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Referat fra forberedende møte 01.02.17 - kommunesammenslåing
Deltakere:

Rømskog kommune:
Thor Håkon Ramberg ordfører, Anne Kirsti Johnsen rådmann
Aurskog-Høland kommune:
Roger Evjen ordfører, Siri Hovde rådmann

Sted:
Referent:

Aurskog-Høland kommune, rådhuset
Rune A. Holter

Agenda:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.16
2. Justering av møteplan videre
3. Fellesnemnd – politisk behandling
4. Prosjektledelse - status
5. Utfordringer med fiberutbygging utenfor tettstedene
6. Informasjon
7. Kommuneplan og strategi
8. Erfaringer /oppfølging etter kommunereform-konferansen
9. Invitasjon fra KMD om deltakelse i prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokrati i
kommuner med vedtak om sammenslåing
10. Vurdering av deltakelse i prosjekt innen smart teknologi http://www.ncesmart.com/

Sak 1: Godkjenning av protokoll
 Protokollen godkjent, men justert med følgende tilleggstekst.
- Rømskog har vedtatt ny samfunnsdel i 2016, arealdelen behandles i 2017.
- Rømskog har valgt å kjøpe tjenester fra Marker fordi vi har felles IKT-avdeling og tjenestene
der er rimeligere enn i AHK.
- Firmaet «Skill» er engasjert for å kartlegge Rømskog og Markers IKT behov og mulige
løsninger for drift frem til 2020

Adresse
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

E-post
postmottak@ahk.no

Telefon
63 85 25 00

1 av 3

Telefaks
63 85 25 12

Internett
www.ahk.no

Foretaksregisteret
948 164 256

Sak 2: Fremdriftsplan – (møtedager fremover)
28.02.17 – Rømskog kl. 0900
Møtedager videre fastsettes på neste møte, 28.02.

Sak 3: Fellesnemnd – politisk behandling
 AHK kommune behandlet saken om nemnd i formannskapet 30.01.17, behandles videre i
kommunestyret 27.02.17. Bare medlemmer fra formannskapet er valgt.
 Rømskog behandler saken i kommunestyret 23.03.17.
 Når skal nemnda fungere, hvem innkaller? Dette må avklares.

Sak 4: Prosjektledelse
 Prosessen med å leie inn prosjektkompetanse er startet. Lagt ut på «Doffin» med tilbudsfrist
fredag 3. februar.
 Det er kommet innspill og det er hentet ut anbudsdokumenter fra «Doffin». Rammen på
1,7 mill. beholdes.
 Det er et mål at prosjektledelse skal være på plass før påske.

Sak 5: Utfordringer med fiberutbygging utenfor tettstedene
 Status er samme som ved forrige møte.
 Det gis et oppdrag til Samfunn og utvikling i (AHK) om å kartlegge fiberbehov i
Aurskog-Høland kommune.
 Det forberedes en søknad om statlige midler til fiberutbygging.

Sak 6: Informasjon
 Det ble diskutert om det er riktig tidspunkt nå for å kontakte media om status for
kommunesammenslåing. Men, det ble enighet om at det utsettes til noe mer er på plass,
prosjektledelse, fellesnemnd osv.
 Det fastsettes et tidspunkt for kontakt med media i neste møte, 28.02.
 Det legges imidlertid ut fortløpende aktuell informasjon på hjemmesidene.

Sak 7: Kommuneplaner og strategi
 Det gjøres ingen formelle grep i forhold til arbeidet med kommuneplanene nå.
 Rømskog overleverte en oversikt over hvilke avtaler kommunen har i dag, om varighet,
prosentstørrelse osv.
 Fra AHK: Det bør vurderes om AHK kan påta seg noe av disse oppgavene i dag i et
«vertskommunesamarbeid» frem mot sammenslåing. Dette siden oppgavene er relativt små,
pluss/minus 15 % stillingsstørrelser.
 Thomas Grønnerød-Hemmingby sjekker det juridiske.
 Kommunene bør lage likelydende tilnærmelser til nye lover og forskrifter i perioden frem til
sammenslåing, f.eks. forskrifter om ferdsel på vann som et eksempel.
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Sak 8: Erfaringer /oppfølging etter kommunereform-konferansen
 Se vedlegg, vedlagt presentasjonen fra Siri

Sak 9: Invitasjon fra KMD om deltakelse i prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokrati i
kommuner med vedtak om sammenslåing
 Intensjonen er god, men det ble enighet om at det også er viktig og ikke gå inn i for mange
prosjekter nå.
 Thor Håkon oversender invitasjonen til Roger

Sak 10: Vurdering av deltakelse i prosjekt innen smart teknologi http://www.ncesmart.com/
 Dette er et samarbeid med det offentlige og private, et partnerskap.
 Samarbeidet går på energisparing, f.eks. produksjon av overskudd strøm og andre smarte
løsninger for offentlig sektor.
 AHK er litt betenkt på å gå inn på nye tidskrevende prosjekter i denne fasen. Det ble ikke tatt
noe avgjørelse om en skal gå inn i dette nå.

Neste møte:
Foreløpig saker:

28. februar 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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