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PROSESS FOR VALG AV NAVN PÅ NY KOMMUNE
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27/17
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22.08.2017
__________________________________________________________________________
Rådmannens innstilling

Prosess for valg av navn på den nye kommunen (Aurskog-Høland og Rømskog) vedtas som
beskrevet i denne saken.

Vedlegg

1) Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 30.6.17.
2) Språkrådet, Nye kommunenavn, http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/nyekommunenavn/
Bakgrunn

Kommunesammenslåingen mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommuner ble vedtatt av
Stortinget 8.6.17. Sammenslåingsprosessen planlegges med utgangspunkt i gjeldende lovverk
og føringene fra intensjonsavtalen mellom de to kommunene.
Navn på den nye kommunen ble ikke avklart i prosessene mellom kommunene ved
utarbeidelse av intensjonsavtalen våren 2016. Følgende formulering står i intensjonsavtalens
kapittel 2 “Kommunenavn og kommunale symboler”:
“Etter at søknad om etablering av ny kommune er sendt, igangsettes det en prosess for
utarbeidelse av kommunenavn, kommunevåpen, ordførerkjede, visuell profil og andre
kommunale symboler.”
Det vil senere bli fremmet sak om prosess for utarbeidelse av kommunevåpen, ordførerkjede,
visuell profil og andre kommunale symboler.
Det er hjemlet i kommunelovens §3 at det er Kongen (regjeringen) som fastsetter nytt
kommunenavn. Kommunestyrene fatter sine vedtak om hvilket navn de mener den nye
kommunen skal ha. Dersom kommunestyrene fatter likelydende vedtak, vil regjeringen mest
trolig følge kommunenes syn. Ved uenighet fastsettes navn av Kongen i statsråd.
Forut for kommunestyrebehandlingen skal kommunene invitere innbyggere og andre til å gi
innspill til nytt kommunenavn. Invitasjonen skal gå ut med utgangspunkt i de anbefalinger
som ligger fra språkrådet. Kommunene skal gå bredt ut og bruke aviser, sosiale medier og
eventuelt andre kanaler for å nå flest mulig innbyggere. Personer og grupper med
lokalhistorisk kunnskap og lignende bør oppfordres særskilt til å engasjere seg i den offentlige
debatten.
Det foreligger nyttig informasjon om navnevalg på Språkrådet sine nettsider
(http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/nye-kommunenavn/).

Sak 27/17
Følgende framdriftsplan for valg av navn på den nye kommunen foreslås:
Framdriftsplan:
22. august 2017. Kommunestyrene vedtar fremdriftsplan for navnevalg (i separate
møter).
24. august. Fellesnemnda utpeker arbeidsgruppe for gjennomføring av
navnevalgprosess.
28. august. Invitasjon går ut til alle innbyggerne om å sende inn navneforslag.
17. september. Frist for innsending navneforslag.
29. september. Fellesnemnda behandler og innstiller på nytt kommunenavn.
23. oktober. Formannskapsbehandling i begge kommuner.
30. oktober. Kommunestyrebehandling i Aurskog-Høland kommune.
9. november. Kommunestyrebehandling i Rømskog kommune.
Økonomi

Kostnader i forbindelse med prosessen dekkes av midler fra kommunereformen.
Administrasjonens vurdering

Valg av kommunenavn er viktig for identitet og tilhørighet for innbyggerne i den nye
kommunen. Rådmannen mener at fremdriftsplan og organisering skissert i dette
saksframlegget sikrer en god prosess for valg av nytt kommunenavn. Prosessen åpner for bred
involvering og tilstrekkelig tid til drøfting i offentligheten.

Konklusjon
I dette saksframlegget anbefales en prosess som sikrer bred involvering og tilstrekkelig tid til
å vurdere ulike navnealternativ før den politiske behandlingen.

Anne Kirsti Johnsen
rådmann
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VALG AV REVISOR FOR FELLESNEMNDA
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
28/17
Kommunestyret
22.08.2017
__________________________________________________________________________
Rådmannens innstilling

Kommunestyret velger Romerike Revisjon IKS som revisor for virksomheten i
fellesnemnda

Bakgrunn:
Ved sammenslåing av kommuner skal det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og
forberede kommunesammenslåing. I forkant av etablering av fellesnemnda har Fylkesmannen
innkalt til felles kommunestyremøte for de to kommunene som er vedtatt sammenslått. Av
inndelingslovas § 25 d går det frem at fellesmøte skal drøfte valg av revisor for virksomheten
i fellesnemnda.
I en sjekkliste utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) fremgår det at
kontrollutvalgene i kommunene som sammenslås bør innstille til kommunestyrene på valg av
revisor. Det er Aurskog-Høland kommune som skal føre regnskapet for fellesnemnda.
Rømskog kontrollutvalgs innstilling lyder: «Regnskapsførende kommunes revisor, velges som
revisor for fellesnemda». Aurskog-Høland kommunes revisor er Romerike Revisjon IKS.
Relevante bestemmelser:
Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
Administrasjonens vurdering

Med bakgrunn i at det er Aurskog-Høland kommune som skal føre regnskapet for
fellesnemnda vil det være naturlig at denne kommunens revisor, Romerike Revisjon IKS også
velges som revisor for fellesnemnda. Dette er også innstillingen fra Rømskog kontrollutvalg.

Anne Kirsti Johnsen
rådmann
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