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Roger Evjen ordfører, Siri Hovde rådmann
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Referent:

Aurskog-Høland kommune, rådhuset
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Agenda:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.16
2. Fremdriftsplan – (møteplan)
3. Planer og samkjøring
4. Fellesnemnd – politisk behandling
5. Prosjektledelse
6. Økonomiplaner / investeringer
7. Fiberproblematikk
8. Harmonisering systemer
9. Konferansedeltakelse

Sak 1: Godkjenning av protokoll
 Protokollen godkjent.
 Siste kulepunkt i sak 2 er foreløpig ikke sjekket ut.

Sak 2: Fremdriftsplan – (møteplan)
 Tekst i enkelte bokser i oversiktsskjemaet for fremdrift ble justert.
 Møtedager fremover:
- 13.12.16 – Rømskog
- 24.01.17 – Aurskog-Høland
- 28.02.17 – Rømskog
Alle dager kl. 09:00 – 12:00.
Adresse
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

E-post
postmottak@ahk.no

Telefon
63 85 25 00
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Telefaks
63 85 25 12

Internett
www.ahk.no

Foretaksregisteret
948 164 256

Sak 3: Planer og samkjøring
 Aurskog-Høland (AHK) starter nå arbeidet med den nye kommuneplanen.
 Rømskog har planstrategien til behandling nå.
 Rømskog har vedtatt ny samfunnsdel i 2016, arealdelen behandles i 2017.
 Areal- og transportplanen for Oslo og Akershus er sterkt styrende fremover for utarbeidelse av
andre planer.




AHK: Kan en samordne allerede nå enkelte stillinger der dette er mulig, dvs. utnytte muligheten
ved å bruke felles stillinger i stedet for å lyse ut og ansette?
Rømskog har valgt å kjøpe tjenester fra Marker fordi vi har felles IKT-avdeling og tjenestene der
er rimeligere enn i AHK
Det er viktig at eventuelle avtaler som inngås drøftes i ordfører/ rådmannsgruppen før en inngår
avtaler.

Sak 4: Fellesnemnd – politisk behandling
 Rømskog ønsker å ta med mandatet inn i saksfremlegget. Dette kan imidlertid gjøres ulikt i
kommunene.
 Tillitsvalgte har møterett, men ikke talerett i nemnda.
 AHK kommune behandler saken om nemnd i kommunestyret 27.02.17.
 Rømskog vil også behandle saken våren 2017.

Sak 5: Prosjektledelse
 AHK ønsker at det vurderes å leie inn kompetansen, dvs. ikke lyse ut funksjonen som en ren
midlertidig prosjektstilling, men heller kjøpe prosjektledelse. Begrunnelse er at dette vil gi flere
muligheter med bredere kompetanse. Rømskog var enig i dette.
 AHK innkaller til møte om prosjektledelse. HR-sjef og økonomisjef i AHK, og begge rådmenn
innkalles.

Sak 6: Økonomiplaner / investeringer
 AHK har økonomiplanen for 2017-2020 oppe til politisk behandling nå.
 Det var orientering for politiske partier og andre interesserte torsdag 10. november.
Økonomiplanen for AHK ble delt ut. Den ble overlevert Rømskog på dagens møte.
 Begge kommunene opprettholder tjenestene i 2017.

Sak 7: Fiberproblematikk
 Fristen for å søke tilskudd i 2016 til infrastruktur var før sommerferien i år, men Anne Kirsti
sjekker om det kan være midler igjen som ikke er utdelt. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av
100 millioner til infrastrukturtilskudd. Søknadsfrist vil bli kunngjort etter at Stortinget har
behandlet budsjettet.
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Rømskog har kontakt videre med Telenor om mulige rimeligere alternativer for nedgraving av
kabel i felles grøfter.

Sak 8: Harmonisering – systemer
 Når skjer samkjøring og koblinger av systemer, f.eks. saksbehandling, økonomihåndtering, IT og
andre programmer?
Dette vil være en del av prosjektleder / prosjektledelsen sitt ansvar å følge opp.
 Rømskog kommune bruker «Esa» som saksbehandlingssystem og AHK 3600. Begge kommunene
bruker Visma og Enterprise for økonomihåndtering.
 Rømskog kjøper ingen nye IT-løsninger. Bruker «skyløsninger», levert av firma «Skill»
 Firmaet «Skill» er engasjert for å kartlegge Rømskog og Markers IKT behov og mulige løsninger
for drift frem til 2020.

Sak 9: Konferansedeltakelse
 Rømskog: Rådmann og ordfører deltar på temaer som er mest aktuelle. Rådmannen tar med
seg aktuelle fagledere i administrasjonen.
 AHK: Personal og HR sjef, Olav Mansaas Bleie deltar på alle seminarene.
 Rådmann og ordfører deltar på temaer som er mest aktuelle. Rådmannen tar med seg aktuelle
kommunalsjefer.
 Else-Marie Stuenes kommer tilbake fra permisjon i februar og vil delta i prosessen.
 Hva med tillitsvalgte? De har selv valgt representanter. (Anne-Lise Wold AHK og Rita Tørnby i
Rømskog)

Neste møte:
Foreløpig saker:

13. desember kl. 09:00, rådhuset Rømskog. Rune sender innkalling.
Oppdateres når det nærmer seg møtet

Med hilsen
for Aurskog-Høland kommune
Politisk sekretariat

Rune Alfred Holter
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift
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