
Informasjon fra Politisk delprosjekt 
 
Hvordan skal den politiske styringsstrukturen i den nye kommunen være? 
Den viktigste oppgaven til politisk delprosjekt er å finne fram til gode politiske styringssystemer. I 
forslag til ny kommunelov foreslås å lovfeste uttrykkelig det kommunale selvstyret. Kommunen kan i 
stor grad selv bestemme hvordan den folkevalgte og den administrative delen av kommunen skal 
organiseres.  
 
I dag utgjør kommunestyret, formannskapet og de tre politiske komiteene kjernen i den politiske 
styringsstrukturen. Kommunestyret har i stor grad delegert myndighet til formannskapet og til 
rådmannen. Når det gjelder komiteene har Rømskog kommune tildelt komiteene noe myndighet, 
mens komiteene i Aurskog - Høland kun har en innstillende myndighet. 
 
Komiteene vurderes som viktige politiske verksteder og de bidrar til økt vitalisering av det politiske 
liv. Politisk delprosjekt vurderer om de politiske komiteene skal få et utvidet ansvar med noe 
beslutningsmyndighet på vegne av kommunestyret. Prosjektet drøfter også om kultursektoren skal 
fremheves mer med et eget utvalg med beslutningsmyndighet. 
Det politiske delprosjektet skal også vurdere rådmannens myndighet, og hvilke øvrige styrer, råd og 
utvalg kommunen skal ha. 
 
Idedugnad for å finne og gjennomføre aktiviteter som bygger opp om felles identitet og kultur 
Politisk delprosjekt vil invitere lag og foreninger og enkeltpersoner til en stor dugnad onsdag 10. 
oktober i rådhuset på Bjørkelangen for å finne fram til hvilke arrangementer det framover bør legges 
opp til som kan bidra til større fellesskap og identitet for den nye kommunen. 
På mange områder er det allerede gode bånd. Vi har felles ungdomsskole og videregående skole, et 
felles arbeidsmarked og innen idrett og kultur er det godt samarbeid. Dessuten er det mange 
personlige relasjoner mellom innbyggerne i de to kommunene. 
 
Visjon og verdier for den nye kommunen 
I Rømskog kommune skal «Skogens ro gi liv og vekst», mens Aurskog-Høland kommune fokuserer på 
«Den romslige kommunen». Kommunenes verdier bygger på respekt, ansvar, utvikling, service, tillit, 
takhøyde og tilhørighet. Politisk delprosjekt legger til grunn at det kan brukes elementer fra de 
nåværende visjoner og verdier, men samtidig er det viktig å få fram fornyelse og framtidsrettet 
tenkning. 
 
Ordførerkjede 
Politisk delprosjekt skal fremme forslag til nytt ordførerkjede. I dagens kjeder er det hentet motiver 
fra naturen og særpreg ellers som karakteriserer kommunene. Blant annet har begge med elgen og 
hver sin storfugl med orrhane i Rømskog og tiur i Aurskog-Høland. Fra landbruket og naturen har 
Rømskog med tyttebær og skogstjerne, mens Aurskog-Høland har kreps, kornaks og sagblad. 
Politisk delprosjekt mener at ordførerkjedet må vise symboler som er viktige for den nye kommunens 
videre utvikling. Motiver fra dagens næringsliv må få plass likeså vannveiene i Aurskog-Høland og 
Rømskog. 
Avslutningsvis understreker ordfører Evjen i Aurskog-Høland og Ramberg i Rømskog mener at vi skal 
ta ut det beste fra de to kommunene, samtidig som vi skal bygge videre på det vi har felles. 


