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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

Referat fra møte i arbeidsgruppe politisk organisering – møte 1 

 
Møtedato:  26. februar 2018 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen 
  Randi Ransberg (Aurskog-Høland) 
  Simen Solbakken (Aurskog-Høland) 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 
  Turid Dahlum Nilsen 
 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
 
Møtested:  Kommunestyresalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1200 – 1400 
 
Leder ordfører Roger Evjen ønsket velkommen til første møte i arbeidsgruppen. 
 
Sak nr. 1. Delprosjekter arbeidsgruppen skal utrede. 
 
Evjen gikk igjennom hovedtrekkene i arbeidsgruppens oppgaver: 

- Fastsette styrer, råd og utvalg 
- Prosess for sammenslåing av partier 
- Delegeringsreglement og andre reglementer for politisk virksomhet 
- Utforming av ordførerkjede 
- Valg til nytt kommunestyre 
- Foreslå tiltak som bygger opp om felles identitet og kultur 

 
Eierskap 
Ramberg tok opp eierskap og at arbeidsgruppen må se særskilt på dette. 
Det ble vist til at Rømskog kommune har en eierandel på 26 % i Normeka AS og at kommunen er 
representert med 1 representant. Videre er det eierskap til Rømskog næringsselskap AS (100 %) og 
Østfold Energi AS (1/17). 
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

Evjen opplyste at Aurskog-Høland kommune har rutiner for å avholde eiermøter og har en egen 
valgkomite for valg av representanter til selskapene. 
 
Sak nr. 2. ROS-analyse 
 
Alle utredningsprosjektene knyttet til kommunesammenslåingen skal utarbeide ROS-analyse. 
 
Arbeidsgruppen anmoder rådmannen om å fremlegge forslag. 
 
Sak nr. 3. Ekstraordinært sammenslåingstilskudd til partiene 
 
Evjen refererte til at det er mottatt en søknad fra A-H arbeiderparti om et ekstraordinært 
sammenslutningstilskudd. 
 
Saken tas opp på senere møte. 
 
Sak nr. 3. Styringsstruktur i den nye kommunen 
 
Arbeidsgruppen ber om at det blir innhentet erfaringer fra andre sammenlignbare kommuner, og 
nabokommuner. 
 
Rapport fra evaluering av komitearbeidet fra forrige kommunevalgperiode innhentes. 
 
Arbeidsgruppen må blant annet vurdere forhold knyttet til: 

- Vitalisering av det politiske arbeidet 
- Engasjement herunder partigruppens ansvar 
- Vedtaksmyndighet 
- Rammestyring 
- Grendeutvalg 
- Innbyggernes påvirkningsmuligheter 
- Plassering av plansaker 
- Rådenes posisjon – vurdering av sammenslåing 
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

 
Sak nr. 4. Sammenslåing av partier 
 
Fremlagte forslag til brev til partiene sendes ut, men det påpekes at partiene ikke må ha slått seg 
sammen før den nye kommunen er etablert. Ved fremleggelse av valgliste til kommunestyrevalget 
må partiene stå samlet om forslaget. 
 
Arbeidsgruppen tar forbehold om at det er partier en «ikke kjenner til», men alle partier som stilte 
liste ved forrige kommunestyrevalg tilskrives. 
 
Det søkes laget et mediaoppslag på sammenslåing og organisering av nye partier i den nye 
kommunen. 
 
Sak nr. 5. Ordførerkjede 
 
Arbeidsgruppen vurderer selv design på nytt ordførerkjede. 
 
Sak nr. 6. Tiltak som bygger opp om felles identitet og kultur 
 
Det eksisterer både lokale arrangementer og arrangementer som har alle innbyggerne i kommunen 
som målgruppe.  
 
Rådmannen anmodes om å lage et notat som utgangspunkt for en drøfting i arbeidsgruppen. 
 
 
N e s t e  m ø t e 
 
Mandag 19. mars 2018 – kl. 1400 – 1600. 
 
 
Dagfinn Lunner 
Sekretær/referent 


