
 

 
 
 
 
 
 
Aurskog-Høland kommune  

 
Rømskog kommune 

 
 
 
Til Politisk delprosjekt 
 
Innkalling til møte 29.04.19 
 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: kl. 12.00 – 13.00 Møte med Hovedtillitsvalgte 
  Kl. 12.00 – 15.00 Møte i politisk delprosjekt 
 
 

1. Møte med Hovedtillitsvalgte om visjon og verdier 
 
Det vises til særskilt innkalling som er sendt Politisk delprosjekt i egen ekspedisjon. 
 
Vedlegg: 
Invitasjon datert 02.04.19 m/vedlegg 
 

2. Møte i Politisk delprosjekt 
 

Referat fra Fellesnemdas møte 8. april 2019 
- Forslag til reglement for formannskapet godkjent 
- Forslag til organisering av Valgets Dag godkjent 

 
3. Oppsummering etter møtet med HTV – visjon og verdier 

 
 

4. Reglement for rådene. 
 
Saksfremstilling: 
 
Rådene er nå å regne som kommunale organer etter ny kommunelovs § 5-12. 
 
Loven blir utfylt med forskrift som p.t. ikke er vedtatt av departementet. 
 
I et høringsutkast sier departementet at bestemmelser om sammensetning og 
organisering av rådene blir fastsatt i § 3 i ny forskrift. 
Her går det fram: 



Det er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget 
kan ikke delegeres.  
 
I ny forskrift er det foreslått at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre 
antallet medlemmer og varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. 
Departementet anbefaler at det innhentes uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike 
rådene fastsettes.  
Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 
rådene.  
Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere bestemmelser, f.eks. om 
rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret 
fastsetter mandat for rådene. Departementet foreslår at rådene selv velger sin leder og 
nestleder.  
 
Det følger av ny kommunelov hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og 
nestleder skal velges ved flertallsvalg. Departementet foreslår at organisasjoner for 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til 
fremme forslag om medlemmer til rådene.  
 
Prosjektrådmannens kommentarer: 
Det er utarbeidet forslag reglementer for rådene som er basert på A-H kommunes 
reglementer/vedtekter. Rømskog kommune har hatt andre medvirkningsordninger for 
de unge gjennom blant annet fritidsklubben, og et Brukerutvalg som har ivaretatt rollene 
til Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Prosjektrådmannen viser til vedlegg hvor hvert enkelt reglement er gjennomgått og 
tillegg og strykninger er avmerket og kommentert. 
 
Det må tas forbehold om eventuelle endringer som kan skje ved departementets 
endelige fastsetting av forskrift for rådene. 
 
Vedlegg: 
- Forslag til reglement for eldrerådet i A-H kommune 
- Forslag til reglement for ungdomsrådet i Aurskog-Høland kommune 
- Forslag til reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse 
- Forslag til nasjonal forskrift for kommunale- og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
- Regjeringen.no 

 
- https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-
innbyggerne/eldrerad-og-rad-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/id2425376/ 
 

 
Prosjektrådmannens innstilling: 
1. Forslag til reglementer for rådene godkjennes med de endringer som er foreslått. 
2. Forslagene sendes på høring til rådene. 
3. Det tas forbehold om eventuelle endringer som må gjøres etter at departementet 

har fastsatt den endelige forskriften. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/eldrerad-og-rad-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/id2425376/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/eldrerad-og-rad-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/id2425376/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/eldrerad-og-rad-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/id2425376/


 
 

5. Ordførerkjede - Korrektur på utkast. 
 
Det vises til e-post fra gullsmed Huseby som lyder: 
 
Vedlagt ligger nytt utkast til ordførerkjede. 
 
Pris for omgjøringer blir kr 4.000,- ink. mva. 
 
Se på tegningen, og gi meg gjerne en tilbakemelding på at det ser ok ut. 
 
Vennlig hilsen 
Siw Rande 
Gullsmed Anton Huseby AS 
 
Vedlegg: 
Foto av ordførerkjede. 
 
Foreløpige merknader til korrektur: 
- Skogstjernen skal ha hvite blader (emaljert) 
- Vurdere om våpen og skiltet Aurskog-Høland skal drar litt opp ved å forkorte kjedet 
- Tid til ettertanke: Skal ordet «kommune» være med? 
 

6. Notat om Halden Regionalpark og Haldenvassdragets kanalselskap AS: 
 
Se vedlegg. 
 

7. Forslag til reglement for utvalgene (komiteene). 
 

Ettersendes. 
 
 
Vi tar sikte på litt servering. 
 
 
Mvh 
Dagfinn Lunner 
sekretær 
 


