
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 10 
 
Møtedato:  19. mars 2019 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 

Randi Ransberg 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 
Forfall:  Simen Solbakken og Turid Dahlum Nilsen 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Møterom Kreps, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 14 – 16 
  
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til revidert møtereferat fra møte 05.02.19. 
 

Sak nr. 2. Vedtak i Fellesnemnda 4. mars 2019  
 

a) Reglement for kommunestyret vedtatt. 
b) Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter vedtatt. 
c) Utvelgelse av ordførerkjede vedtatt. 

 
Det presiseres at kommuneblomstene tyttebær og skogstjerne må være identiske med 
dagens utforming. 
Likeså at rett fargekode på kommunevåpenet blir benyttet. 
 
Ordførerkjedet settes i bestilling. Det forutsettes at korrektur mottas før endelig produksjon. 

 
 
Sak nr. 3. Reglement for formannskapet. 

Prosjektrådmannens forslag til reglement for formannskapet ble gjennomgått. 
 
Politisk delprosjekt er opptatt av å få presisert følgende bestemmelser: 
 

a) Formannskapets rolle som det mest sentrale organ for å ivareta kommunale interesser, sørge 
for helhetlig og koordinert planlegging, drift og utvikling av kommunens virksomhet. 
 

b) Reglene for hvordan en sak kan bli satt opp på sakslisten. Det følger av kommunelovens § 11-
3, 1. ledd, at dette kan skje hvis minst 1/3 av formannskapets medlemmer krever det. 
 

c) Reglene for hvordan formannskapet kan fatte vedtak i en sak som ikke er ført opp på 
sakslisten. Det følger av kommunelovens § 11-3, 5. ledd, at vedtak fattes dersom 
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene ikke motsetter seg det. På samme måte 
kan vedtak fattes dersom saksdokumentene ikke er sendt ut på forhånd sammen med 
innkallingen. 
Det fastsettes at forslag om å sette en sak på sakslisten og eventuelt fatte vedtak må 
fremsettes ved møtets begynnelse under godkjenning av saksliste. 
 



d) Det foreslås at protokollen undertegnes og godkjennes elektronisk av ordfører samt 2 valgte 
medlemmer. 
 

e) Det er rådmannens ansvar å iverksette og følge opp vedtak som er fattet herunder sende 
vedtak til involverte parter. 

 
f) Forespørsler og grunngitte spørsmål må sendes til ordfører/politisk sekretariat 5 virkedager 

før møtet skal finne sted. I den grad det er mulig besvares forespørsler og grunngitte 
spørsmål i forkant, ellers blir svaret lagt fram i møtet. 
 

g) Uavhengig av det som er nevnt overfor kan ett hvert medlem kan rette muntlige spørsmål til 
ordføreren i møtet om de saker som behandles, og ordføreren kan besvare selv eller be 
rådmannen besvare spørsmålet. Dersom spørsmålet ikke kan besvares umiddelbart kan det 
besvares i neste møte. 
 

h) Kommunestyrets regler for melding av forfall og forfallsgrunner tas inn i formannskapets 
reglement. 
 

i) For øvrig foreslår politisk delprosjekt at kommunestyrets reglement brukes så langt det 
passer for formannskapet. 
 

j) I tidligere reglement for formannskapet i Aurskog-Høland var tatt inn en bestemmelse om at 
formannskapet skal ivareta kommunens overordnede personalpolitikk. 
Politisk delprosjekt foreslår at dette tas ut og legger til grunn at det er kommunestyret som 
har ansvaret for den overordnede personalpolitikken. Kommunestyret fastsetter etter dette 
personalpolitiske retningslinjer, permisjonsreglement, etiske retningslinjer, seniorpolitikk, 
arbeidsreglement, regler for påskjønnelse m.v. Formannskapet er innstillende myndighet for 
kommunestyret og vil på den måten ha innflytelse på personalpolitikken. 
Rådmannen har etter den nye kommunelovens § 13 i det løpende personalansvaret for den 
enkelte medarbeider. 
 

i) I tidligere reglement for formannskapet i Aurskog-Høland var tatt inn bestemmelser om at 
formannskapet skal være generalforsamling i kommunale aksjeselskaper. 
Politisk delprosjekt foreslår at dette tas ut av formannskapets reglement, og blir å fastsette i 
forbindelse med ved valg av medlemmer til styrer, råd og utvalg som skjer umiddelbart etter 
at det nye kommunestyret har konstituert seg. 

Med disse presiseringer fremmer Politisk delprosjekt vedlagte forslag til reglement for 
formannskapet, datert 19.03.19. 

Sak nr. 4. Visjon og verdier – oppfølging etter møte med HTV 05.02.19  
 
Prosjektrådmannen har vurdert alle innspill og kommet med en oppsummering og forslag. Se 
vedlegg. 
 
Delprosjektet inviterer de hovedtillitsvalgte til en ny samling på neste møte (mandag 29.04.19 kl. 12-
13) for å drøfte innspillene. 
Politisk delprosjekt fortsetter ordinært møte i tiden 13-15. 



 
Sak nr. 6. Valgets Dag. 
 
Framlagte forslag til organisering av Valgets Dag godkjennes med følgende tillegg/merknader: 

- Det søkes avholdet ordinært forhåndsstemmemottak i etterkant av skolevalgene på de 
videregående skolene 

- Konferansier på partilederdebatten bør i utgangspunktet helst være en lokal forankret 
person. 
 

Forslaget sendes videre til Fellesnemnda. 
 
Sak nr. 5. Gjenstående arbeider i Politisk delprosjekt. 

a) Reglement for komiteene (er under vurdering hos prosjekt rådmannen) 
b) Videreføring av medlemsskap i SNR 
c) Regionalpark Haldenkanalen 
d) Videreføring av medlemsskap i Grensekomiteen Värmland – Østfold 
e) Reglement for administrasjonsstyret  
f) Reglement for klagenemnda 
g) Reglement for Valgstyret 
h) Reglement for Eldrerådet 
i) Reglement for Ungdomsrådet 
j) Reglement for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
k) Reglement for samarbeidsutvalg Kurøen Bygdetun 
l) Sammenslutningsmarkering 
m) Aktivitetskalender er overført til DIGI-prosjekt 

 
 
Neste møte  
Mandag 29. april kl 12.00 – 15.00 
Møtet begynner med en samling meg hovedtillitsvalgte om visjon og verdier – 1 time 
Delprosjektet fortsetter ordinært møte etterpå. 
         Dagfinn Lunner referent  


