
Referat fra møte i prosjektgruppe politisk organisering –  
 
Møtedato:  11. september 2019 
Tilstede: Fra Aurskog-Høland kommune: 
  Roger Evjen, leder 

Randi Ransberg 
 
Forfall:  Simen Solbakken 
 

Fra Rømskog kommune: 
  Thor Håkon Ramberg 
  Turid Dahlum Nilsen 
 
Dessuten 
møtte  Prosjektrådmann Inger Hegna f.o.m. sak nr. 6. 
 
Sekretær: Dagfinn Lunner   
Møtested:  Møterom Kommunestyresalen, rådhuset, Bjørkelangen 
Møtetid:  Kl. 14.00 – 15.00 
 
Når det gjelder saksdokumenter til møtet vises til innkalling datert 5. september 2019, undertegnet 
prosjektrådmann Inger Hegna. 
  
Sak nr. 1. Referater:  
 
Protokoll fra møte 26. juni 2019 godkjennes. 

 
Sak nr. 2. Reglement for forhandlingsutvalget. 
 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak: 

1. Det delegeres til rådmannen å ta ansvaret for forhandlinger om kjøp og salg av eiendommer 
som endelig skal avgjøres av kommunestyret.  

2. Rådmannen kan i spesielle saker konsultere politisk ledelse om kjøpet/salget. 
3. Der kommunestyret har avgjørelsesmyndighet må det tas forbehold om godkjenning. 
4. Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale eiendommer, fastsatt av kommunestyret i 

Aurskog-Høland kommune 25.03.19, sak nr. 19/19, legges til grunn for forhandlinger og 
inngåelse av avtaler. 

 
Vedtak: 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Merknad fra prosjektrådmannen: 
Rådmannens myndighet tas inn i delegeringsreglementet. 
 
Sak nr. 3. Medlemskap i Samarbeidsalliansen Osloregionen. 

Forslag til vedtak:  
Medlemskap i Samarbeidsalliansen Oslo-regionen videreføres. 

Vedtak: 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 



Sak nr. 4. Medlemskap i Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak:  
Aurskog-Høland kommunes medlemskap i Kunnskapsbyen Lillestrøm videreføres. 
 
Vedtak: 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Sak nr. 5.  Reglement for Samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter. 
 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak:  
Reglement for Samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter godkjennes.  
Reglementet sendes Fellesnemnda for endelig godkjenning.  
 
Møtebehandling: 
Representanten Ramberg foreslo at det i reglementets pkt. 2 skal stå inntil 2 representanter fra 
øvrige frivillige organisasjoner i Rømskog. Videre at Samarbeidsrådet også skal være i dialog med 
kommunen om driften av Kurøen. 
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til Reglement for Samarbeidsrådet for Kurøen Bygdetun endres til følgende hva angår pkt. 2 
og 3: 
 
2. Faste medlemmer i rådet er representant fra Rømskog historielag, inntil 2 representanter fra 

øvrige frivillige organisasjoner i Rømskog og en politisk valgt representant fra nye Aurskog-
Høland kommune. 
Rådet kan knytte til seg andre ressurspersoner etter behov. 

 
3. Samarbeidsrådet skal være i dialog med kommunen og andre organisasjoner om drift og bruk av 

Kurøen som bygdetun og kultursenter, og hva som er viktige vedlikeholdsoppgaver framover. 
 
Revidert Reglement for Samarbeidsrådet ved Kurøen bygdetun og kultursenter vedlegges. 
 
Sak nr. 6. Reglement for Planutvalget. 
 
Prosjektrådmannens forslag til vedtak:  
Forslag til reglement for Planutvalget datert 04.09.19 godkjennes. 

Møtebehandling: 
I møtet framkom fellesforslag om at Planutvalget settes som eget møte med egen innkalling og 
protokoll. Dette for å skille plansakene bedre fra de øvrige sakene til formannskapet. 
Møtene settes med samme tidspunkt som formannskapets møter og det ytes ikke møtegodtgjørelse 
utover formannskapets faste møtegodtgjørelse. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Vedtak: 

1. Planutvalget settes som eget møte med egen innkalling og protokoll. Møtetidspunkt som 
formannskapet. 

2. Det ytes ikke møtegodtgjørelse utover formannskapets faste godtgjørelse. 
 
Merknad fra prosjektrådmannen: 
Punktene 1 og 2 tas inn i Reglementet for planutvalget. 
 
Sak nr. 7. Samarbeid om felles Forliksråd. 
 
Vedtak: 
Prosjektrådmannen forbereder en sak om et eventuelt samarbeid om felles forliksråd. 
 
Sak nr. 8. Folkevalgt opplæring høsten 2019. 
 
Prosjektrådmannens notat om å innlede folkevalgtopplæringen allerede i høst ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Tidspunkt:  21. oktober i etterkant av kommunestyrets møte, maks tidspunkt til kl. 21.30 
Berammet tid:  Inntil 2 timer 
De største partiene innkalles med 3 varamedlemmer, de øvrige med 2 varamedlemmer 
 
Medlemmer av utvalgene og rådene innkalles senere.  
 
For øvrig har KS opplegg for videre folkevalgtopplæring i januar 2020. 
 
         Dagfinn Lunner referent  


