
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 7 

Møtedato:  12. november 2018 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 
  Simen Solbakken 

Randi Ransberg 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Formannskapssalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1200 – 1600 
 
Forfall:  Turid Dahlum Nilsen 
 
 
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til møtereferat fra møte 16.10.18 
 

Sak nr. 2. Utredning om politisk styringsstruktur. 

Saksgrunnlag: Rådmennenes forslag datert 09.10.18 og intensjonsavtale om 

kommunesammenslåing. 

 

Vedtak i møte 16.10.18 vedr. komitèstruktur: 

Delprosjekt Politisk organisering fremmer følgende forslag om den overordnede politiske 

styringsstrukturen: 

1. Nye Aurskog-Høland kommune skal videreføre en politisk styringsstruktur med komiteer som 
fastsatt i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing. 

2. Følgende komiteer skal velges: 
- Komitè for helse og rehabilitering 
- Komitè for oppvekst og utdanning 
- Komitè for kultur, fritid og folkehelse 
- Komitè for teknisk drift, klima og miljø 

3. Komiteene skal ha 7 medlemmer med tillegg av varamedlemmer. Medlemmene velges i 
størst mulig utstrekning blant kommunestyrets medlemmer.  

4. Komiteene skal ikke ha vedtaksmyndighet. 
5. 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. 

 

Følgende tillegg og oversendes Fellesnemnda via rådmennene i egen sak. 

Det foreslås at komitè strukturen til Aurskog-Høland videreføres i ny kommune med følgende 

endringer: 

a) Komitè for Oppvekst og utdanning (som før) 

 



Innenfor komiteens virkeområde ligger blant annet: 

- Sektorplan for oppvekst og utdanning 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

- Barnehagemelding 

- Skoleieranalyse/tilstandsrapport for grunnskolen 

- Skolemelding for grunnskolen 

 

b) Komitè for Helse (endrer navn fra komitè for helse og rehabilitering) 

 

Navneendringen foreslås at fra at helsebegrepet ansees som mer dekkende for hele 

virksomhetsområdet. 

 

Innenfor komiteens virkeområde ligger blant annet: 

- Sektorplan for helse og rehabilitering 

- Kommunedelplan for folkehelse 

- Plan for arbeid med rus og avhengighet 

- Kvalitetsmelding 

 

c) Det opprettes komitè for kultur, fritid og folkehelse (ny) 

Innenfor komiteens virkeområde ligger blant annet: 

- Sektorplan for teknisk drift og kultur 
- Kommunedelplan for kulturminner 
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
- Kommunedelplan for folkehelse 
- Trafikksikkerhetsplan 
- Frivillighet 
 

d) Det opprettes komitè for teknisk drift, klima og miljø (ny) 
 

Innenfor komiteens virkeområde ligger: 
 

- Sektorplan for teknisk drift og kultur 
- Sektorplan for samfunn og utvikling under arbeid (omhandler plan, næring og miljø) 
- Kommunedelplan for klima 
- Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 
- Fagplan for viltforvaltningen 
- Fiskeforvaltningsplan 
- Forvaltningsplan for edelkreps 
- Tiltaksstrategi for jord- og skogbruk 
- Boligsosial handlingsplan 
- Trafikksikkerhetsplan 

- Beredskapsmelding 
 

Fellesnemnda tar stilling til om forslaget skal sendes på høring. 

 



Sak nr. 3. Styrer, råd og utvalg for øvrig. 

Konklusjon: 

a) Formannskapet ivaretar rollen som administrasjonsstyre. 

b) Formannskapet fungerer som planutvalg for behandling av plansaker etter plan- og 

bygningsloven som fastsatt i intensjonsavtalen. 

c) Formannskapet opprettes som klagenemnd etter forvaltningslovens § 28. 

d) Det opprettes et samarbeidsråd for Kurøen Bygdetun med representanter fra kommunen 

samt lag og foreninger som benytter Kurøen. Rådet fungerer som en referansegruppe og 

rådgivningsgruppe. Ingen beslutningsmyndighet. Det utarbeides reglement for rådet. 

e) Det opprettes ikke kontaktutvalg for landbruk. Medvirkning i overordnede og prinsippielle 

saker skjer gjennom høring. 

f) Viltnemnd opprettes ikke. Vedtak som kommunen har myndighet til å fatte etter viltloven 

m/forskrifter foreslås delegert til rådmannen. Høringer som gjelder viltforvaltningen skal 

avgis av formannskapet som for øvrige høringsuttalelser fra kommunen. 

g) Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt. 

h) Valg av klagenemnd eiendomsskatt. 

i) For øvrig skal kommunen velge: 

- Formannskapets representant til Fellesrådet. 

- Representanter til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

- Representanter til Eldrerådet. 

- Representant til oppnevningsutvalget i konfliktrådet i Oslo og Akershus. 

- Representanter til styret og rådsmøte i Stiftelsen Aur prestegård. 

- Representanter til Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. 

- Representant som særlig skal ivaretar barn- og unges interesser i planleggingen, jfr. plan- 

og bygningslovens § 5-1. 

- Politisk representant til Samarbeidsorgan for A – H Bygdetun. 

- Representant/er til Samarbeidsorgan for Kurøen Bygdetun. 

- To representanter til Heimevernsnemnda.  

- Tre representanter til Skytebaneutvalget. 

- Fem representanter til representantskapet for Ovlien Samfunnshus. 

- En representant til Setskog Samfunnshus A/L. 

- Medlemmer til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager. 

- En representant til Husstyret ved Bråte Samfunnshus. 

- Valg av valgkomitè for valg av styrerepresentanter i kommunale selskaper.  

- Representanter til følgende IKS: (med forbehold om eventuelle endringer) 

o Romerike krisesenter IKS 

o Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

o Romerike revisjon IKS 

o Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 

o Romerike Avfallsforedling IKS 

 

Fellesnemnda tar stilling til om forslaget skal sendes på høring. 

 



Sak nr. 4. Delegering av myndighet. 

Rådmennenes innstilling(samlet vurdering) ble tiltrådt i delprosjektets møte 16.10.18. 

Forslaget inngår i delprosjektets leveranse 1. desember 2018. 

 

Sak nr. 5. Utkast og skisser til ordførerkjede. Innhenting av tilbud. 

Konklusjon: 

 

Følgende motiver skal være med: 

Kreps 

Kornaks 

Aur prestegård 

Kurøen 

Grenserøys 

Tyttebær m/blad (som kommeblomsten til A-H i dag) 

Tertitten (lokomotiv) 

Sagblad 

Elg 

Tiur 

Skogstjerne 

Branntårnet (Rømskog) 

 

Hovedmotiv: Tømmersaks i blått 

Lenken består av 5 trær fra skog og vann. Hvert tre representerer de tidligere kommunene) 

 

Kjedet skal utarbeides i sølv og emalje. 

Motivene settes opp slik at det blir en god symmetri. 

 

Det innhentes pristilbud fra: 

- Mestergull Anthony Sandberg AS, Lillestrøm 
- Anton Huseby AS, Mysen 

- TH. Martinsen, Tønsberg 

 

Tildelingskriterier: 

- 80 % på pris 

- 20 % på visuell utførelse 

 

 

Sak nr. 6. Gjennomføre aktiviteter som bygger på felles identitet og kultur. Aktivitetskalender. 

 

Konklusjon: 

Politisk delprosjekt mener at modulen som Rømskog kommune benytter er hensiktsmessig. 

http://www.romskog.kommune.no/registrering-av-aktiviteter.248036.no.html 

 

http://www.romskog.kommune.no/registrering-av-aktiviteter.248036.no.html


Det anmodes om at rådmannen på Rømskog undersøker om nye Aurskog-Høland kommune kan ta 

den i bruk uten at en kommer i konflikt med rettigheter etc. 

 

Delprosjektet ser for seg at modulen kommer raskt opp på hjemmesiden til den nye kommunen, og 

at den også kan vises på nåværende kommuners hjemmesider. Lag og foreninger må orienteres om 

de muligheter den gir for kunngjøring av arrangementer. Brukere gis innloggingsadgang. 

 

Rådmennene anmodes om å følge opp saken. 

 

Sak nr. 7. Sammenslutningsmarkering. 

 

Konklusjon: 

Det vises til vedtak i forrige møte (16.10.18) om at rådmennene ble anmodet om å komme med 

forslag til hvordan dette kan organiseres.  

Stikkord: Styringsgruppe/referansegruppe/deltakere/budsjett. 

 

Delprosjektet vil komme med følgende tillegg: 

- Arrangementet bør legges til helgen hvor Stuttreist og Himlaga festivalen og Barne- og 

ungdomsfestivalen (på Rømskog) arrangeres. Fredag/søndag kan være aktuelle dager. 

- Det er ønskelig å profilere frivillighet, lag og foreninger, barn og unge, aktiviteter, 

konkurranser. 

- Mulighetene for innhenting av et profilert band undersøkes til kveldsarrangement for 

voksne undersøkes. 

 

 

Sak nr. 8. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 

 

Ferdigstilt forslag sendes via rådmennene til politisk delprosjekt for godkjenning. 

 

Det er et mål at forslaget inngår i leveransedokumentet 01.12.18. 

 

 

Sak nr. 9. Visjon og verdier. 

 

Delprosjektet har vurdert innspillene fra idedugnaden på Rømskog Spa 14. september 2018. 

 

Delprosjektet har landet på følgende visjon: 

Aurskog-Høland kommune, ditt førstevalg – lokal og levende! 

 

Som verdigrunnlag videreføres Aurskog-Hølands: RAUS  

 

Som beskriver:  

R- respekt 

A- Ansvar 



B- Utvikling 

S- Service 

 

Forslaget sendes Fellesnemnda som bestemmer om forslaget skal sendes på høring. 

 

Sak nr. 10. Arbeid med reglementer. 

 

I leveransedokumentet som skal leveres 1. desember 2018 inngår: 

1. Reglement for kommunestyret. 

(sendes etter redigering til delprosjektet for godkjenning) 

2. Delprosjektet vil etter 1. 12.18 arbeide med: 

- Reglement for formannskapet 

- Reglement for administrasjonsstyret 

- Det utarbeides reglement for komiteer/utvalg etter at Fellesnemnda har godkjent 

forslaget til komitèstruktur. 

- Reglement for planutvalget 

- Reglement for samarbeidsutvalget ved Kurøen Bygdetun. 

 

Sak nr. 11. Deltagelse i KS Lokaldemokratiundersøkelse. 

 

KS vil gi nærmere informasjon om tilbudet. 

 

 

Neste møte: 

Ikke fastsatt. 

 

Delprosjektet får for gjennomgang og godkjenning tilsendt per e-post: 

- Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 

- Reglement for kommunestyret. 

 

Dagfinn Lunner 

referent 

 


