
Vedlegg 1 

PROGRAMMANDAT FOR 

KOMMUNESAMMENSLÅINGEN 

Programnavn 

Det foreløpige programnavnet er: «Nye Aurskog-Høland og Rømskog». Navnet på programmet endres 

når navnet på ny kommune er bestemt. 

Formål 

Programmet skal planlegge og gjennomføre prosesser fram til den nye kommunen er etablert, slik at 

målsettingene i intensjonsavtalen oppnås. 

Hovedmål 

I intensjonsavtalen er det vedtatt tre hovedmål for sammenslåingen: 

1. Skape en moderne og attraktiv kommune 

2. Ta vare på natur- og kulturarv 

3. Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet 

Styringsdokument som utformes i programmet må være i samsvar med vedtatte målsettinger i 

intensjonsavtalen. 

Milepæler og avgrensning av programmet 

Programmet samhandler med de to eksisterende kommunene på en slik måte at mest mulig optimal 

drift av nye kommune sikres.  

Programmet varer til 1.4.20, tre måneder etter at den nye kommunen er etablert og de to nåværende 

kommunene Aurskog-Høland og Rømskog har opphørt som selvstendige rettssubjekt. 

Hovedmilepæler i programmet: 

● Stortingets vedtak om framtidig kommunestruktur 8.6.17 

● Planleggingsfasen avsluttes ca 1.1.18 

● Oppgaveløsningsfasen avsluttes ca 1.7.19   

● Sammenslåingstidspunktet 1.1.20 

● Programmet avsluttes 1.4.20 

Programorganisering  

Fellesnemnda 

Myndighet til fellesnemnda er dels gitt i Inndelingslova og i den vedtatte intensjonsavtalen. I tillegg er 

det behov for ytterligere fullmakter, se vedlegg 2 «Fellesnemndas oppgaver og myndighet» 



Fellesnemnda er eier av programmet. Dette innebærer et overordnet ansvar for at programmet når sine 

mål.
1
 Fellesnemnda består av 10 personer, henholdsvis syv fra Aurskog-Høland kommune og tre fra 

Rømskog kommune. Det er i tillegg valgt to varamedlemmer fra Aurskog-Høland kommune og en fra 

Rømskog kommune.
2
 

Et eget partssammensatt utvalg (PSU) opprettes for å behandle saker som gjelder forholdet mellom 

den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
3
. PSU består av fellesnemndas medlemmer, to 

tillitsvalgte fra Aurskog-Høland og en tillitsvalgt fra Rømskog kommune. Saker som behandles i PSU 

går til fellesnemnda for vedtak. 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppa består av to medlemmer fra fellesnemnda, de to rådmennene, to tillitsvalgte (en fra 

hver kommune) og prosjektleder. I tillegg kan andre fra administrasjonen tiltre ved behov. 

Prosjektgruppens mandat er nedfelt i intensjonsavtalens pkt 5.3.2:
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 Utarbeide og levere saker som skal behandles i fellesnemnda. 

 Ivaretakelse av ansatte gjennom bl.a. å behandle saker som angår forholdet mellom den nye 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte og gi uttalelser om overordnede personalpolitiske 

spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med etablering av kommunen. 

 Legge føringer for sammenslåingsprosessen ved bl.a å foreslå utvalg og arbeidsgrupper. 

Dokumentasjon og rapportering 

Det skal rapporteres til kommunestyrene ved tertial- og årsrapportering. Risiko og sårbarhet skal 

kartlegges og dokumenteres fortløpende.  

Driften i dagens to kommuner 

Dagens to kommuner skal driftes på en måte som støtter opp om målene i intensjonsavtalen. Program 

og kommuner skal sikre optimal drift og programgjennomføring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/rolle/prosjekteier 

2
 Se “Intensjonsavtale” pkt 5.3.1. (side 13-14). 

3
 Se Inndelingslova paragraf 25. 

4
 Se “Intensjonsavtale” pkt 5.3.2. (side 14) 


