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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 5 

Møtedato:  27. august 2018 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 
  Simen Solbakken 

Randi Ransberg 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 
  Turid Dahlum Nilsen 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Formannskapssalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1400 – 1615 
 
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til møtereferat fra møte 04.06.18 
 
Sak nr. 2. Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 
Prosjektgruppen foreslår at Fellesnemnda velges som Valgstyre. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 
 
For øvrig slutter prosjektgruppen seg til rådmennenes innstilling i sak 18/02217-1 om gjennomføring 
av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. 
 
Saken sendes videre til Fellesnemnda. 
 
Sak nr. 3. Visjon og verdier. 
 
Konklusjon: 

- Saken drøftes på Fellesnemndas møte 13. og 14. september på Rømskog Spa 
- Det kan brukes elementer fra de nåværende visjoner, men samtidig er det viktig å fornye og 

ha en framtidsrettet visjonen for den nye kommunen 
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

- Spørsmålet er om det i denne prosessen skal engasjeres en prosessveileder, og i tilfelle hva 
vil dette koste 

- Det anmodes om at rådmannen i Rømskog lager en sak til Fellesnemnda på videre prosess 
med visjon og verdier. 

 
Sak nr. 4. Forslag til politisk styringsstruktur i den nye kommunen. 
 
Konklusjon: 

- Komiteene kan bidra til økt politisk interesse og bidra til økt vitalisering av det politiske liv 
- Det er et spørsmål om komiteene skal gis beslutningsmyndighet. Det anmodes om at 

rådmennene ser nærmere på dette, og i tilfelle hva slags beslutninger kan det legges opp til 
at komiteene skal ha 

- Gjennomgående representasjon vurderes 
- Rømskog har samlet rådene i brukerutvalg 
- Det vurderes om særlig kultur skal fremheves i den nye kommunen med et eget utvalg med 

beslutningsmyndighet 
 

 
 
 
Sak nr. 5. Forslag til delegeringsreglement for nye Aurskog-Høland kommune. 
 
Konklusjon: 
Rådmennene anmodes om å gå gjennom delegeringsvedtakene og legge fram en innstilling overfor 
politisk delprosjekt. 
I denne forbindelse vurderes om avgjørelsesmyndighet i noen grad kan legges til komiteene. 
 
Sak nr. 6. Forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen. 
 
Konklusjon: 

- Det søkes tatt inn symboler som er viktige for den nye kommunens videre utvikling, blant 
annet knyttet til næringsliv og signalbygg 

- Vannveier er i dagens kjeder fraværende og bør komme med 
- Jernbanen – Tertitten – vurderes tatt med  
- Sparebank Eika blir neppe med videre 
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

 
Prosjektgruppen vurderer til neste møte nærmere den foreløpige konklusjon. 
 
Sak nr. 7. Gjennomføre aktiviteter som bygger på felles identitet og kultur. 
 
Konklusjon: 
Det inviteres til idedugnad onsdag 10. oktober kl. 1830, rådhuset, Bjørkelangen 
Deltakere: Lag og foreninger i Aurskog-Høland og Rømskog kommuner, samt kulturråd, Idrettsråd, 
Eldreråd, Næringsforeninger, Historielag, Ungdomsråd, Kirken, representanter for skole, barnehage. 
Detaljert invitasjonsliste vedlegges. 
 
Idedugnaden kunngjøres slik at enkeltpersoner som ikke er knyttet til noen organisasjon kan delta.  
  
Gruppeoppgaver: 
• Kort om hva Aurskog-Høland og Rømskog har av felleskultur og identitet i dag?  

  
• Hva kan bidra til å styrke innbyggernes fellesskap og gi en felles identitet?  
 
• Hvilke arrangementer bør det legges opp til i 2018/2019 og framover som kan bidra til større 
fellesskap og identitet for den nye kommunen? Ta gjerne utgangspunkt i eksisterende aktiviteter. 
 
Gruppeoppgavene presenteres i plenum. 
 
Invitasjoner sendes ut så raskt som mulig. 
 
Sak nr. 8. Sammenslutningsmarkering. 
 
Konklusjon: 
Drøftes neste møte. 
Aktuell dag kan være lørdag 11. januar 2020 
 
Sak nr. 9. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 
 
Konklusjon: 
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RØMSKOG KOMMUNE 

Rådmennene anmodes om å gjennomgå reglementene og legge fram et forslag til politisk 
delprosjekt. 
Sak nr. 10. Revidert ROS-analyse. 
 
Konklusjon: 
ROS-analyse ble gjennomgått. 
Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. 
 
Sak nr. 11. Befaringen for Fellesnemnda torsdag 13. september. 
 
Konklusjon: 
Ingen merknader til programmet for befaringen. 
Programmet vedlegges. 
 
 
Neste møte er berammet til mandag 17.09.18 kl. 14-16. 
 
Oppgaver framover definert av den sentrale prosjektledelsen: 
 

1. Innspill på gevinstrealiseringsplan innen 1. september 
Det vurderes som det ikke er noen gevinster i form av eventuelle sammenslåing av 
oppgaver mellom kommunene innenfor delprosjektets ansvarsområde så langt. 

2. Ordinær rapportering 17. september kl. 1200. 
3. Revidert ROS-analyse skal legges inn på området «Rapportering» innen 17. 

september  
4. Informasjon fra delprosjektene – først ute er politisk delprosjekt. Frist 1. september 

Oppgaven er:  
skrive en tekst på 350 ord som skal besvare spørsmålene hva, hvem, når, hvordan, 
hvorfor og hvilke konsekvenser får dette? 

 
 
 
Dagfinn Lunner 
Sekretær/referent 


