
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Tilleggsliste  
 
Utvalg: KOMMUNESTYRET 
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 
Møtedato: 22.05.2012 
Tidspunkt: 15.00 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
 
PS 46/12 12/328   
 Søknad om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene.  

 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  15.05.2012 
Saksmappe:  12/328 
 

 

 

Søknad om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/12 Kommunestyret 22.05.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Marker kommuner om skjønnsmidler til 
fornyingsprosjekter i kommunene for 2012 godkjennes. 
 
 
 
Sammendrag: 
Kommunene Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl avholdt felles formannskapsmøte 
18.april . Bakgrunnen for møtet er ”Stjørdals-erklæringen av 10. mars 2012” – en uttalelse fra 
felles formannskap i Askim og Eidsberg kommuner. 
 
Følgende konklusjon ble trukket etter diskusjonen i møtet: 
1. Ordførerne får fullmakt til å utarbeide felles søknad til fylkesmannen om fornyingsmidler. 
2. Det forutsettes at den enkelte kommune godkjenner søknaden i løpet av mai måned. 
 
 
Ved legg: 
Referat fra felles formannskapsmøte 18.04.2012 
Søknad til omstillingsmidler til fylkesmannen 
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SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL 
FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2012 
 
Navn på prosjektet 
 


Fremtidige mulige former for regionalt samarbeid i Indre 
Østfold og plattform for videre prosess. 


Søker 
 


Spydeberg, Hobøl, Trøgstad, Marker og Skiptvet 
kommune 


Andre kommuner som deltar 
 


Rømskog, Aremark, Askim og Eidsberg kommuner 
inviteres med som deltakere i prosjektet. 


Søknadsbeløp 
 


Kr 1.100.000 


Egen prioritering av søknaden 
(hvis flere søknader fra samme 
kommune eller samme region) 


Prioriteres etter søknad om eiermelding i Indre Østfold fra 
Askim kommune. 


Tilskott utbetales til 
(vertskommune hvis inter-
kommunalt/ regionalt prosjekt) 


Trøgstad kommune 


 
 
Prosjektperiode 
(spesifiser fra og til måned og år 
eks.: mars 2012 – april 2013) 


mars 2012 – 1. juni 2013 


Organisering 
 


Prosjekteiere er kommunestyrene i prosjektkommunene. 
 
Styringsgruppe bestående av ordførere, varaordførere  og 
opposisjonsledere, med formannskapet som 
referansegruppe. 
 


Arbeidsgruppe bestående av ordførere,rådmenn og 
hovedtillitsvalgte. 
 
Referansegrupper: Hovedtillitsvalgte, Regionrådet 
 


Prosjektleder + e-postadresse Rådmennene er prosjektansvarlige. Prosjektleder ennå 
ikke valgt.  
tor-anders.olsen@trogstad.kommune.no
eva.enkerud@marker.kommune.no
geir.johannessen@spydeberg.kommune.no 
kjelleivind.solberg@skiptvet.kommune.no
bjorn.sjovold@hobol.kommune.no  


Forankring ift. vedtaksorgan 
og overordnet ledelse 


Søknaden sendes inn under forutsetning om godkjennelse 
i de respektive formannskap. 


 
 
Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) 
 


Prosjektet skal gi en status på dagens situasjon og evaluering av eksisterende 
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samarbeidsområder, herunder klargjøre hva som fungerer godt og hvilke utfordringer vi har. 


Prosjektet skal gi et grunnlag for en bredere gjennomgang av regionale samarbeidsformer 
mellom kommunene i Indre Østfold. Vi har i dag ulike ståsted, behov og forutsetninger for 
samarbeid.  


Prosjektet skal se på hvordan vi i et samfunnsplanleggingsperspektiv i framtida best kan 
bevare og videreutvikle Indre Østfold med de to byene, sterke kommunesentra og mange 
lokalsentra og grendesamfunn i en god symbiose der vi over tid til sammen er blant landets 
mest attraktive region. 


Felles plattform for videre prosess og debatt om framtidens regionale samarbeid og struktur 
på dette i Indre Østfold. 


Prosjektet skal: 


 Evaluere dagens samarbeid og –former og eventuelt foreslå hvordan vi ytterligere kan 
få til et mer velfungerende samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen, 
fylkesmannen og øvrig regional statsforvaltning.  


 Se på behovet og muligheten for bredere og mer robuste kompetansemiljøer.  


 Vurdere hvordan vi eventuelt kan bedre kvaliteten på tjenester til innbyggere og 
næringsliv. 


 Avdekke/definere nye potensielle samarbeidsområder mellom våre kommuner som 
kan gi gevinster av både samfunns- og tjenestemessig karakter. 


 Jamfør vedtatt strategisk næringsplan for Indre Østfold vurdere hvordan vi kan utøve 
en mer aktiv næringsutvikling i regionen.  


 Se på behovet og muligheten for en mer langsiktig og samordnet 
samfunnsplanlegging samt mereffektiv ressursbruk innenfor kommunal 
administrasjon og tjenesteyting.  


 Vurdere profilering/omdømmebygging og utvikling av regionale institusjoner. 


 Vurdere fordeler og ulemper knyttet til småskalatjenester versus større miljøer, og  


lokal forankring versus samling i større fagmiljøer. 
 


Intensjonen er at prosjektet skal bidra til regional utvikling i Indre Østfold der alle kommuner 
kan føle seg delaktige og delta i prosessen som likeverdig partner. Prosjektet skal også 
vurdere hvordan vi kan yte best mulig tjenesteproduksjon, økonomisk og innhold. 


Sekundært skal prosjektet også avdekke mulighetsrommet for de andre kommunene dersom 
Askim og Eidsberg realiserer intensjonen i den såkalte Stjørdalerklæringa. 


 
 
Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) 
 


Fase 1:  
Spissing, forstudie og operasjonalisering av prosjektet. Bindende tilslutning av 
formannskapene innen utgangen av juni 2012.  
 
Fase 2: 
Utarbeidelse av analyse og beskrivelse av dagens situasjon. Presenteres for formannskapene i 
november 2012.  
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Fase 3:  
Utarbeidelse av rapport som beskriver samarbeidsområder og organisering, samt fordeler og 
ulemper ved ulike løsninger. Rapporten legges fram for de respektive kommunestyrer innen 
utgangen av mars 2013.  
 
Fase 4: 
Oppfølging og eventuelle valg av videre samarbeidsform og områder innen juni 2013  
 
Tiltak og aktiviteter
 Prosjektledelse og ledelse i arbeidsgruppene  


 Utredninger  


o Forstudie med mulighetsrom og endelig prosjektbeskrivelse med mandat 
legges fram for formannskapene juni 2012.  


o Analyse av mulighetsrom innenfor dagens situasjon legges fram for de 
respektive kommunestyrer innen utgangen av november 2012. 


o Rapport som beskriver samarbeidsområder og organisering, samt fordeler og 
ulemper ved de ulike løsningene. Rapporten legges fram for de respektive 
kommunestyrer innen utgangen av mars 2013. 


 Ekstern uavhengig prosessbistand som gjennomfører utvalgte prosesser i styringsgruppa, 
referansegruppe og arbeidsgruppene. 


 Gjennomføring av møter og aktiviteter i styringsgruppa.  


 Gjennomføring av møter og aktiviteter, inkludert studieturer, i arbeidsgruppene som skal 
utrede muligheter og konsekvenser av å legge ulike tjenester og fagområder inn i 
samkommunen. 


 


 
 
Finansiering (i 1000 kr) 
Prosjektledelse  Kr 200.000   
Utredningsprosjekt og 
prosessveiledning 


 Kr 750.000   


Egeninnsats fra 
samarbeidskommunene 


 Kr 400.000   


Arrangementer/samlinger 
o.a 


 Kr 150.000   


Totalt omsøkte midler  1.500.000   
(Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) 
 
Det er vanskelig å legge fram et mer detaljert budsjett på nåværende tidspunkt, og vi ber om 
forståelse for at vi trenger noe mer tid på dette. Et detaljert budsjett vil bli utarbeidet så snart 
som praktisk mulig og senest til formannskapenes behandling i juni.   
 
 
Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere 
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Prosjektet har ikke fått skjønnsmidler tidligere. 
 
 
 
 
Fylt ut av 
Dato 
20.04.12 


Navn 
Ole André Myhrvold 


Stilling 
Ordfører 


 
      
Vedlegg:  Pressemelding fra ordførerne i Hobøl, Skiptvet, Marker, Spydeberg og Trøgstad 
 
 
 
 
Søknadsskjemaet sendes til: postmottak@fmos.no
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REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE 18.04.2012  
AVHOLDT I HOBØL KOMMUNE 
 
INDRE ØSTFOLD KOMMUNENE MARKER, SKIPTVET, 
SPYDEBERG, TRØGSTAD OG HOBØL KOMMUNER 
 
 
Tilstede
: 


Formannskapsmedlemmer i Marker kommune 
Formannskapsmedlemmer i Skiptvet kommune 
Formannskapsmedlemmer i Spydeberg kommune 
Formannskapsmedlemmer i Trøgstad kommune 
Noen representanter fra Rømskog kommune 
Formannskapsmedlemmer i Hobøl kommune 


 
  
Arkivsaksnr.- Lnr.-Arkivkode  Dato 
12/808 - 12/2611-031   25.04.2012 


 
Ordfører Håvard Osflaten ønsket velkommen.  Bakgrunnen for møtet er ”Stjørdals-
erklæringen av 10. mars 2012” – en uttalelse fra felles formannskap i Askim og Eidsberg 
kommuner.   
 
Ordførerne i Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl er ut fra dette blitt enige om ”å 
invitere formannskapene til et felles møte der vi i åpenhet kan drøfte framtidig 
kommunesamarbeid til beste for våre innbyggere.  Samarbeid og lokaldemokrati bygger på 
tillit og åpenhet, endringsprosesser det samme.  Vi ønsker fortsatt samarbeid til beste for 
Indre Østfold, helst sammen med Eidsberg og Askim.”   
 
Følgende konklusjon ble trukket etter diskusjonen i møtet: 
 


1. Ordførerne får fullmakt til å utarbeide felles søknad til fylkesmannen om 
fornyingsmidler.   


 
2. Det forutsettes at den enkelte kommune godkjenner søknaden i løpet av mai måned. 


 
 
Hobøl, 18.04.2012 
 
 
Edel Tomter 
sekretær 
 
 
 
Vedlegg:  -Søknadsskjem for skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene 2012 datert  


      20.04.2012 





