
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – møte 8 

Møtedato:  26. november 2018 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 
  Simen Solbakken 

Randi Ransberg 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 

Turid Dahlum Nilsen 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Formannskapssalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1300 – 1500 
  
Sak nr. 1. Referater:  
 

a) Ingen merknader til møtereferat fra møte 12.11.18 
 

Sak nr. 2. Visjon og verdier. Endringsforslag fra rådmennene. 
 
Delprosjektet konkluderte på møtet 12.11.18 med følgende: 
 
Delprosjektet har vurdert innspillene fra idedugnaden på Rømskog Spa 14. september 2018. 
 
Delprosjektet har landet på følgende visjon: 

Aurskog-Høland kommune, ditt førstevalg – lokal og levende! 
 
Som verdigrunnlag videreføres Aurskog-Hølands: RAUS  
Som beskriver:  

R- respekt 
A- Ansvar 
B- Utvikling 
S- Service 

 
Forslaget sendes Fellesnemnda som bestemmer om forslaget skal sendes på høring. 
 
I etterkant av møtet har rådmennene kommet med forslag om følgende forslag: 
Rådmennene foreslår at «S» i «RAUS» endres fra «Service» til «Samskaping». 
 
Samskaping er et begrep som aktiviserer alle parter i følge kst. rådmann Grethe M. T. Rønning. 
 
Vedlegg: 
https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/fou-
rapporter/handboka-justert-2-opplag.pdf 
Det vises ellers til konferanser om samskaping i Askim 18.10.18: 

a) Samskaping og medvirkning 
b) Notat fra samskapingskonferanse. 

 

https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/handboka-justert-2-opplag.pdf
https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/handboka-justert-2-opplag.pdf


Konklusjon: 
Delprosjektet mener at servicebegrepet ikke kan tas ut av «RAUS» og legger til grunn at publikum 
fortsatt forventer at kommunen skal yte service. Samtidig er samhandling introdusert som en ny 
tenkemåte i 3.0 kommunen. Med dette forstås nye måter å samarbeide med andre aktører og 
brukere på når det gjelder å løse problemer og finne løsninger. 
Delprosjektet mener at «S» i «RAUS» også skal omfatte samhandling. Delprosjektet velger å bruke 
ordet samhandling fremfor samskaping. 
 
Delprosjektet legger til grunn at det er viktig at samhandlingstanken kommer godt til utrykk i 
forklaringer om hva RAUS betyr. 
 
Sak nr. 3. Delegering av myndighet. 

Rådmennenes innstilling(samlet vurdering) ble tiltrådt i delprosjektets møte 16.10.18. 

Konklusjon: 

Forslag til saksfremstilling for Fellesnemnda godkjennes. Sak nr. 18/03795-1. 

Sak nr. 4. Vurdering av tildelingskriterier - ordførerkjede. Innhenting av tilbud. 

Konklusjon: 
Tildelingskriterier: 

- 60 % på pris 
- 40 % på visuell utførelse 

 
Sak nr. 5. Forslag til reglement for kommunestyret. 
 
Konklusjon: 
Reglementet er nå gjennomgått i to møter og delprosjektet vil legge det fram for Fellesnemnda. 
 
Endelige saksfremstilling ferdigstilles og godkjennes per mail av delprosjektet. 
 
Sak nr. 6. Leveransedokument og implementeringsplan. 
 
Konklusjon: 
Dokumentene godkjennes og sendes prosjektledelse per. 1. desember 2018. 
 
Sak nr. 11. Deltagelse i KS Lokaldemokratiundersøkelse. 
 
Konklusjon: 
Delprosjektet mener at det er mer hensiktsmessig å gjennomføre denne etter at den nye kommunen 
er etablert for å kunne registrere endringer. Dessuten har Rømskog nettopp gjennomført en 
tilsvarende undersøkelse 
 
Neste møte: 
Ikke fastsatt         Dagfinn Lunner referent  


