
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering – 
 
Møtedato:  29. april 2019 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 

Simen Solbakken 
  Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 

Turid Dahlum Nilsen 
Dessuten 
møtte:  Prosjektrådmann Inger Hegna 
 
Forfall:  Randi Ransberg 
  
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Formannskapssalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 1330 – 1500 
  
Sak nr. 1. Referater:  
 

Møte i Fellesnemnda 8. april 2019: 
- Forslag til reglement for formannskapet godkjent 
- Forslag til organisering av Valgets Dag godkjent 
 

Sak nr. 2. Oppsummering etter møtet med HTV om visjon og verdier 
 
Visjon: 

- Muligheter, miljø og mangfold 
 
Verdier: 

- Åpenhet, tillit og samhandling 
 
Sak fremmes til Fellesnemnda. 
 
Sak nr. 3. Reglement for rådene. 

Prosjektrådmannens forslag til reglement for følgende råd ble gjennomgått: 
- Reglement for eldrerådet 
- Reglement for ungdomsrådet i Aurskog-Høland kommune 
- Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Behandling i møte: 

- Noen redaksjonelle endringer ble foretatt 
- Sekretær ble bedt om å finne dokumentasjon for 60 års grensen for medlemmer til 

eldrerådet. 

Prosjektrådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 



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. 
 

Sak nr. 4. Ordførerkjede - Korrektur på utkast. 
 

Nytt revidert utkast til ordførerkjede er mottatt fra gullsmed Huseby. 
Pris for omgjøringer blir kr 4.000,- ink. mva. 
 
Merknader til korrektur: 
- Skogstjernen skal ha hvite blader med en gul/grønn kjerne -  emaljert – se bilde av 

skogstjerne  
- Våpen og skiltet Aurskog-Høland skal dras litt opp ved å forkorte kjedets lengde 
 

Politisk delprosjekt ønsker ny korrektur. 
 
Sak nr. 5. Notat om Halden Regionalpark og Haldenvassdragets kanalselskap AS: 

 
Notat tatt til orientering. 
 

Sak nr. 6. Forslag til reglement for utvalgene (komiteene). 
 
Saksgrunnlag: Prosjektrådmannens saksutredning datert 25.04.19 
 
Vedtak: 

a) Reglement for følgende utvalg godkjennes og sendes til Fellesnemnda: 
- Utvalg for oppvekst og utdanning 
- Utvalg for helse og livsmestring 
- Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring 
- Utvalg for kultur og medvirkning 

b) Rådmannen vurderer om: 
- NAV skal sortere under utvalg Helse og Livsmestring 
- Idrett og folkehelse skal sortere under kultur og medvirkning 

 
Sak nr. 7. Eventuelt. 

a) Ordførerkjede, bilder og andre historiske gjenstander fra Rømskog kommunehus. 
 
Det anmodes om rådmannen i Rømskog kan lage et forslag til en plan for framtidig plassering 
av ordførerkjede, bilder og eventuelt andre historiske gjenstander fra Rømskog 
kommunehus. 
Saken legges fram for politisk behandling i Rømskog kommune, dernest for Politisk 
delprosjekt. 
 



 
 

b) Fastsettelse av møtetider i nye Aurskog-Høland kommune. 
 
Prosjektrådmannen ønsker en drøfting på møtetidspunkter, ukedag og tid for politiske 
organer. 
Prosjektrådmannen bes fremme en sak til Fellesnemnda på dette. 
 

c) Sammenslutningsmarkering 

Saksgrunnlag: Prosjektrådmannens notat: Markeringer i forbindelse med etableringen av nye 
Aurskog-Høland kommune. 
 
Det vurderes om følgende tillegg kan legges inn: 

- Felles middag for sittende kommunestyrer 
- Januar 2020 – markering med kake til alle arbeidsplasser i den nye kommunen 

 
På bakgrunn av prosjektrådmannens forslag fremmes et forslag overfor Fellesnemnda 20. mai. 
 
d) Åpent folkemøte om nye Aurskog-Høland kommune i Rømskog 

 
Prosjektrådmannen anmodes å ta ansvar for å avholde et åpent møte i Rømskog om 
organiseringen av nye Aurskog-Høland kommune. 
Tidspunkt: etter valget 2019 (oktober/november). 
 
 

Neste møte  
Ikke fastsatt 
 
Saker: 

c) Medlemsskap i regionsamarbeidet Wärmland-Østfold 
d) Reglement for samarbeidsrådet for Kurøen 
e) Reglement for Administrasjonsstyret 
f) Reglement for Klagenemnda 
g) Reglement for samarbeidsrådet ved A-H Bygdetun 

 
Tillegg: 
Vedr. Valg av medlemmer til Eldrerådet. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder:  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
 
Tillegg for emaljering av skogstjernen i ordførerkjedet: 
Dette koster kr. 1500.  (Ble ikke opplyst i saken). Endringsarbeider samlet: kr. 5.500. 
 



 
         Dagfinn Lunner referent  


