
Revidert referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 8 
(revidert 14.02.19 – gjelder sak nr. 4. Godkjent etter e-post utveksling) 
 
Møtedato:  5. februar 2019 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 

Randi Ransberg 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 

Turid Dahlum Nilsen 
Forfall:  Simen Solbakken 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Møterom Kreps, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1030 – 1200 
  
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til møtereferat fra møte 26.11.18. 
 

Sak nr. 2. Visjon og verdier – oppfølging etter møte med HTV 02.05.19.  
 
Det var et fint møte med gode innspill fra de hovedtillitsvalgte om visjon og verdier. 
 
Rådmannen anmodes om å vurdere innspillene som kom fra. Jfr. eget referat fra møtet med 
dehovedtillitsvalgte. 
 
Sak nr. 3. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter. 

Forslag datert 30.01.19 ble gjennomgått og følgende endringer ble vedtatt: 

- Tittelen «Rådmann» endres «kommunedirektør» i samsvar med ny kommunelov som trer i 
kraft fra og med det konstituerende møte i kommunestyret høsten 2019 

- Saksdokumenter som i saksfremstillingen er satt opp under” Andre saksdokumenter - ikke 
vedlagt” skal likevel være tilgjengelig på kommunens hjemmeside  

- Pkt. 5 D) rettes opp til følgende: Media og publikum har tilgang til saksdokumenter til 
folkevalgte organer og andre saksdokumenter via kommunens nettside.  
Saksdokumenter til folkevalgte organer finnes under Politiske møter på kommunens 
hjemmeside.  
Andre saksdokumenter finnes på postlistene som er publisert på kommunens 
hjemmeside. Kommunen har fulltekst postliste som betyr at alle har direkte tilgang til 
dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. 

- Reglene som er nevnt i forhold til saksbehandling og saksfremlegg fra kommunedirektør til 
folkevalgte organer kan bli endret dersom kommunedirektøren i samråd med de folkevalgte 
legger opp til nye rutiner 

- Ettergodtgjøring til ordfører gis som godtgjørelse for «overlapping» og «feriepenger» 
- Det foreslås rutine med løpende utbetalinger av møtegodtgjøringer, jfr. Pkt. 7 om utbetaling 
- Satsene justeres hvert år 1. mai med utgangspunkt i godtgjørelse til stortingsrepresentant 
- Det legges til grunn av avgående kommunestyre gjennomgår reglementet før nytt 

kommunestyre tiltrer. 
Det utarbeides saksfremstilling til Fellesnemndas møte 4. mars 2019. 



Sak nr. 4. Vurdering av tilbud på ordførerkjede. 

Tilbud er mottatt fra: 
- Anthony Sandberg AS, Lillestrøm  
- Gullsmed Anton Huseby AS, Mysen  
- Th. Marthinsen, Tønsberg  

 
Tildelingskriterier som skal legges til grunn: 

- 60 % på pris 
- 40 % på visuell utførelse 

 
Kriterier for øvrig: 

- Kjedet skal utformes i sølv 
- Emalje skal legges til for å få fram farger på motivene 
- Tømmersaks i blått 
- Lenken består av 5 trær fra skog og vann 
- Motivene settes opp slik at det blir god symmetri 
- Motiver fra gjeldende ordførerkjeder benyttes 

 
Konklusjon: 
 

a) Alternativ I fra gullsmed Anton Huseby har god symmetri, detaljerte motiver som er 
gjenkjennbare og forklarende. Vårt krav om 5 trær med skog og vann er godt tydelig og 
presentert. 

b) Tilbudet fra gullsmed Anthony Sandberg har motiver som er mindre tydelige i forhold til 
Husebys tilbud. Dessuten er de nye motivene som ønskes tatt med i ordførerkjedet, jfr. 
kravspesifikasjon datert 15.11.18, ikke presentert.  

c) Tilbudet fra gullsmed Th. Marthinsen: førsteinntrykket med et dominerende tuntre er ikke i 
samsvar med vår kravspesifikasjon. De ulike motivene og symbolene varierer mellom å være 
ovale og runde, og kan dermed forstyrre den symmetriske oppfatningen. Grenserøys med 
fjelltopp i bakgrunnen er ukjent for den nye kommunen. 
 
Alternativ I fra gullsmed Anton Huseby vurderes som det beste i utførelse. 
 
Endringer som ønskes utført: 

- Jernbanevogn tas ut og erstattes med et bilde fra Bygdetunet på Hemnes 
- Lokomotivmotivet motivet flyttes til «bakstykket» 
- Tyttebær og skogstjerne motivene emaljeres med farger 

- Hovedsmykket heves  
- De 5 grantrærne bør være nogenlunde like 
- Aurskog-Høland må skrives med bindestrek 

 
Evalueringsskjema fylles ut og tildelingsbrev sendes til vinneren av anbudskonkurransen, men det tas 
forbehold om Fellesnemndas godkjennelse. 
 



Det utarbeides saksfremstilling til Fellesnemndas møte 4. mars 2019. 
 
Sak nr. 5. Endring av rådmannens tittel til kommunedirektør. 
 
Etter ny kommunelov § 13-1 skal kommunestyret selv ansette kommunedirektør til å lede den 
samlede kommunale administrasjon. 
 
Regjeringen har vedtatt at: 
«Dei fleste kapitla i lova vil tre i kraft frå og med det konstituerande møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valperioden 2019–2023. Det gjeld kapittel 1 til 13, 17 
til 27 og 30 og 31, som handlar om dei generelle føresegna i lova, føresegner om folkevalde og 
administrasjonen og føresegner om interkommunalt samarbeid.» 
 
Konklusjon: 
Politisk delprosjekt foreslår for Fellesnemnda at rådmannen får ny tittel som kommunedirektør fra og 
med konstituerende kommunestyre. 
 
Det utarbeides saksfremstilling til Fellesnemndas møte 4. mars 2019. 
 
Neste møte  
Mandag 18. mars kl 14.00 
         Dagfinn Lunner referent  


