
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 6 

Møtedato:  16. oktober 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 – 1600 
 
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til møtereferat fra møte 27.08.18 
 

Sak nr. 2. Utredning om politisk styringsstruktur. 

Saksgrunnlag: Rådmennenes forslag datert 09.10.18. 

Vedtak: 

1. Det velges følgende komiteer: 

- Komitè for helse og rehabilitering 

- Komitè for oppvekst og utdanning 

- Komitè for kultur, fritid og folkehelse 

- Komitè for teknisk drift, klima og miljø 

 

2. Medlemmene velges i størst mulig utstrekning blant kommunestyrets medlemmer. 

Komiteene skal ha 7 medlemmer med tillegg av varamedlemmer. 

 

3. Komiteene skal ikke ha vedtaksmyndighet. 

 

4. Komiteene skal være et politisk verksted og delta tidlig i planprosesser samt større 

saksutredninger. Komiteene kan få oversendt saker fra kommunestyret/formannskapet til 

utredning/drøfting, og det skal være muligheter for at komiteene selv kan fremme saker. 

 

5. Rådmennene anmodes om å utarbeide forslag til reglementer for komiteene. 

 

6. Forslag til komitestruktur legges fram for Fellesnemnda for godkjenning. 

 

7. For øvrig anmodes rådmennene å klargjøre grunnlaget for opprettholdelse av 

Kontaktutvalget for landbruket vurderes nærmere. 

 

8. Rådmennene fremmer konkret forslag til opprettelse av øvrige utvalg. 



Politisk rutine 

Gruppemøter i partiene legges inn så tidlig som mulig slik at saker kan bli behandlet før den politiske 

saksbehandlingen starter.  

Sak nr. 2. Delegering av myndighet. 

Saksgrunnlag: Rådmennenes forslag datert 04.10.18. 

Vedtak: 

Rådmennenes innstilling(samlet vurdering) tiltres og sendes Fellesnemnda. 

Sak nr. 3. Utkast og skisser til ordførerkjede. 

Utkast er mottatt fra gullsmed Sandberg, Lillestrøm. 

Vedtak: 

Følgende motiver/symboler skal være med: 

Kreps 

Kornaks 

Aur prestegård 

Kurøen 

Grenserøys 

Tyttebær m/5 bær og blad. Se patent. 

Tertitten (lokomotiv) 

Sagblad 

Elg 

Tiur 

Skogstjerne 

Branntårnet 

 

5 trær uthevet (gjennomgående motiv) m/vannvei 

 

Fargelegging så langt det er mulig 

 

Følgende motiv/symbol tas ikke med: Tømmerhake. 

 

Sak nr. 5. Gjennomføre aktiviteter som bygger på felles identitet og kultur. 

 

Oppsummeringen fra idedugnaden gjennomgås i neste møte.  

Notat fra møte legges ut og sendes de tilstedeværende. 

 

Det utredes hvordan den nye kommunen kan få produsert en felles aktivitetskalender. 

 

Sak nr. 6. Sammenslutningsmarkering. 



 

Vedtak: 

Rådmennene anmodes om å komme med forslag til hvordan dette kan organiseres.  

Styringsgruppe/referansegruppe/deltakere/budsjett. 

 

Sak nr. 7. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 

 

Arbeid med reglement er påbegynt. 

 

Sak nr. 8. Visjon og verdier. 

 

Utsettes til neste møte. 

 

Sak nr. 9. Arbeid med reglementer. 

 

Rådmennene anmodes om å starte arbeidet med reglementer for de politiske organene. 

 

Sak nr. 10. Rømskog kommunehus. 

 

Politisk delprosjekt avventer innspill fra de andre delprosjekter. 

 

Sak nr. 11. Deltagelse i KS Lokaldemokratiundersøkelse. 

 

KS inviteres til et møte for nærmere informasjon om tilbudet. 

 

Sak nr. 12. Prosjektrapportering per 29. oktober 2018. 

 

Framdriften i delprosjektet vurderes som tilfredsstillende. 

 

Sak nr. 13. Direkte valg til kommunedelsutvalg. 

 

Dette er ikke aktuelt for nye Aurskog-Høland kommune ved denne anledning. Valgdirektoratet 

underrettes om kommunens standpunkt. 

 

 

Neste møte: 

Mandag 12. nov.  Merk at møtet begynner kl. 1200. Til kl. 1600 

 

 

Dagfinn Lunner 

referent 

 


