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Utredningssak: Sammenslåing av partier 
 
Det forutsettes at de politiske partiene i begge kommunene slår seg sammen til ett parti for 
å kunne fremme listeforslag ved kommunestyrevalget i 2019.  Erfaringer fra andre 
sammenslåingskommuner er at partiene må oppfordres til å starte en 
sammenslåingsprosess. 
 
Fristen for å fremme listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 er etter valglovens § 6-1 kl. 
1200 31. mars 2019. Dette er en søndag og det er mulig at departementet fastsetter en 
annen dato. Innleveringsfristen er absolutt. 
Valgstyret skal godkjenne listeforslagene innen 1. juni 2019. 
 
Ikke alle partiene i Aurskog-Høland har søsterparti i Rømskog. 
 
Konklusjon: 
Det foreslås sendt et brev til de politiske partiene om å starte arbeidet med en 
sammenslåingsprosess. Det redegjøres samtidig for frister for innlevering av valglister.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
Det er foreslått at følgende forskrift gjøres gjeldende for de kommuner som skal slå seg 
sammen: 
 
Utkast til forskrift for gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019  
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.2018 med hjemmel i lov 
15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17  
 
§ 1. Forskriftens virkeområde  
Forskriften gjelder ved valg til kommunestyre i 2019 i følgende kommuner:  
Moss (Østfold), Rømskog (Østfold), Trøgstad (Østfold), Spydeberg (Østfold), Askim (Østfold), 
Eidsberg (Østfold), Hobøl (Østfold), Ski (Akershus), Oppegård (Akershus), Asker (Akershus), 
Aurskog-Høland (Akershus), Sørum (Akershus), Fet (Akershus), Skedsmo (Akershus), Røyken 
(Akershus), m flere  
 
§ 2. Formål  
Formålet med forskriften er å legge til rette for at borgerne i kommuner som skal slå seg 
sammen, skal kunne velge sine representanter til kommunestyret i nye sammenslåtte 
kommuner.  
 
§ 3. Forholdet til valgloven og valgforskriften  
Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som skal slå seg sammen gjelder lov 
28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) samt 
forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
(valgforskriften) tilsvarende så langt de passer, med de unntak og presiseringer som følger av 
denne forskriften.  
 
§ 4. Valgstyret  



I forbindelse med gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som skal slå seg 
sammen, skal valgstyret velges av den fellesnemnda som er opprettet i medhold av 
inndelingslova § 26. Fellesnemnda kan delegere oppnevningen av stemmestyrer i kommunen til 
valgstyret. Valgloven § 4-1 og § 4-2 andre punktum gjelder ikke.  
 
§ 5. Særlige presiseringer  
Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, stemmerett, valgbarhet, 
forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om sammenslutning av 
kommunene er gjennomført. Det føres ett felles manntall for kommuner som skal slå seg 
sammen med hverandre.  
 
§ 6. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1. mai 2018 og opphører 31. desember 2019. 
 
Aurskog-Høland kommune har følgende partiorganisasjoner: 
 
Arbeiderpartiet: 
Leder: Stein Lie, Ringnesveien 19, 1960 Løken 
e-post: steinlie1970@yahoo.no 
 
Fremskrittspartiet: 
Leder: Kari Mikkelrud 
e-post: Kari.Mikkelrud@ahk.no 
 
Senterpartiet: Vera Engh, Grasmoveien 11, 1954 Setskog 
Leder: 
 
Høyre: 
Leder: Morten Rognan, Vestlia 69, 1930 Aurskog 
e-post: mrognan@online.no 
 
Sosialistisk Venstreparti 
Leder: Anne Jordhus Lier, Liergutua 52, 1930 Aurskog 
e-post: annejl@lierfoss.no 
 
Miljøpartiet De Grønne 
Leder: Tittin Foss Haneborg 
e-post: Tittin.foss.haneborg@gmail.com 
 
Kristelig folkeparti: 
Leder: Hans Petter Kongtorp, Hornåsengveien 142, 1940 Bjørkelangen 
e-post: hpkongtorp@yahoo.no 
 
Venstre og stilte liste ved valget i 2015, men fikk ikke representantplass i kommunestyret. 
 
Venstre:  
Leder: Anna Sofie Mørland, Vierkjerrkroken 224, 1930 Aurskog 
e-post: sofie-no@online.no 
 



Partiet De Kristne 
Leder: Karin Kristensen, Rådhusveien 2, 1940 Bjørkelangen 
 
 
Rømskog kommune har følgende partiorganisasjoner: 
 
Arbeiderpartiet: 
Leder: Roar Karlsen, Steinbyveien 7, 1950 Rømskog 
e-post: roar.karlsen@romskog.kommune.no 
 
Kristelig folkeparti: 
Leder: Leif Harald Bergquist, Storveien 521, 1950 Rømskog 
e-post:  
 
Senterpartiet: 
Leder: Randi Helene Dalheim, Sundsrudveien 5, 1950 Rømskog 
 


