Administrasjonen bes utrede hvordan læringsmålet for radikalisering, 
ekstremisme og holocaust best nås og det avklares politisk i kommunestyret i juni 2020. 

20. Stillinger som blir overtallige som følge av dette budsjettet behandles i henhold til 
omstillingsavtalen som følge kommunesammenslåingen. Overtallige skal raskest mulig 
overføres ressursbanken. Rådmannen har fullmakt til å finansiere ressursbanken gjennom 
redusert avsetning til disposisjonsfond. 

21. Midler som står på Eidsberg kommunes eiendomsskattefond pr. 1. januar 2020 samt Askim 
kommunes medfinansiering på 5 mill.kr til bygging av nytt bad i Mysen avsettes på fond til 
nevnte formål. 

22. Gjenstående andel av Askims sideveismidler fra Statens på 3 mill.kr. nyttes til delfinansiering 
av ferdig regulert rundkjøring ved Hoen-avkjøring.  



23. Rådmannen bes om å vurdere bemanningen på plan og byggesak etter første halvår. 
24. Eventuelle ubrukte midler avsatt til bredbånd settes på fond for framtidig 

bredbåndsutbygging. 
25. Gjenstående midler fra Næringsfond i Askim kan brukes til å gjennomføre prosjekter i 

samarbeid med bla Askim Næringsutvikling i 2020.  
26. Det skal legges mer vekt på mat og ernæring. Skoler og barnehager oppfordres til å søke om å 

bli klassifisert som helsefremmende. Søknadsordninger for skolemåltider og fysisk aktivitet 
inngår i dette. Gjerne i samarbeid med frivilligheten. 

 
Håvard Jensen (Frp) fremmet Fremskrittspartiets forslag: 
Budsjett og økonomiplan uten eiendomsskatt  
på boliger og fritidseiendom.                                               - 45 millioner  
P.15.  
Reduksjon avsettning disp.fond.  
Ekstra kutt i økt effektivisering/nedbemanning               - 35 millioner  
Oppjustering skatteanslag                                                    - 10 millioner  
 
Det 14 andre punktene i rådmannens forslag uten eiendomsskatt iverksettes ikke. 
 
Kathrine Hestø Hansen fremmet følgende tilleggsforslag til måldokumentets punkt 12, delmål 1: 
Innkjøpsstrategien skal også ivareta lokalt næringsliv og et seriøst arbeidsliv. 
 
Håvard Jensen fremmet følgende verbalforslag: 
 
Verbalforslag 1 - Familieråd.  
  
Vi vet alle at et hyppig bruk av familieråd senker nødvendigheten av omsorgsoverdragelse.  
Omsorgsoverdragelse koster kommunen mye ut av dagens budsjett, og da administrasjonen 
estimerer en like stor overskridelse i 2020 som i 2019, ved å øke budsjettet med 7 mill, mener 
Fremskrittspartiet at det her kan spares inn.  
 
Barnevernet bruker til dels familieråd i dag, men de kjøper inn tjenestene, og er ikke helt klare på 
hvordan de skal bruke dette i fremtiden.  
 
Fremskrittspartiet mener at å ta fra disse 7 mill, og bruke midler til å ha et eget familieråd, vil gjøre 
at disse 7 mill i overskridelser, kan vise seg å spares inn betraktelig.  
 
Fremskrittspartiet foreslår at administrasjonen finner plass til et eget kommunalt familieråd 
innenfor de rammene som er avsatt til barnevernet i dag.   
 
På den måten hjelper vi familiene tidligere, unngår flere omsorgsoverdragelser en nødvendig, og 
sparer penger i budsjettet.  
  
Verbalforslag 2 - Kommunalt mobbeombud.  
  
Indre Østfold Fremskrittsparti mener situasjonen for mange av kommunens barn i dag er så 
utholdelig, at vi mener det må settes inn flere tiltak for å hjelpe barn hvor hverdagen er et 
mareritt, og flere barn velger å ta egne liv. Dette er et ansvar vi som politikere må ta på alvor, og vi 
i Fremskrittspartiet mener at et kommunalt mobbeombud vil bidra til bedre hverdager for barn og 
unge.   
 
 



Indre Østfold Fremskrittsparti ønsker at administrasjonen finner midler til dette innenfor rammen, 
slik at barna våre kan kjenne en større trygghet i hverdagen, og at også skoler og foreldre har en å 
henvende seg til for å finne gode tiltak, forebyggende arbeid og et talerør for de som trenger det.  
  
Verbalforslag 3 – Salg av kommunal eiendom  
  
Det selges kommunal eiendom for inntil 100 millioner  
Dette settes av til oppjustering av eksisterende bygg.    
 
Øivind T. Reymert (Krf) fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Administrasjonen bes utrede ordningen med å etablere mobbeombud, f.eks. i halv stilling, for 

alle barn fra 6 til fylte 18 år. 
2. Krf forutsetter at det ikke blir noen kommunal boikott av Israel. 
3. Krf forutsetter at ordningen med skolegudstjenester fortsetter. 
4. Utrede kommunal andel av fritidskortet og vurdere å søke om å bli forsøkskommune. 
5. Utrede oppbyggingen av et lokalt grenselos-senter på Trøgstad fort (i samarbeid med Høytorp 

fort), som kan brukes til undervisning for elever om lokale historier fra okkupasjonstiden. Det 
kan søkes om statsstøtte her. 

 
Votering: 
Det ble først votert over Jensens forslag som ble forkastet med 10 mot 1 stemme (Frp). 
Ianssens forslag på vegne av SP, AP og H ble enstemmig vedtatt. 
Jensens forslag verbalpunkt 1 ble forkastet med 10 mot 1 stemme (Frp). 
Jensens forslag verbalpunkt 2 ble enstemmig oversendt kommunestyret uten innstilling. 
Jensens forslag verbalpunkt 3 ble forkastet med 10 mot 1 stemme (Frp). 
Reymerts forslag verbalpunkt 1 ble enstemmig oversendt kommunestyret uten innstilling. 
Reymerts forslag verbalpunkt 2 ble forkastet med 9 mot 2 stemmer (Krf og Frp). 
Reymerts forslag verbalpunkt 3 ble forkastet med 9 mot 2 stemmer (Krf og Frp). 
Reymerts forslag verbalpunkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Reymerts forslag verbalpunkt 5 ble enstemmig vedtatt tatt inn som eget avsnitt under Ianssens 
forslag punkt 19. 
Hesteø Hansens tilleggsforslag til måldokumentets punkt 12, delmål 1, ble enstemmig vedtatt og 
tatt inn i Ianssens forslag punkt 3. 
Ved endelig votering ble Ianssens forslag på vegne av SP, AP og H, Hestø Hansens tilleggsforslag og 
vedtatt verbalpunkt enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
 
1. Indre Østfold kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 

vedtas med de netto rammer som framkommer av budsjettskjema 1A og 1B med følgende 
endringer ift rådmannens budsjettframlegg: 
 

Område 2020 2021 2022 2023 

Økt skatteanslag 9 9 9 9 

Økt utbytte Østfold Energi 8 8 8 8 

Budsjettnedtrekk pga rammeavtaler og effektivisering 
i drift 

11 18 18 18 

Reduksjon IØ Brann- og redning 1 1 1 1 

Utbytte Retura 2 0 0 0 

Effektivisering i ledelse, administrasjon og merkantile 15 15 15 15 



funksjoner 

TOTALT 46 51 51 51 

     

Innsparing/merinntekter disponeres på følgende 
måte: 

    

  2020 2021 2022 2023 

Redusert eiendomsskatt 38 38 38 38 

Økt budsjett til skole 5 5 5 5 

Økt budsjett utbygging bredbånd 1,5 1,5 1,5 1,5 

Midler til idrettskoordinator 0,4 0 0 0 

Søskenmoderasjon SFO 1,1 2,2 2,2 2,2 

Overgangsordning Polentur 1    

House of Common 1    

Overføring fra/til disposisjonsfond -2 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 46 51,4 51,4 51,4 

 
2.    Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2020-2023, hvor årsbudsjettet for 2020 

er første del av planen vedtas, slik det framkommer av budsjettskjema 2A og 2B. 
3. Kommunens mål for 2020 vedtas slik de fremkommer i måldokumentet (tilsvarende 

satsingsområder under de enkelte kommunalområder). 
4. Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2020-2023 skal skje 

med bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell 1B og 2B. 
5. Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i 

Indre Østfold kommune til det maksimale av hva stortinget fastsetter som kommunalt 
skatteøre for 2020. 

6. Med hjemmel i FOR-2012-06-20-627 fastsettes en marginavsetning for Indre Østfold 
kommune på 11 prosent for 2020. 

7. I Indre Østfold kommune skal det kun være eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. 

8. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan og 
budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. 

9. Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 363.868.000 kroner i 2020. 
288.868.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 
2020, og 75.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen 
videreformidler. 

10. Ordfører gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og 
innenfor en kostnadsramme på 25 000 kroner innenfor budsjett for politisk styring. 

11. Rådmannen delegeres fullmakt til å; 
a. forestå låneopptaket/-ene på totalt 363.868.000 kroner og fastsette både lånestruktur 

og rente- og avdragsprofil. 
b. disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret. 
c. foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige 

endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen 
d. foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til 

gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2020 
e. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2019 og 2020 ut på 

kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger 
f. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret 
g. ta opp et kortsiktig likviditetslån på inntil 150 mill. kroner med løpetid på inntil 3 måneder. 

Rådmannen fastsetter lånestruktur og renteprofil 



h. foreta nødvendige endringer i obligatoriske oversikter og andre endringer som følger av 
endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner som trer i kraft fra 1. januar 2020 

12. Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjettavsetningen på 15 mill. kr til strategiske 
eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i 
kommune.  

13. Rådmannen bes i 2020 fremlegge en økonomi- og aktivitetsrapport til utvalg, formannskap og 
kommunestyre gjennom kvartalsvis rapportering.  

14. Trepartssamarbeidet skal styrkes. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder arbeidet med 
en «Tillitsreform». Målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, samt god grunnbemanning, 
må sees i sammenheng med dette. 

15. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid. 
16. Den ekstra potten i budsjettet som er foreslått til skolene kan nyttes til: 

a. Særtildeling til skolene når klassestørrelsene vanskeliggjør å slå sammen klasser eller 
spesialpedagogiske vedtak gjør dette komplisert 

b. Ekstra midler til fagfornyelsen 
c. Etablering av LUT-ordning eller liknende 

17. Innenfor midler til «Politisk styring» økes avsetningen som formannskapet kan disponere fra 
kr. 500.000 til kr. 800.000. 

18. Det skal være innbyggertorg på Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen og Trøgstad..  
Innbyggertorgene skal løse enkle tjenester, være en møteplass og gi innbyggerne informasjon 
om hvor de kan få svar i kommunen. Innbyggertorgene skal ha møterom, og innbyggerne skal 
kunne booke møte med saksbehandlere i kommunen etter avtale. Det skal også være mulig å 
arrangere fjernmøte gjennom f.eks. Teams eller Skype.  Meråpne bibliotek skal utgjøre basisen 
for innbyggertorgene. 

19. Polentur for ungdomskoleelever videreføres i 2020 som i 2019. Askim Ungdomsskole må søke 
midler fra den statlige ordningen og øvrige kostnader dekkes over kommunens budsjett inntil 
1 mill kroner. Administrasjonen bes utrede hvordan læringsmålet for radikalisering, 
ekstremisme og holocaust best nås og det avklares politisk i kommunestyret i juni 2020. 

20. Stillinger som blir overtallige som følge av dette budsjettet behandles i henhold til 
omstillingsavtalen som følge kommunesammenslåingen. Overtallige skal raskest mulig 
overføres ressursbanken. Rådmannen har fullmakt til å finansiere ressursbanken gjennom 
redusert avsetning til disposisjonsfond. 

21. Midler som står på Eidsberg kommunes eiendomsskattefond pr. 1. januar 2020 samt Askim 
kommunes medfinansiering på 5 mill.kr til bygging av nytt bad i Mysen avsettes på fond til 
nevnte formål. 

22. Gjenstående andel av Askims sideveismidler fra Statens på 3 mill.kr. nyttes til delfinansiering 
av ferdig regulert rundkjøring ved Hoen-avkjøring.  

23. Rådmannen bes om å vurdere bemanningen på plan og byggesak etter første halvår. 
24. Eventuelle ubrukte midler avsatt til bredbånd settes på fond for framtidig 

bredbåndsutbygging. 
25. Gjenstående midler fra Næringsfond i Askim kan brukes til å gjennomføre prosjekter i 

samarbeid med bla Askim Næringsutvikling i 2020.  
26. Det skal legges mer vekt på mat og ernæring. Skoler og barnehager oppfordres til å søke om å 

bli klassifisert som helsefremmende. Søknadsordninger for skolemåltider og fysisk aktivitet 
inngår i dette. Gjerne i samarbeid med frivilligheten. 

 
Vedtatt verbalpunkt: 
Utrede kommunal andel av fritidskortet og vurdere å søke om å bli forsøkskommune. 
 
Verbalpunkt oversendt kommunestyret uten innstilling: 
  
 



1. Frp mener situasjonen for mange av kommunens barn i dag er så utholdelig, at vi mener det 
må settes inn flere tiltak for å hjelpe barn hvor hverdagen er et mareritt, og flere barn velger å 
ta egne liv. Dette er et ansvar vi som politikere må ta på alvor, og vi i Fremskrittspartiet mener 
at et kommunalt mobbeombud vil bidra til bedre hverdager for barn og unge.   
 
Indre Østfold Fremskrittsparti ønsker at administrasjonen finner midler til dette innenfor 
rammen, slik at barna våre kan kjenne en større trygghet i hverdagen, og at også skoler og 
foreldre har en å henvende seg til for å finne gode tiltak, forebyggende arbeid og et talerør for 
de som trenger det.  
 

2. Krf - Administrasjonen bes utrede ordningen med å etablere mobbeombud, f.eks. i halv 
     stilling, for alle barn fra 6 til fylte 18 år. 

 
IØK - Eldrerådet 16.12.2019 
 

Eldrerådets behandling: 
 
Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
 
Eldrerådet er kjent med at SIO-prosjektet avsluttes i 2022. I den forbindelse ser rådet med 
bekymring på de foreslåtte innsparingene område pleie og omsorg må ta i årene som kommer. 
Samtidig vet vi at vi stadig får flere eldre i samme tidsrom. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med eldrerådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Eldrerådets enstemmige vedtak: 
Formannskapets innstilling med eldrerådets tilleggsforslag vedtas. 

 
IØK - Utvalg for integrering og inkludering 16.12.2019 
 

Utvalg for inkludering og integrerings behandling: 
 
Utvalg for inkludering og integrering fremmet følgende forslag: 
 
Formannskapets innstilling vedtas med følgende tillegg: 
 
Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
arbeidslivet og i utdanning. 
 
Votering: 
Utvalg for inkludering og integrerings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Utvalg for inkludering og integrerings enstemmige vedtak: 
 
Formannskapets innstilling vedtas med følgende tillegg: 
 
Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
arbeidslivet og i utdanning. 
 
 



IØK – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  16.12.2019 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandling: 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende forslag: 
 
Formannskapets innstilling vedtas med følgende tillegg: 
 
Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
arbeidslivet og i utdanning. 
 
Votering: 
Utvalg for inkludering og integrerings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne enstemmige vedtak: 
 
Formannskapets innstilling vedtas med følgende tillegg: 
 
Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
arbeidslivet og i utdanning. 

 
 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Kristin Ianssen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP, AP og H: 
 
1. Indre Østfold kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 

vedtas med de netto rammer som framkommer av budsjettskjema 1A og 1B med følgende 
endringer ift rådmannens budsjettframlegg: 
 

Område 2020 2021 2022 2023 

Økt skatteanslag 10 10 10 10 

Økt utbytte Østfold Energi 8 8 8 8 
Budsjettnedtrekk pga rammeavtaler og 
effektivisering i drift 11 18 18 18 

Reduksjon IØ Brann- og redning 1 1 1 1 

Utbytte Retura 2 0 0 0 
Effektivisering i ledelse, administrasjon og 
merkantile funksjoner 15 15 15 

15 

TOTALT 47 52 52 52 
 

    
Innsparing/merinntekter disponeres på følgende 
måte:     
  2020 2021 2022 2023 

Redusert eiendomsskatt 39 39 39 39 

Økt budsjett til skole 5 5 5 5 



Økt budsjett utbygging bredbånd 1,5 1,5 1,5 1,5 

Midler til idrettskoordinator 0,4 0 0 0 

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage 1,1 2,2 2,2 2,2 

Overgangsordning Polentur 1    

House of Common 1    

Overføring fra/til disposisjonsfond -2 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 47 52 52 52 

 
2. Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2020-2023, hvor årsbudsjettet for 2020 
       er første del av planen vedtas, slik det framkommer av budsjettskjema 2A og 2B. 
3.    Kommunens mål for 2020 vedtas slik de fremkommer i måldokumentet (tilsvarende 
        satsingsområder under de enkelte kommunalområder). Innkjøpsstrategien skal også ivareta 
        lokalt næringsliv og et seriøst arbeidsliv. 
4.    Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2020-2023 skal skje 
        med bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell 1B og 2B. 
5.     Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i 
        Indre Østfold kommune til det maksimale av hva Stortinget fastsetter som kommunalt 
        skatteøre for 2020. 
6.     Med hjemmel i FOR-2012-06-20-627 fastsettes en marginavsetning for Indre Østfold 
         kommune på 11 prosent for 2020. 
7.     I Indre Østfold kommune skal det kun være eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,  
         kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. 

I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 
overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, 
fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Indre Østfold kommune for 2020: 

  
a. Utskrivingsalternativ: Eiendomsskatt skrives ut etter utskrivingsalternativ 3 c) berre på 

kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 
b. Overgangsperiode: Etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd påbegynnes 

overgangsordningen i 2020 og gjennomføres over 3 år. Eiendomsskatten trappes opp i 
Trøgstad, Eidsberg og Hobøl under alternativ 3c) som følger: 

2020                      2021                      2022                       2023 
Eidsberg              2    ‰                   4    ‰                   6   ‰                     7   ‰ 
Trøgstad              2    ‰                   4    ‰                   6   ‰                     7   ‰     
Hobøl                   4,75 ‰                5,5 ‰                   6,25 ‰                 7  ‰ 

              Askim                   7   ‰                    7   ‰                    7   ‰                     7   ‰ 
              Spydeberg           7   ‰                    7   ‰                    7   ‰                     7   ‰ 
  

c. Særskilte skattegrunnlag: Det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i Askim, 
Hobøl og Spydeberg kommune redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 
første ledd første pkt.). 

d. Skattesatser: 

• Generell sats 7 promille 

• Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille i Askim og Spydeberg, 4 
promille i Hobøl (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 

e. Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over to terminer (esktl. § 25). 

  
8.    Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan og 
        budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. 
9.     Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 363.868.000 kroner i 2020. 
        288.868.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 



        2020, og 75.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen 
        videreformidler. 
10.  Ordfører gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og 
        innenfor en kostnadsramme på 25 000 kroner innenfor budsjett for politisk styring. 
11.  Rådmannen delegeres fullmakt til å; 

1. forestå låneopptaket/-ene på totalt 363.868.000 kroner og fastsette både lånestruktur 
og rente- og avdragsprofil. 

2. disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret. 
3. foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige 

endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen 
4. foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til 

gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2020 
5. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2019 og 2020 ut på 

kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger 
6. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret 

12. Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjettavsetningen på 15 mill. kr til strategiske 
       eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i 
       kommune.  
13. Rådmannen bes i 2020 fremlegge en økonomi- og aktivitetsrapport til utvalg, formannskap og 
       kommunestyre gjennom kvartalsvis rapportering.  
14. Trepartssamarbeidet skal styrkes. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder arbeidet med 
       en «Tillitsreform». Målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, samt god grunnbemanning, 
       må sees i sammenheng med dette. 
15. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid. 
16. Den ekstra potten i budsjettet som er foreslått til skolene kan nyttes til: 

a. Særtildeling til skolene når klassestørrelsene vanskeliggjør å slå sammen klasser eller 
spesialpedagogiske vedtak gjør dette komplisert 

b. Ekstra midler til fagfornyelsen 
c. Etablering av LUT-ordning eller liknende 

17. Innenfor midler til «Politisk styring» økes avsetningen som formannskapet kan disponere fra kr. 
       500.000 til kr. 800.000. 
18.  Det skal være innbyggertorg på Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen og Trøgstad.. 
        Innbyggertorgene skal løse enkle tjenester, være en møteplass og gi innbyggerne informasjon 
        om hvor de kan få svar i kommunen. Innbyggertorgene skal ha møterom, og innbyggerne skal 
        kunne booke møte med saksbehandlere i kommunen etter avtale. Det skal også være mulig å 
        arrangere fjernmøte gjennom f.eks. Teams eller Skype.  Meråpne bibliotek skal utgjøre 
        basisen for innbyggertorgene. 
19. Polentur for ungdomskoleelever videreføres i 2020 som i 2019. Askim Ungdomsskole må søke 
       midler fra den statlige ordningen og øvrige kostnader dekkes over kommunens budsjett inntil   
       mill kroner. Administrasjonen bes utrede hvordan læringsmålet for radikalisering, 
       ekstremisme og holocaust best nås og det avklares politisk i kommunestyret i juni 2020. 
      Utrede oppbyggingen av et lokalt grenselos-senter på Trøgstad Fort (i samarbeid med Høytorp 
      Fort), som kan brukes til undervisning for elever om lokalhistorie fra okkupasjonstiden. (Kan 
      søkes statsstøtte)  
20. Stillinger som blir overtallige som følge av dette budsjettet behandles i henhold til 
       omstillingsavtalen som følge kommunesammenslåingen. Overtallige skal raskest mulig 
       overføres ressursbanken. Rådmannen har fullmakt til å finansiere ressursbanken gjennom 
       redusert avsetning til disposisjonsfond. 
21. Midler som står på Eidsberg kommunes eiendomsskattefond pr. 1. januar 2020 samt Askim 
       kommunes medfinansiering på 5 mill.kr til bygging av nytt bad i Mysen avsettes på fond til 
       nevnte formål. 



22. Gjenstående andel av Askims sideveismidler fra Statens på 3 mill.kr. nyttes til delfinansiering av 
       ferdig regulert rundkjøring ved Hoen-avkjøring.  
23. Rådmannen bes om å vurdere bemanningen på plan og byggesak etter første halvår. 
24. Eventuelle ubrukte midler avsatt til bredbånd settes på fond for framtidig bredbåndsutbygging. 
25. Ved fondsgjennomgang etter regnskapsavslutning avsettes kr 2,5 mill til et næringsfond.  
26. Det skal legges mer vekt på mat og ernæring. Skoler og barnehager oppfordres til å søke om å 
       bli klassifisert som helsefremmende. Søknadsordninger for skolemåltider og fysisk aktivitet  
       inngår i dette. Gjerne i samarbeid med frivilligheten. 
 
Thor Hals (H) fremmet følgende tilleggsforslag/verbalpunkter: 
 
1. Ressursen som kreftkoordinator økes fra 50% til 100%. Inndekningen for dette sørger 

Rådmann skjer innenfor de rammer som ligger i budsjettet innen helse og omsorg område. 
 
2. Indre Østfold kommune må få fortgang i utbygging av gang- og sykkelveier, og sikrer det med å 

bygge flere traseer med forenklede utbyggingsmetoder. Samme metode som det er planlagt å 
bygge langs Tømmeråsveien i Askim.  

 
Trond Andreas Enger (AP) fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Kantslått langs kommunale veier og sykkelstier skal utsettes til august, så lenge dette ikke er i 

konflikt med trafikksikkerhet. Unntatt fra dette er områder med store mengder lupiner og 
andre svartelistede arter, som det er en målsetting å redusere. 

 
2. Samarbeide med lokale ernæringsinitiativ som for eksempel Jonny Jern. 
 
Håvard Jensen (Frp) fremmet følgende forslag/verbalforslag: 
 
Budsjett og økonomiplan uten eiendomsskatt  
på boliger og fritidseiendom.                                               - 39 millioner  
P.15.  
Reduksjon avsettning disp.fond.  
Ekstra kutt i økt effektivisering/nedbemanning              - 29 millioner  
Oppjustering skatteanslag                                                    - 10 millioner  
 
Det 14 andre punktene i rådmannens forslag uten eiendomsskatt iverksettes ikke.  
 
Verbalforslag 1.  
 
Det må settes inn flere tiltak for å hjelpe barn og unge som opplever mobbing i hverdagen. 
Rådmannen skal derfor: 

 
• Sikre at kommunen har et godt antimobbeprogram med dokumenterbar effekt 
• Gi skolene veiledning og støtte i antimobbearbeidet. 
• Etablere rapporteringssystem til skoleeiernivå som følger opp rektorenes og skolenes 

antimobbearbeid og oppfølging av enkeltsaker. 
 
Verbalforslag 2 - Familieråd.  
  
Vi vet alle at et hyppig bruk av familieråd senker nødvendigheten av omsorgsoverdragelse.  
Omsorgsoverdragelse koster kommunen mye ut av dagens budsjett, og da administrasjonen 
estimerer en like stor overskridelse i 2020 som i 2019, ved å øke budsjettet med 7 mill, mener 



kommunestyret at det her kan spares inn.  
 

Barnevernet bruker til dels familieråd i dag, men de kjøper inn tjenestene, og er ikke helt klare på 
hvordan de skal bruke dette i fremtiden.  
 

Kommunestyret mener at å ta fra disse 7 mill, og bruke midler til å øke bruken av familieråd som 
metode, vil gjøre at disse 7 mill i overskridelser, kan vise seg å spares inn betraktelig.  
 

Kommunestyret foreslår at administrasjonen finner plass til dette innenfor de rammene som er 
avsatt til barnevernet i dag.   
 

På den måten hjelper vi familiene tidligere, unngår flere omsorgsoverdragelser en nødvendig, og 
sparer penger i budsjettet.  
 
Verbalforslag 3   
  
Det selges kommunal eiendom for inntil 100 millioner  
Dette settes av til oppjustering av eksisterende bygg.    
 
Marius Rivert Hagen (MDG) fremmet følgende forslag/verbalforslag: 
 
1. Det tilbys kjøttfrie måltider på Askim Rådhus for å redusere kjøttbruken ved å tilby likeverdige 

måltider 
 
2. Begrepet “klimaklok arealplanlegging” erstattes med “arealnøytralitet” i budsjettet. 
 
3. Begrepet “bærekraftig viltforvaltning” erstattes med “ivareta artsmangfoldet og restaurere 

bestander med truede arter". 
 
4. info: 6.5.3. Hovedtrekk i budsjettet, rett etter 2. Avsnitt (jordbrukskommune samarbeid med 

fagmiljøer /Ås)  
Tillegg: 
Bønder og skogeiere inviteres til å samarbeide med etablerte fagmiljøer (som nevnt over) for å 
tilrettelegge for vern- og etablering av gode insekthabitater, for dermed å motvirke insektdød 
samt sikre pollinering i mat-og skogproduksjon.  

 
5. Blå-grønn plan; rådmannen melder tilbake i løpet av første kvartal hvor snarlig en blå-grønn 

plan kan iverksettes. 
 
6. Rådmannen ser på muligheten for å opprette prosjekter for regenerativt jordbruk i 

kommunalregi mtp karbonfangst og lagring. 
 
7. Hogst i yngle/rede- tid forbys. 
 
8. Stoppe gjødsling av skog som klimatiltak. 
 
9. Tillegg/Spesifisering av oppgaver for Miljørettet helsevern (ikke begrenset til) 

Miljørettet helsevern brukes som høringsinstans på: 
 

• alle areal- og reguleringsplaner for innspill på støy, universell utforming, lokalmiljø, 
naturmangfold, folkehelse og mobilitetsmønster. 

• innkjøpsavtaler for å redusere plastforbruket til kommunen. 

• innkjøpsavtaler for å redusere utslipp av miljøgifter 



 
10. Miljørettet helsevern brukes som kontrollerende organ ved varsler til kommunen vdr utslipp 

der hvor det er usikkerhet hvorvidt ansvarsområde ligger på fylket eller kommunen. 
 
Åse Heien (SV) fremmet budsjettforslag som vedlegges protokollen. 
 
Åse Heien (SV) fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Klima-, miljø- og energiplan  

Indre Østfold kommune skal være en foregangskommune i arbeidet for at Norge skal oppnå 
Parisavtalens klimamål ved å:  

• Lage en klima-, miljø- og energiplan med forpliktende og tallfestede mål og tiltak for 
klimakutt.  

• Utarbeide årlige budsjett og regnskap for klima, miljø og energi i eget dokument.  
  

2. Kartlegging av naturmangfold, landskapskvaliteter og friluftsliv   
Som grunnlag for kommuneplanens arealdel, vernearbeid og tiltak for friluftsaktiviteter 
utarbeider Indre Østfold kommune en samlet kartlegging og registrering av nevnte forhold. 
Arbeidet skal skje i samarbeid med fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning (DN), og 
sluttføres i løpet av 2020.  

 
3. Kommunal plan for gang og sykkelveier  
Indre Østfold kommune skal i løpet av 2020 utarbeide en samlet plan for videre regulering og 
utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid med 
fylkeskommunen og samferdselsmyndighetene.   
Nye gang- og sykkelveitiltak mellom byer og tettsteder i kommunen skal prioriteres sammen med 
tilgjengelighet for gående og syklende i selve byene og tettstedene.  

  
4. Privatisering og konkurranseutsetting  

1. Kommunale tjenester skal ikke privatiseres eller konkurranseutsettes.  

2. Tjenester som i dag er privatisert skal søkes tilbakeført til kommunal drift.  
  

5. Skolemat og fysisk aktivitet  
Et daglig sunt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skoletida er viktige grep for bedre folkehelse 
og bedre læring. Det vil også være et viktig bidrag til å utjevne sosiale helseforskjeller.  

• Livsløpsutvalget bes om i samarbeid med barne- og ungdomsskolene å utarbeide en plan for 
mat på skolen, fysisk aktivitet og læring i friluft (lignende «Løp og spis»-opplegget) ved alle 
skolene, med 60 minutters fysisk aktivitet, gratis frukt og grønt daglig, og minst ett 
skolemåltid i uka.  

• Målet er å innføre tiltaket ved alle barne- og ungdomsskoler i løpet av 2021.   
  

6. Forebyggende arbeid blant barn og unge  
Det utarbeides en samlet plan for forebyggende arbeid blant barn og unge, inklusiv alt frivillig 
arbeid i kommunen. Planen skal vedtas av kommunestyret før budsjettprosessen i 2020, og de 
foreslåtte tiltak skal tre i kraft fra 2021.  
 
Begrunnelse: Sosial ulikhet skyldes en skjevfordeling av økonomiske og sosiale ressurser, 
utdanning og arbeid i befolkningen. Barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt 
opplever ofte sammensatte problemer. De unge mister blant annet muligheten til å delta på 
viktige sosiale arenaer.  

  



7. Et seriøst arbeidsliv – Oslomodellen   
Indre Østfold kommune skal følge seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen ved offentlige 
anskaffelser. Kommunen skal fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige arbeidsforhold og 
rettferdig konkurranse mellom leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor. Miljøkrav skal 
legges til i Oslomodellen.  

  
8. Opprette kommunal vikartjeneste  
Opprette kommunal vikartjeneste/vikarpool i Indre Østfold kommune med fast ansatte for 
helseinstitusjoner, barnehager og skoler tilsvarende gjennomsnittlig vikarbudsjett (egen 
inndekning).  

• For å sikre fullverdige tjenester ved sykdom og annet fravær i skoler, barnehager og helse- og 
omsorgstjenesten, samt redusere bruken av private vikarbyråer, opprettes en kommunal 
vikartjeneste/vikarpool.  

• Livsløpsutvalget bes utarbeide en plan for å gjennomføre et slikt tiltak, som må bygge på 
blant annet kompetente ansatte og hele, faste stillinger.   

  
9. Utvidet trepartssamarbeid i Indre Østfold kommune  
Indre Østfold kommune skal tilstrebe utvide trepartssamarbeid for å utvikle de kommunale 
tjenestene og kommunens organisering. Inkludering og endring nedenfra og opp fungerer best. 
Administrasjonsutvalget får i oppdrag å arbeide frem et forslag til utvidet trepartssamarbeid.  
    
10. Heltidskultur  
Det er et stort problem at deler av kommunens ansatte jobber mindre enn de vil og kan. 
Kommunen som arbeidsgiver skal ta aktivt grep for å redusere bruken av deltid, og gi folk en 
stilling og lønn de kan leve av. Heltid skal være regelen ved ansettelser.   
 
Det settes ned et partssammensatt-utvalg som i løpet av våren 2020 starter arbeidet med å lage 
en plan for «En kommunal heltidskultur». Administrasjonsutvalget får i oppdrag å igangsette 
arbeidet og utvalget.   

  
11. Boligsosial handlingsplan  
Indre Østfold kommune skal i løpet av våren 2020 starte arbeidet med å lage en boligsosial 
handlingsplan som skal opp til politisk behandling i kommunestyret ved ferdigstillelse.   
 
Samfunnsutvalget får i oppdrag å utarbeide bestilling, mandat og tidsperspektiv. Handlingsplanen 
skal for eksempel gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i 
kommunen, utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, herunder eldre, kommunens arbeid for at unge og 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig med videre.  

 
12. Lokale verksteder – deltakende budsjettering  

  
Det vises til vedtak i Fellesnemnda. Det presiseres at lokale verksteder skal etableres i alle 13 
definerte tettsteder/ grender, med tre møter i hver av disse områdene hvert år, fra og med 2020.  

 
      Innbyggerne selv (organisasjoner/foreninger, næringsliv, enkeltpersoner mv.)  organiserer 

verkstedene og fordeler midler. De to valgte medlemmene av Samfunnsutvalget (ved hvert 
sted) deltar på møtene og fanger opp innspill og signaler som kommer fram på verkstedene.  

  
13. Asbestsanering av Fyrhuset og pipa.  
Indre Østfold kommune søker sammen med eier av tomten Fyrhuset og pipa ligger på, om inntil 
15.000.000,-  fra Kulturminnefondet til nødvendig asbestsanering av Fyrhuset og pipa.  



 
Britt Egeland Gulbrandsen (Krf) fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Administrasjonen bes utrede ordningen med å etablere mobbeombud, f.eks. i halv stilling, for 

alle barn fra 6 til fylte 18 år 
 
2. Kommunestyret forutsetter at det ikke blir noen kommunal boikott av Israel ved innkjøp av 

varer. 
 
3. Kommunestyret forutsetter at ordningen med julegudstjenester fortsetter. 
 
Romy Rohmann (Rødt) fremmet innspill og forslag til budsjettet som vedlegges protokollen. 
 
Romy Rohmann fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Opprettelse av en kommunal vikarpool slik at vi skal slippe å bruke bemanningsbyråer. Dersom 

det skulle være perioder uten sjukefravær vil disse kunne benyttes til å styrke 
grunnbemanningen. Med denne satsingen vil det være større mulighet for å nå kutt I 
sjukefraværet med 1%. 

2. Alle partier med unntak et skrev under på en satsing i valgkampen om å holde barnetrygden 
utenfor beregningsgrunnlaget for de som mottar sosialstøndad – dette ønsker kommunestyret 
vi kan gjennomføre, dette vil styrke de fattigste familiene i Indre Østfold kommune. 

3. Kommunestyret vedtar å starte opp et forsøk med 6-timersdag innenfor tjenesteområder med 
høyt sjukefravæ. Erfaringer har vist at dette ikke minsker effektiviteten, men reduserer 
sjukefraværet betraktelig. 

 
Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet budsjettforslag som vedlegges protokollen. 
 
Ingunn Herstad Hensel fremmet følgende verbalforslag: 
 
1. Status for fiber/bredbånd-dekning i hele Indre Østfold kommune kartlegges våren 2020. 

Målsetting: Innen 2023 skal alle husstander og lokale bedrifter i Indre Østfold kommune ha 
tilgang på 100 Mbit opp/ned-lasting. Utbyggingsstrategi vedtas høsten 2020.   

2. Prosjekt «1.000 nye jobber» i privat sektor Indre Østfold kommune tilføres 2.000.000 kr i 
oppstartsmidler. Prosjektet skal ha som målsetting 1.000 nye arbeidsplasser - gjennom 
styrket arbeidsdeltakelse, styrket antall arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og 
tilrettelegging for nyetableringer innen lokalt næringsliv. Prosjektet har en referansegruppe i 
en lokal tankesmie av bedriftsledere fra lokalt næringsliv. Rådmannen bes fremlegge sak om 
dette.   

3. Mysenbasseng gjennomføres og bygges jfr vedtatt fremdriftsplan. Det gjennomføres 
regulering og prosjektering på Nordre Mysen i 2020. Byggestart våren 2021. Oppsparte 
midler i fond (31.3 mill) reserveres formålet. Salg av eiendommene Opsahlåsen nord/øst 
(17.0 mill) og Susebakkeåsen (16.0 mill), mv og øvrig finansiering jfr tidligere vedtatte planer 
avsettes til formål basseng Mysen jfr vedtak Eidsberg kommune.   

4. Det gjøres en utredning om prosjekt ishall for ishockey, curling og short-track i Indre Østfold i 
regi Samfunnsutvalget. Lokalisering, finanseringsplan og prosjektbeskrivelse fremlegges i god 
tid før budsjett 2021.   

5. Som et ledd i Indre Østfold kommunes anti-radikaliseringsarbeid tilbys alle 10. klasse-elever i 
Indre Østfold-skolene Polentur for besøk i konsentrasjonsleirene. Dette skjer i skolens regi i 
skoletiden med faglig forberedelse og etterarbeid gjennom skolen.   

6. I forbindelse med skolebruksplan 2020 - fremlegges status og plan for vedlikehold innen 
skolebygg. Behov innen nye skolebygg utredes. Oppstart av eget fond skolebygg.   



7. Våren 2020 utredes og prosjekteres lokalt krematorium og livssynsnøytral minnelund i Indre 
Østfold jfr sak Fellesnemnda våren 2019.   

8. Tusen barn mottar gratis fritidsaktivitet for inntil 3.000 kr pr år. Barn i alder 5 til 19 år bosatt i 
husholdninger med vedvarende lav inntekt skal ha tilbud om gratis barnehage, SFO-tilbud og 
fritidsaktivitet - idrett, kulturskole, korps, ol. Ordning for lokalt fritidskort utarbeides våren 
2020. Tiltak som bistår familier ut av fattigdom settes inn samtidig. Kun kompenserende tiltak 
hjelper ingen ut av fattigdom.  

9. Det avsettes kr 500.000 med formål sekretariatsfunksjon for Indre Østfold idrettsråd. 
Idrettsrådet er selv arbeidsgiver og arbeidsleder for sekretariatet. Støtten på 500.000 kr til 
formålet overføres idrettsrådet innen 15. januar årlig i økonomiplanperioden.   

10. Det stilles tydelige målkrav til NAV-tjenesten. NAV rapporterer tertialvis til Livsløpsutvalget 
om målsettinger og måloppnåelse. NAV-tjenesten får særskilt fokus i 4-års-perioden.   

11. Det utarbeides strategi for eiendomsforvaltning i Indre Østfold kommune. Det settes fokus på 
reduksjon av antall kvadratmeter kommunale tjenestebygg, energieffektivisering i bygg og 
redusert FDV-budsjett. Strategiske kjøp og salg av kommunal eiendom med og uten 
bygningsmasse skal inngå i strategi for eiendomsforvaltning. Rådmannen kartlegger Indre 
Østfold kommunes totale eiendomsportefølje, inkl bebygd og ubebygd areal, jord, skog, 
sentrumsareal, mv - for verdivurdering og utarbeidelse av strategisk plan. Rådmannen gis ikke 
fullmakt for strategiske eiendomskjøp jfr rådmannens innstilling pkt 12 - for mer enn 1 år av 
gangen. Strategisk plan for eiendomsforvaltning må på plass før slik permanent fullmakt 
foreligger.    

12. Lærlingestrategi for Indre Østfold kommune utarbeides. Det forventes at alle kommunens 
virksomheter har lærlinger eller mottar praktikanter, elever for språktrening, osv. Praksis for 
strategisk samarbeid med næringslivet om lærlinger utarbeides.  

 
Grethe Johannen Hansen (AP) fremmet følgende verbalforslag: 
 
Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
arbeidslivet og i utdanning. 
 
Trygve Westgård (AP) fremmet følgende verbalforslag: 
 
Det ønskes en konsekvensutredning av innføring av "gjengs husleie", som det er vist til i 
avgiftsheftet s. 8.  
 
Utredningen legges frem for politisk behandling før en evnetuell igangsettelse av tiltaket. 
 
Trygve Westgård (AP) fremmet følgende forslag vedrørende gebyr for vann og avløp: 
 
Abonnementsgebyret beregnes til 20% av forventet total inntekt og forbruksgebyret til 80% av 
forventet total inntekt. 
 
Votering: 
Det ble votert over partienes budsjettforslag, enkeltforslag og verbalforslag. 
Jensens forslag på vegne av Frp ble forkastet med 41 mot 3 stemmer. 
Heiens forslag på vegne av SV ble forkastet med 40 mot 4 stemmer.  
Herstad Hensels forslag på vegne av V ble forkastet med 43 mot 1 stemme. 
Formannskapets innstilling ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
Ianssens forslag på vegne av SP, AP og H ble vedtatt med 37 mot 7 stemmer. 
Westgårds verbalforslag om å konsekvensutrede innføring av “gjengs husleie” ble enstemmig 
vedtatt. 
Hansens verbalforslag ble vedtatt med 31 mot 13 stemmer. 



Westgårds forslag vedrørende vann og avløp ble forkastet med 32 mot 12 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Herstad Hensels verbalforslag: 
Punkt 1 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdring. 
Punkt 2 ble forkastet med 43 mot 1 stemme. 
Punkt 3 ble forkastet med 41 mot 3 stemmer. 
Punkt 4 ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
Punkt 5 ble forkastet med 43 mot 1 stemme. 
Punkt 6 ble oversendt livsløpsutvalget til vurdering. 
Punkt 7 ble forkastet med 40 mot 4 stemmer. 
Punkt 8 ble oversendt livsløpsutvalget til vurdering. 
Punkt 9 ble avvist av ordfører pga manglende forslag om inndekning. 
Punkt 10 ble forkastet med 40 mot 4 stemmer. 
Punkt 11 ble oversendt formannskapet til vurdering. 
Punkt 12 ble vedtatt med 29 mot 15 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Egeland Gulbrandsens verbalforslag: 
Punkt 1 ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
Punkt 2 ble forkastet med 36 mot 8 stemmer. 
Punkt 3 ble vedtatt med 29 mot 15 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Heiens verbalforslag: 
Punkt 1 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 2 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 3 ble vedtatt med 39 mot 5 stemmer. 
Punkt 4 ble forkastet med 31 mot 13 stemmer. 
Punkt 5 ble oversendt livsløpsutvalget til vurdering. 
Punkt 6 ble forkastet med 38 mot 6 stemmer. 
Punkt 7 ble vedtatt med 27 mot 17 stemmer. 
Punkt 8 ble forkastet med 39 mot 5 stemmer. 
Punkt 9 ble avvist av ordfører pga manglende forslag om inndekning. 
Punkt 10 ble avvist av ordfører pga manglende forslag om inndekning. 
Punkt 11 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 12 ble forkastet med 24 mot 20 stemmer. 
Punkt 13 ble forkastet med 34 mot 10 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Hagens verbalforslag: 
Punkt 1 ble forkastet med 32mot 12 stemmer. 
Punkt 2 ble forkastet med 30 mot 15 stemmer. 
Punkt 3 ble forkastet med 30 mot 15 stemmer. 
Punkt 4 ble forkastet med 41 mot 3 stemmer. 
Punkt 5 ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
Punkt 6 ble forkastet med 42 mot 2 stemmer. 
Punkt 7 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 8 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 9 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Punkt 10 ble oversendt samfunnsutvalget til vurdering. 
Det ble votert punktvis over Jensens verbalforslag. 
Punkt 1 ble forkastet med 33 mot 11 stemmer. 
Punkt 2 ble forkastet med 28 mot 16 stemmer. 
Punkt 3 ble forkastet med 41 mot 3 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Engers verbalforslag: 
Punkt 1 ble vedtatt med 43 mot 1 stemme. 
Punkt 2 ble vedtatt med 36 mot 8 stemmer. 
Det ble votert punktvis over Rohmanns verbalforslag. 
Punkt 1 ble forkastet med 39 mot 5 stemmer. 



Punkt 2 ble avvist av ordfører pga manglende forslag om inndekning. 
Punkt 3 ble oversendt administrasjonsutvalget til vurdering. 
Hals’ forslag punkt 1 ble forkastet med 26 mot 18 stemmer. 
Hals’ forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling om verbalpunkt fritidskort ble enstemmig vedtatt. 
Ved endelig votering ble budsjettforslaget fra SP, AP og H vedtatt med 41 mot 4 stemmer. 

 
 

Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Indre Østfold kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 

vedtas med de netto rammer som framkommer av budsjettskjema 1A og 1B med følgende 
endringer ift rådmannens budsjettframlegg: 
 

Område 2020 2021 2022 2023 

Økt skatteanslag 10 10 10 10 

Økt utbytte Østfold Energi 8 8 8 8 

Budsjettnedtrekk pga rammeavtaler og effektivisering i drift 11 18 18 18 

Reduksjon IØ Brann- og redning 1 1 1 1 

Utbytte Retura 2 0 0 0 

Effektivisering i ledelse, administrasjon og merkantile funksjoner 15 15 15 15 

TOTALT 47 52 52 52 
 

    
Innsparing/merinntekter disponeres på følgende måte:     
  2020 2021 2022 2023 

Redusert eiendomsskatt 39 39 39 39 

Økt budsjett til skole 5 5 5 5 

Økt budsjett utbygging bredbånd 1,5 1,5 1,5 1,5 

Midler til idrettskoordinator 0,4 0 0 0 

Søskenmoderasjon  mellom SFO og barnehage 1,1 2,2 2,2 2,2 

Overgangsordning Polentur 1    

House of Common 1    

Overføring fra/til disposisjonsfond -2 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 47 52 52 52 

 
2. Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2020-2023, hvor årsbudsjettet for 2020 
       er første del av planen vedtas, slik det framkommer av budsjettskjema 2A og 2B. 
3.    Kommunens mål for 2020 vedtas slik de fremkommer i måldokumentet (tilsvarende 
        satsingsområder under de enkelte kommunalområder). Innkjøpsstrategien skal også ivareta 
        lokalt næringsliv og et seriøst arbeidsliv. 
4.    Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2020-2023 skal skje 
        med bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell 1B og 2B. 
5.     Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i 
        Indre Østfold kommune til det maksimale av hva Stortinget fastsetter som kommunalt 
        skatteøre for 2020. 
6.     Med hjemmel i FOR-2012-06-20-627 fastsettes en marginavsetning for Indre Østfold 
         kommune på 11 prosent for 2020. 
7.     I Indre Østfold kommune skal det kun være eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,  
         kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. 



I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 
overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, 
fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Indre Østfold kommune for 2020: 

  
c. Utskrivingsalternativ: Eiendomsskatt skrives ut etter utskrivingsalternativ 3 c) berre på 

kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 
d. Overgangsperiode: Etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd påbegynnes 

overgangsordningen i 2020 og gjennomføres over 3 år. Eiendomsskatten trappes opp i 
Trøgstad, Eidsberg og Hobøl under alternativ 3c) som følger: 

2020                      2021                      2022                       2023 
Eidsberg              2    ‰                   4    ‰                   6   ‰                     7   ‰ 
Trøgstad              2    ‰                   4    ‰                   6   ‰                     7   ‰     
Hobøl                   4,75 ‰                5,5 ‰                   6,25 ‰                 7  ‰ 

              Askim                   7   ‰                    7   ‰                    7   ‰                     7   ‰ 
              Spydeberg           7   ‰                    7   ‰                    7   ‰                     7   ‰ 
  

e. Særskilte skattegrunnlag: Det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i Askim, 
Hobøl og Spydeberg kommune redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 
første ledd første pkt.). 

f. Skattesatser: 

• Generell sats 7 promille 

• Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille i Askim og Spydeberg, 4 
promille i Hobøl (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 

f. Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over to terminer (esktl. § 25). 

  
8.    Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan og 
        budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. 
9.     Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 363.868.000 kroner i 2020. 
        288.868.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 
        2020, og 75.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen 
        videreformidler. 
10.  Ordfører gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og 
        innenfor en kostnadsramme på 25 000 kroner innenfor budsjett for politisk styring. 
11.  Rådmannen delegeres fullmakt til å; 

7. forestå låneopptaket/-ene på totalt 363.868.000 kroner og fastsette både lånestruktur 
og rente- og avdragsprofil. 

8. disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret. 
9. foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige 

endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen 
10. foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til 

gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2020 
11. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2019 og 2020 ut på 

kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger 
12. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret 

12. Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjettavsetningen på 15 mill. kr til strategiske 
       eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i 
       kommune.  
13. Rådmannen bes i 2020 fremlegge en økonomi- og aktivitetsrapport til utvalg, formannskap og 
       kommunestyre gjennom kvartalsvis rapportering.  
14. Trepartssamarbeidet skal styrkes. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder arbeidet med 
       en «Tillitsreform». Målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, samt god grunnbemanning, 
       må sees i sammenheng med dette. 



15. Administrasjonsutvalget setter i gang og leder et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid. 
16. Den ekstra potten i budsjettet som er foreslått til skolene kan nyttes til: 

d. Særtildeling til skolene når klassestørrelsene vanskeliggjør å slå sammen klasser eller 
spesialpedagogiske vedtak gjør dette komplisert 

e. Ekstra midler til fagfornyelsen 
f. Etablering av LUT-ordning eller liknende 

17. Innenfor midler til «Politisk styring» økes avsetningen som formannskapet kan disponere fra kr. 
       500.000 til kr. 800.000. 
18.  Det skal være innbyggertorg på Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen og Trøgstad.. 
        Innbyggertorgene skal løse enkle tjenester, være en møteplass og gi innbyggerne informasjon 
        om hvor de kan få svar i kommunen. Innbyggertorgene skal ha møterom, og innbyggerne skal 
        kunne booke møte med saksbehandlere i kommunen etter avtale. Det skal også være mulig å 
        arrangere fjernmøte gjennom f.eks. Teams eller Skype.  Meråpne bibliotek skal utgjøre 
        basisen for innbyggertorgene. 
19. Polentur for ungdomskoleelever videreføres i 2020 som i 2019. Askim Ungdomsskole må søke 
       midler fra den statlige ordningen og øvrige kostnader dekkes over kommunens budsjett inntil   
       mill kroner. Administrasjonen bes utrede hvordan læringsmålet for radikalisering, 
       ekstremisme og holocaust best nås og det avklares politisk i kommunestyret i juni 2020. 
      Utrede oppbyggingen av et lokalt grenselos-senter på Trøgstad Fort (i samarbeid med Høytorp 
      Fort), som kan brukes til undervisning for elever om lokalhistorie fra okkupasjonstiden. (Kan 
      søkes statsstøtte)  
20. Stillinger som blir overtallige som følge av dette budsjettet behandles i henhold til 
       omstillingsavtalen som følge kommunesammenslåingen. Overtallige skal raskest mulig 
       overføres ressursbanken. Rådmannen har fullmakt til å finansiere ressursbanken gjennom 
       redusert avsetning til disposisjonsfond. 
21. Midler som står på Eidsberg kommunes eiendomsskattefond pr. 1. januar 2020 samt Askim 
       kommunes medfinansiering på 5 mill.kr til bygging av nytt bad i Mysen avsettes på fond til 
       nevnte formål. 
22. Gjenstående andel av Askims sideveismidler fra Statens på 3 mill.kr. nyttes til delfinansiering av 
       ferdig regulert rundkjøring ved Hoen-avkjøring.  
23. Rådmannen bes om å vurdere bemanningen på plan og byggesak etter første halvår. 
24. Eventuelle ubrukte midler avsatt til bredbånd settes på fond for framtidig bredbåndsutbygging. 
25. Ved fondsgjennomgang etter regnskapsavslutning avsettes kr 2,5 mill til et næringsfond.  
26. Det skal legges mer vekt på mat og ernæring. Skoler og barnehager oppfordres til å søke om å 
       bli klassifisert som helsefremmende. Søknadsordninger for skolemåltider og fysisk aktivitet  
       inngår i dette. Gjerne i samarbeid med frivilligheten. 
27. Utrede kommunal andel av fritidskortet og vurdere å søke om å bli forsøkskommune. 
28. Det ønskes en konsekvensutredning av innføring av "gjengs husleie", som det er vist til i 
       avgiftsheftet s. 8.  

Utredningen legges frem for politisk behandling før en eventuell igangsettelse av tiltaket. 
29.  Indre Østfold kommune må prioritere og evaluere arbeidet med språkopplæring og inkludering i 
        arbeidslivet og i utdanning. 
30.  Lærlingestrategi for Indre Østfold kommune utarbeides. Det forventes at alle kommunens 
        virksomheter har lærlinger eller mottar praktikanter, elever for språktrening, osv. Praksis for 
        strategisk samarbeid med næringslivet om lærlinger utarbeides. 
31.  Kommunestyret forutsetter at ordningen med julegudstjenester fortsetter. 
32.  Gang og sykkelveier  

a. Indre Østfold kommune skal i løpet av 2020 utarbeide en samlet plan for videre regulering 
og utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid 
med fylkeskommunen og samferdselsmyndighetene.   
Nye gang- og sykkelveitiltak mellom byer og tettsteder i kommunen skal prioriteres sammen 
med tilgjengelighet for gående og syklende i selve byene og tettstedene.  



 
b. Østfold kommune må få fortgang i utbygging av gang- og sykkelveier, og sikrer det med å 

bygge flere traseer med forenklede utbyggingsmetoder. Samme metode som det er planlagt 
å bygge langs Tømmeråsveien i Askim.  

33.  Et seriøst arbeidsliv – Oslomodellen   
       Indre Østfold kommune skal følge seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen ved offentlige 
       anskaffelser. Kommunen skal fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige arbeidsforhold og  
       rettferdig konkurranse mellom leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor. Miljøkrav skal 
       legges til i Oslomodellen.  
34.  Kantslått langs kommunale veier og sykkelstier skal utsettes til august, så lenge dette ikke er i 
        konflikt med trafikksikkerhet. Unntatt fra dette er områder med store mengder lupiner og andre 
        svartelistede arter, som det er en målsetting å redusere. 
35.  Samarbeide med lokale ernæringsinitiativ som for eksempel Jonny Jern. 
 
Forslag som oversendes formannskap og utvalg for vurdering: 

 
1. I forbindelse med skolebruksplan 2020 - fremlegges status og plan for vedlikehold innen 

skolebygg. Behov innen nye skolebygg utredes. Oppstart av eget fond skolebygg. 
Forslaget oversendes livsløpsutvalget til vurdering. 
 

2. Status for fiber/bredbånd-dekning i hele Indre Østfold kommune kartlegges våren 2020. 
Målsetting: Innen 2023 skal alle husstander og lokale bedrifter i Indre Østfold kommune ha 
tilgang på 100 Mbit opp/ned-lasting. Utbyggingsstrategi vedtas høsten 2020.   
Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 

3. Det utarbeides strategi for eiendomsforvaltning i Indre Østfold kommune. Det settes fokus på 
reduksjon av antall kvadratmeter kommunale tjenestebygg, energieffektivisering i bygg og 
redusert FDV-budsjett. Strategiske kjøp og salg av kommunal eiendom med og uten 
bygningsmasse skal inngå i strategi for eiendomsforvaltning. Rådmannen kartlegger Indre 
Østfold kommunes totale eiendomsportefølje, inkl bebygd og ubebygd areal, jord, skog, 
sentrumsareal, mv - for verdivurdering og utarbeidelse av strategisk plan. Rådmannen gis ikke 
fullmakt for strategiske eiendomskjøp jfr rådmannens innstilling pkt 12 - for mer enn 1 år av 
gangen. Strategisk plan for eiendomsforvaltning må på plass før slik permanent fullmakt 
foreligger. 
Forslaget oversendes formannskapet til vurdering 
 

4. Tusen barn mottar gratis fritidsaktivitet for inntil 3.000 kr pr år. Barn i alder 5 til 19 år bosatt i 
husholdninger med vedvarende lav inntekt skal ha tilbud om gratis barnehage, SFO-tilbud og 
fritidsaktivitet - idrett, kulturskole, korps, ol. Ordning for lokalt fritidskort utarbeides våren 2020. 
Tiltak som bistår familier ut av fattigdom settes inn samtidig. Kun kompenserende tiltak hjelper 
ingen ut av fattigdom. 
Forslaget oversendes livsløpsutvalget til vurdering..  
 

5.   Klima-, miljø- og energiplan  
Indre Østfold kommune skal være en foregangskommune i arbeidet for at Norge skal oppnå 
Parisavtalens klimamål ved å:  

• Lage en klima-, miljø- og energiplan med forpliktende og tallfestede mål og tiltak for 
klimakutt.  

• Utarbeide årlige budsjett og regnskap for klima, miljø og energi i eget dokument.  
Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 



 
6.   Kartlegging av naturmangfold, landskapskvaliteter og friluftsliv   
       Som grunnlag for kommuneplanens arealdel, vernearbeid og tiltak for friluftsaktiviteter 
       utarbeider Indre Østfold kommune en samlet kartlegging og registrering av nevnte forhold. 
      Arbeidet skal skje i samarbeid med fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning (DN), og 
      sluttføres i løpet av 2020.  
       Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 
7.    Skolemat og fysisk aktivitet  

Et daglig sunt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skoletida er viktige grep for bedre folkehelse 
og bedre læring. Det vil også være et viktig bidrag til å utjevne sosiale helseforskjeller.  

• Livsløpsutvalget bes om i samarbeid med barne- og ungdomsskolene å utarbeide en plan for 
mat på skolen, fysisk aktivitet og læring i friluft (lignende «Løp og spis»-opplegget) ved alle 
skolene, med 60 minutters fysisk aktivitet, gratis frukt og grønt daglig, og minst ett 
skolemåltid i uka.  

• Målet er å innføre tiltaket ved alle barne- og ungdomsskoler i løpet av 2021.   
Forslaget oversendes livsløpsutvalget til vurdering. 

 
8.   Boligsosial handlingsplan  
      Indre Østfold kommune skal i løpet av våren 2020 starte arbeidet med å lage en boligsosial 
      handlingsplan som skal opp til politisk behandling i kommunestyret ved ferdigstillelse.   
 
      Samfunnsutvalget får i oppdrag å utarbeide bestilling, mandat og tidsperspektiv. 
      Handlingsplanen skal for eksempel gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og 
      boforhold i kommunen, utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre 
      boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, herunder eldre, kommunens arbeid for at 
      unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig med videre.  
      Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 
9.   Hogst i yngle/rede- tid forbys. 
       Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 
10. Stoppe gjødsling av skog som klimatiltak. 
       Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 
11. Tillegg/Spesifisering av oppgaver for Miljørettet helsevern (ikke begrenset til) 

Miljørettet helsevern brukes som høringsinstans på: 
 

• alle areal- og reguleringsplaner for innspill på støy, universell utforming, lokalmiljø, 
naturmangfold, folkehelse og mobilitetsmønster. 

• innkjøpsavtaler for å redusere plastforbruket til kommunen. 

• innkjøpsavtaler for å redusere utslipp av miljøgifter 
Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 

12.  Miljørettet helsevern brukes som kontrollerende organ ved varsler til kommunen vdr utslipp der 
        hvor det er usikkerhet hvorvidt ansvarsområde ligger på fylket eller kommunen. 
        Forslaget oversendes samfunnsutvalget til vurdering. 
 
13.  Kommunestyret vedtar å starte opp et forsøk med 6-timersdag innenfor tjenesteområder med 
       høyt sjukefravær. Erfaringer har vist at dette ikke minsker effektiviteten, men reduserer 
       sjukefraværet betraktelig. 



       Forslaget oversendes administrasjonsutvalget til vurdering. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

71/19: Indre Østfold kommune 2020 - Kommunestyreperioden 2019-2023 - 
Styrer, råd og utvalg - KST 18.12.2019 
 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Det velges følgende styrer, råd og utvalg med medlemmer og varamedlemmer til: 
 
Vannområde Glomma – 1 medlem 
Vannområde Øyeren – 1 medlem 
Vannområde Glomma Sør – 1 medlem 
Vannområde Morsa – 1 medlem 
Konfliktrådet – oppnevningsutvalget – 1 medlem 
Sakkyndig nemnd – 3 medlemmer – 2 varamedlemmer 
Klagenemnd – 5 medlemmer – 2 varamedlemmer 
 

 
IØK - Valgutvalget 16.12.2019 

 
Valgutvalgets behandling: 
Ingen forslag. 

 
 

Valgutvalgets enstemmige innstilling: 
 
Følgende vedtas for styrer, råd og utvalg 18.12.2019: 
Vannområde Glomma – 1 medlem 
Vannområde Øyeren – 1 medlem 
Vannområde Glomma Sør – 1 medlem 
Vannområde Morsa – 1 medlem 
Konfliktrådet – oppnevningsutvalget – 1 medlem 
Sakkyndig nemnd – 3 medlemmer – 2 varamedlemmer 
Klagenemnd – 5 medlemmer – 2 varamedlemmer 
Samarbeidsutvalg skolene 
17. maikomiteer for 2020 - prinsippvedtak 

 
IØK - Kommunestyret 18.12.2019 
 

Kommunestyrets behandling: 
 
Valgkomiteens leder Kathrine Hestø Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 

Utvalg  Medlem Varamedlem 

Vannområde Glomma Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

Vannområde Øyeren Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

Vannområde Glomma 
Sør 

Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 



Vannområde Morsa Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

   

   

Konfliktrådet - 
Oppnevningsutvalget 

Saxe Frøshaug  

   

   

Sakkyndig nemnd Tor Magnus Sæther, SP Anne Kristoffersen, SP 

 Kåre Sundbrei, AP Svein Syversen, SV 

 Mette Marie Bakke, H  

   

   

Klagenemnd Jørn Holene, SP Venke Gangnes, AP 

 Astri Myhrvang, SP Bjørnar Grønbech, Krf 

 Berit Seim, AP  

 Arve Bekkevar, H  

 Ingolf Paller, Frp  

   

   

Samarbeidsutvalg   

Askimbyen skole Tuva Sjøenden Nybakk, SP Kine Camilla Tøften, H 

Korsgård skole Britt Egeland Gulbrandsen, Krf Kine Camilla Tøften, H 

Grøtvet skole Britt Egeland Gulbrandsen, Krf Marianne Nordli, Krf 

Moen skole Åse Kristina Heien, SV Marianne Nordli, Krf 

Rom skole Åse Kristina Heien, SV Jan Roar Evensen, H 

Askim ungdomsskole Ole Anders H. Bodal, SP Jan Roar Evensen, H 

Mysen barneskole Rowena von Ohle, Frp Grethe Karin Aasgaard, Frp 

Tenor barneskole Morten Strande, AP Jørn A. Pettersen, SP 

Kirkefjerdingen 
barneskole 

Morten Strande, AP Stian Eriksen, SP 

Trømborg barneskole Hilde Kraggerud, SP Anne Marie Solberg, SP 

Hærland barneskole Lars Holene, SP Christin Rensmoen, SP 

Eidsberg ungdomsskole Rowena von Ohle, Frp Grethe Karin Aasgaard, Frp 

Knapstad barne- og 
ungdomsskole 

Per Hermann Bodal, H Margrethe Bjøntegaard, SP 

Ringvoll skole Per Christian Anfinnsen, H Magnus Kjellum, Rødt 

Tomter skole Per Hermann Bodal, H Magnus Kjellum, Rødt 

Hovin skole Tuva Sjøenden Nybakk, SP Jørn A. Pettersen, SP 

Spydeberg skole Per Christian Anfinnsen, H Stian Eriksen, SP 

Spydeberg 
ungdomsskole 

Ole Anders H. Bodal, SP Anne Marie Solberg, SP 

Båstad skole Hilde Kraggerud, SP Christin Rensmoen, SP 

Havnås Oppvekstsenter Lars Holene, SP Margrethe Bjøntegaard, SP 

Skjønhaug skole Frank Finstad, H Yngve Hågensen, AP 

Trøgstad ungdomsskole Petra Brinch, AP Yngve Hågensen, AP 

Steinerskolen IØ Petra Brinch, AP Tove Smaadahl, AP 



Mortenstua skole Frank Finstad, H Tove Smaadahl, AP 

   

 
17. mai-komiteer    
Sammensetningen i de fem eksisterende 17.mai-komiteene videreføres. Valgutvalget og 
administrasjonen gis fullmakt til å besette komiteene i løpet av januar 2020. 
 
Votering: 
Valgutvalges forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt. 
Valgutvalgets forslag vedrørende 17. mai-komiteer ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets enstemmig vedtak: 

Utvalg  Medlem Varamedlem 

Vannområde Glomma Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

Vannområde Øyeren Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

Vannområde Glomma 
Sør 

Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

Vannområde Morsa Kathrine Hestø Hansen, AP Øystein Mysen, SP 

   

   

Konfliktrådet - 
Oppnevningsutvalget 

Saxe Frøshaug  

   

   

Sakkyndig nemnd Tor Magnus Sæther, SP Anne Kristoffersen, SP 

 Kåre Sundbrei, AP Svein Syversen, SV 

 Mette Marie Bakke, H  

   

   

Klagenemnd Jørn Holene, SP Venke Gangnes, AP 

 Astri Myhrvang, SP Bjørnar Grønbech, Krf 

 Berit Seim, AP  

 Arve Bekkevar, H  

 Ingolf Paller, Frp  

   

   

Samarbeidsutvalg   

Askimbyen skole Tuva Sjøenden Nybakk, SP Kine Camilla Tøften, H 

Korsgård skole Britt Egeland Gulbrandsen, Krf Kine Camilla Tøften, H 

Grøtvet skole Britt Egeland Gulbrandsen, Krf Marianne Nordli, Krf 

Moen skole Åse Kristina Heien, SV Marianne Nordli, Krf 

Rom skole Åse Kristina Heien, SV Jan Roar Evensen, H 

Askim ungdomsskole Ole Anders H. Bodal, SP Jan Roar Evensen, H 

Mysen barneskole Rowena von Ohle, Frp Grethe Karin Aasgaard, Frp 

Tenor barneskole Morten Strande, AP Jørn A. Pettersen, SP 

Kirkefjerdingen 
barneskole 

Morten Strande, AP Stian Eriksen, SP 



Trømborg barneskole Hilde Kraggerud, SP Anne Marie Solberg, SP 

Hærland barneskole Lars Holene, SP Christin Rensmoen, SP 

Eidsberg ungdomsskole Rowena von Ohle, Frp Grethe Karin Aasgaard, Frp 

Knapstad barne- og 
ungdomsskole 

Per Hermann Bodal, H Margrethe Bjøntegaard, SP 

Ringvoll skole Per Christian Anfinnsen, H Magnus Kjellum, Rødt 

Tomter skole Per Hermann Bodal, H Magnus Kjellum, Rødt 

Hovin skole Tuva Sjøenden Nybakk, SP Jørn A. Pettersen, SP 

Spydeberg skole Per Christian Anfinnsen, H Stian Eriksen, SP 

Spydeberg 
ungdomsskole 

Ole Anders H. Bodal, SP Anne Marie Solberg, SP 

Båstad skole Hilde Kraggerud, SP Christin Rensmoen, SP 

Havnås Oppvekstsenter Lars Holene, SP Margrethe Bjøntegaard, SP 

Skjønhaug skole Frank Finstad, H Yngve Hågensen, AP 

Trøgstad ungdomsskole Petra Brinch, AP Yngve Hågensen, AP 

Steinerskolen IØ Petra Brinch, AP Tove Smaadahl, AP 

Mortenstua skole Frank Finstad, H Tove Smaadahl, AP 

 
17. mai-komiteer    
Sammensetningen i de fem eksisterende 17.mai-komiteene videreføres. Valgutvalget og 
administrasjonen gis fullmakt til å besette komiteene i løpet av januar 2020. 
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