
ORIENTERINGSSAK: PLANLEGGINGSPROSESS I PROSJEKT INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2020 

 

Representantens innstilling 

1. Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Hva saken gjelder 

Kommunene som deltar i Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 ønsker å gi en kort orientering om 

prosessen for vurdering av eierskap overfor selskapene Avlastningshjemmet IKS og Mortenstua IKS.  

 

Orientering 

Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 foretar en gjennomgang av interkommunale eierskap og 

samarbeid. Det er opprettet et eget delprosjekt, AP4 – Interkommunalt samarbeid og eierskap, som 

har et særskilt ansvar for å vurdere den nye kommunens eierinteresser. 

I løpet av senvinteren har alle de Indre Østfold-baserte IKSene blitt invitert til delprosjekt AP4 for å gi 

en orientering om historikk, status og fremtidsperspektiver. Ved disse møteplassene har også faglige 

delprosjekter vært representert, så som A4 – Helse, sosial og omsorg og A5 – Oppvekst, Livsmestring 

og Kultur. Internt i prosjektet drøftes selskaper og tjenester på tvers av delprosjekter. 

Som en del av den nyere historien til Avlastningshjemmet og Mortenstua har det blitt utarbeidet 

eierstrategier. Begge selskapene har vært i behov av nye lokaler, og som en del av strategiene skulle 

det gjøres et mulighetsstudium for mulig samlokalisering av disse virksomhetene. 

Situasjonen rundt lokaliteter er fremdeles uavklart. I prosjektet ser man tangeringspunkter mellom 

de tjenester som Avlastningshjemmet og som Mortenstua leverer. Samtidig sees korrelasjoner 

mellom disse tjenestene og andre funksjoner i kommunene, der man i etableringen av ny kommune 

vil søke synergier og/eller avklare funksjonsfordelingen. Dette vil påvirke både innretning av tjenester 

og valg av lokaler. 

Med hensyn til avlastning, gjøres det f.eks. nå en kartlegging av alle kjøp av tjenester til 

ressurskrevende brukere i kommunene. Dette ivaretas av delprosjekt A4. Med tanke på Mortenstua 

skoles fremtidige tilbud, forutsettes en utredning av funksjonsfordelingen mellom Mortenstua og 

ordinærskoletilbudene. Dette håndteres av delprosjekt A5. 

Samtidig ønsker prosjektledelsen i Indre Østfold kommune 2020 å lytte til andre eierkommuners 

interesser. Marker og Skiptvet (utmeldt fra begge selskaper 31.10.18) er eiere av begge selskaper. 

Rakkestad er medeier i Mortenstua. Prosjektet har hatt samtaler med ordfører og rådmann i 

respektive kommuner, og generelt oppfattes det som at nabokommunene har behov for tilgang til 

disse tjenestene. 

I vurderingen av eierskap og fremtidig organisering av disse tjenestene er det altså mange hensyn å 

ta. På denne bakgrunnen vil kommunene melde disse selskapene og øvrige eiere om at prosjektet 

fremdeles er i en såkalt konseptfase. Det betyr at planen for å vurdere fremtidig behov for tjenesten, 

organisering og lokalisering ennå ikke er lagt. 

Så snart konseptene avtegner seg vil prosjektledelsen i Indre Østfold kommune 2020 be om at det 

sammenkalles til eiermøter, der det blir gjort avklaringer mellom prosessen for prosjektet og 

eierstyringslinja for selskapene. 


