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Deltakere:

Rømskog kommune:
Thor Håkon Ramberg ordfører, Anne Kirsti Johansen 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 28.02.17
2. Utarbeidelse av prosjektplan - føringer for prioriterte oppgaver.
3. Lokale prosjektressurser – finansieringen av disse.
4. Informasjon til Indre Akershus Blad 3. april.
5. Utarbeidelse av arbeidsoppgaver og fullmakter til Fellesnemnda.
6. Oversikt over tjenester i AHK som kan selges/samarbeides om før 2020. Ønskelig med en liste
over AHK sine interkommunale samarbeidsavtaler.
7. Gjensidig informasjon om status i kommunene.
8. Digitalisering – et nødvendig tiltak i kommunal drift

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra 28.02.17
 Protokollen godkjent

Sak 2: Utarbeidelse av prosjektplan - føringer for prioriterte oppgaver
 Rømskog mener det er viktig at avklaring av ledelsen i den nye kommunen kommer tidlig i
prosjektplanen. Dette for å skape trygghet hos ansatte i forhold til stilling og arbeidsoppgaver,
kanskje særlig blant ledere. Kartlegge ønsker til høsten. I Rømskog er det 4 topplederstillinger.
 AHK er enige i det og foreslår en bestilling til prosjektledelsen om at det lages et grovt utkast til
prosjektplan. Siri samsnakker med Anne-Kirsti om bestillingen.
Adresse
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

E-post
postmottak@ahk.no

Telefon
63 85 25 00
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Telefaks
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Internett
www.ahk.no

Foretaksregisteret
948 164 256

 Arbeidsutvalget møtes 18. april og gjennomgår bestillingen og utarbeider også møteplan for 2017.
 Ordførere tiltrer arbeidsutvalget ved behov.
 Det sees på et system for å ha et felles lagringssted for dokumenter (f.eks. noe lik droppboks).
Dette tas inn i prosjektplan.
 Rømskog forsøker å tilpasse sin møteplan for politiske møter til høsten etter AHK sin møteplan.
 Når det gjelder fellesmøter i prosessen velges et fast sted og faste dager, f.eks. siste torsdag og
fredag i måneden. Anne Kirsti og Siri avtaler datoer.
 Fellesnemnda velger møtetidspunkter for sine møter, vurderer også eventuell møtegodtgjørelse.

Sak 3: Lokale prosjektressurser – finansieringen av disse
 Rømskog mener de må frigjøre ansatte / ledere når det startes med arbeidsgrupper og
utredningsarbeid. I praksis vil dette si å finansiere bruk av vikarer. Det må også frigjøres inntil 20 %
prosjektledelse og inntil til 20 % informasjonsarbeid. Det er foreløpig ikke tatt stilling til kostnader.
 AHK mener at man må avvente prosjektplan og vurdere behov for frikjøp underveis.

Sak 4: Informasjon til Indre Akershus Blad 3. april
 Det tas sikte på at det tas bilde på mandag av fellesnemnda, men uttalelser kan eventuelt skje noe
senere.
 AHK: Siri sørger for at Informasjonsmedarbeiderne lager et forslag til uttalelse. Forslaget sendes
Anne-Kirsti.
 Fellesnemnda bør ha et treff, et uformelt møte hvor de bl.a. ser på møteplaner videre. Det bør
være med overnatting og varamedlemmene bør være med. Rådmennene deltar også. Det ble
diskutert om det skal være i juni før ferien eller i august. Ordførerne tilbakemelder.

Sak 5: Utarbeidelse av arbeidsoppgaver og fullmakter til Fellesnemnda
 Det må lages et reglement for fellesnemnda før de starter formelle møter. Det tas utgangspunkt i
intensjonsavtalen.
 Det sjekkes hva andre kommuner har gjort. Å lage reglement blir en bestilling til prosjektledelsen.

Sak 6: Oversikt over tjenester i AHK som kan selges/samarbeides om før 2020. Ønskelig fra
Rømskog med en liste over AHK sine interkommunale samarbeidsavtaler
 AHK kjøper lite tjenester, men det lages en liste som sendes Rømskog.
 AHK har kapasitet til å overta It-tjenester for Rømskog kommune.
 AHK innkaller Rømskog vedrørende samarbeid om IT.
 I hht. juristen i AHK trenger en ikke legge dette ut på anbud fordi prisen er under terskelverdien i
LOA.
 En bør se på oppvekst og utdanning om mulig samarbeid.
 Rømskog har 4 ledige sykehjemsplasser som kan kjøpes av AHK. Dette som tjenesten er organisert
nå. Rømskog har solgt plasser til andre kommuner tidligere.
 Rømskog kan også bidra i hjemmetjenesten i AHK, f.eks området Setskog
 AHK ved rådmannen formidler til SNR-kommuner om at det finnes ledige plasser på Rømskog.
 Siri sin presentasjon på ledermøte 29.03. oversendes Rømskog.
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Sak 7: Gjensidig informasjon om status i kommunene
Aurskog-Høland kommune
 AHK: det arbeides med kommuneplan, dvs. temagruppene er godt i gang. Det er positive dialoger
og gode drøftinger. Det er gjennomført folkemøter med deltakelse fra velforeninger og andre.
Fristen for innspill er passert, og det jobbes administrativt med saken ut våren, med høring til
høsten. Det tas sikte på politisk behandling tidlig på nyåret.
 Regnskapet for 2016 vil bli, 54,3 mill. i netto overskudd, dvs. 5 %. Overskudd prioriteres brukt til å
bygge opp kapital for eventuelle nye nødvendige investeringer.
 Det er høyt fokus på de store byggeprosjektene.
Rømskog kommune
 Rømskog: Kommunebarometeret viser at Rømskog er nr. 16 i landet når det gjelder god
økonomistyring.
 Det jobbes videre med fiber – har fått midler fra Nkom.
 Bygging av butikk er godt i gang – forventes leveringsklar 1. september

Sak 8: Eventuelt
Digitalisering:
 AHK: Det er og vil komme et stort trykk på digitalisering i forbindelse med kommunereformen og
arbeid i kommuner generelt.
 Det bør ansettes en digitaliseringsansvarlig. Det å ha fokus på digitalisering er viktig, ikke minst i en
kommunesammenslåing.
 AHK ønsker at reformmidler bør kunne nyttiggjøres til en stilling.
 Rømskog vurderer innspillet. Forslaget tas opp som sak på neste møte.
Brevmaler:
 AHK har laget forslag til brevmaler med logo fra begge kommuner. Godkjent fra Rømskog med en
rettelse om gateadresse for rådhuset.

Neste møte:

4. mai kl. 13:00, rådhuset i Aurskog-Høland. Rune sender innkalling

Med hilsen
for Aurskog-Høland kommune
Politisk sekretariat
Rune Alfred Holter
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift
Liste over mottakere:
Rømskog kommune, Thor Håkon Ramberg, Engehaget 1, 1950 RØMSKOG
Rømskog kommune, Anne Kirsti Johnsen, Engehaget 1, 1950 RØMSKOG
Liste over kopimottakere:
Aurskog-Høland kommune, Siri Hovde, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN
Ordfører, Roger Evjen, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN
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