RØMSKOG KOMMUNE

INNKALLING
til

kommunestyremøte
Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00.

Til behandling:
K-SAK 13/11

NÆRINGSUTVIKLING

K-SAK 14/11

OPPNEVNING AV MØTEFULLMEKTIGER TIL
FORLIKSRÅDET

K-SAK 15/11

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

K-SAK 16/11

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Eventuelt.
Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.
Rømskog, 18.02.2011

Nils Nilssen
ordfører

Anne Kirsti Johnsen Boutera
rådmann
(sign.)

SAK:

NÆRINGSUTVIKLING

Behandlende organ:
Kommunestyret

Møtedato
22.02.11

Sak nr.
13/11

Ark. nr.
032

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen Boutera

1. HVA SAKEN GJELDER:
Opprettelse av arbeidsgruppe for næringsutvikling.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rådmannen i Rømskog, 16. februar 2011

Anne Kirsti Johnsen Boutera
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
I forbindelse med disponering av overskudd 2010 ble det i sak 29/10 fattet
kommunestyrevedtak om:
”Avsetning til fond næringsutvikling kr. 300.000,-.
Det settes ned en gruppe for å jobbe med næringsutvikling, slik at midlene utnyttes på god
måte.”
Det er mange aktører som arbeider med næringsutvikling i Rømskog, grensekommunene og
Indre Østfold.
Det nylig vedtatte Strategiske Næringsplan for Indre Østfold skal følges opp. I tillegg må
ansvaret for å utvikle tiltak for å nå kommunens eget mål om å ha netto tre nye ikkekommunale arbeidsplasser i nye virksomheter pr år frem til 2015 plasseres.

NÆRINGSUTVIKLING
Mål: 3 nye ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter netto pr år
Oppgave
Ansvarlig
Pådriver
Ordfører
Bolyst
Placement
Utviklingsavtalen
Råd og veiledning til
Næringskonsulent
etablerere
Tomter
Utvikling
Råd og veiledning
Østfold Bedriftssenter
Nettverksmøter
Utviklingsavtalen
Profilere IØ
IØ Utviklingsfond
Profilere IØ
IØ Næringsforening
Utvikle strategier og prosjekter Østfold Utvikling
Østfoldrådet
Stedsutvikling
Innovation Circle network
Transinform
Lage Indre Østfoldguiden
Reiseliv IØ
Drifte og utvikle reiselivstilbud Opplev Grenseland AS
Barnas Grenseland
Profilere grensekommunene
Utviklingsavtalen
Støtte innovative prosjekter
Innovasjon Norge
Utvikle opplevelsesnæringene Haldenkanalen
regionalpark
Rømskog betaler bidrag/medlemsskap i fht en del av disse aktørene:
Reiseliv Indre Østfold
Østfold bedriftssenter
Indre Østfold Utviklingsfond
Opplev Grenseland AS
Innovation Circle Network
Sum

kr 37.000
kr 9.500
kr 2.800
kr 30.000
kr 2.400
kr 81.700

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Det er behov for å samle de ulike aktørene og utarbeide en plan med tiltak og klar
ansvarsfordeling slik at arbeidet samordnes. Arbeidsgruppen bør bestå av aktører som
allerede har et ansvar for næringsutvikling i Rømskog; ordfører, næringskonsulent,
representant for Bolyst og representant for Østfold bedriftssenter.

6. AKTUELLE VEDLEGG:
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK:

OPPNEVNING AV MØTEFULLMEKTIGER TIL
FORLIKSRÅDET

Behandlende organ:
Kommunestyret

Møtedato
22.02.11

Sak nr.
14/11

Ark. nr.
823

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen Boutera
1. HVA SAKEN GJELDER:
Oppnevning av møtefullmektiger til Forliksrådet.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges fram uten innstilling.
Rådmannen i Rømskog, 17.02.11

Anne Kirsti Johnsen Boutera
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Reglene om møtefullmektiger er relativt nye, og Rømskog kommune har ikke oppnevnt
møtefullmektiger. Tvistelovens § 6-7 sjette ledd krever at hvert forliksråd skal ha et utvalg av
faste møtefullmektiger, minimum 3 medlemmer, oppnevnt av kommunen for inntil 4 år av
gangen. Som møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig
og samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Møtefullmektig kan få veiledning om sine oppgaver av forliksrådet. Parter som er innkalt til
forliksrådet kan kontakte en møtefullmektig og gi denne fullmakter i saken. Møtefullmektigen
må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på forhånd sette seg inn i disse.
Møtefullmektigen skal representere partens interesser. Godtgjørelse til møtefullmektigen
utgjør 1/3 av rettsgebyret og dekkes av vedkommende part selv.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Tre møtefullmektiger oppnevnes med funksjonstid til 31.12.11.
6. AKTUELLE VEDLEGG
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Behandlende organ:
Kommunestyret

Møtedato
22.02.11

Sak nr.
15/11

Ark.nr.
613

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen Boutera
1. HVA SAKEN GJELDER:
Søknad om serveringsbevilling fra Jan Gisle Skjønhaug, RØMSKOG SPA & RESORT AS,
Vortungen, 1950 Rømskog..
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Jan Gisle Skjønhaug gis serveringsbevilling i RØMSKOG SPA & RESORT AS,
Vortungen, 1950 Rømskog.
2. Jan Gisle Skjønhaug godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
3. Det er en forutsetning for bevillingen at dokumentasjon på registrering i
arbeidstakerregisteret, samt tegnet yrkesskadeforsikring og bekreftelse
fra Mattilsynet legges frem.
Rådmannen i Rømskog, 18.02.2011

Anne Kirsti Johnsen Boutera
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
RØMSKOG SPA & RESORT AS v/Jan Gisle Skjønhaug søker om serveringsbevilling for
hotellet. Det foreligger søknad, og daglig leder har bestått etablererprøven. Dokumentasjon
på registrering i arbeidstakerregisteret, samt dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring og
bekreftelse fra Mattilsynet ettersendes. Søknaden er oversendt politiet for uttalelse og det er
ingen bemerkninger til søknaden.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Det vurderes at Jan Gisle Skjønhaug og serveringsstedet RØMSKOG SPA & RESORT AS
oppfyller de krav som stilles i Lov om serveringsvirksomhet med forbehold om at nødvendig
dokumentasjon foreligger, og serveringsbevilling kan gis i og med at politiet ikke har
bemerkninger til søknaden.

6. AKTUELLE VEDLEGG:
Søknad om serveringbevilling av 17.02.11 med nødvendige vedlegg (ligger i saksmappa).
 Skatteattest/MVA
 Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 Firmaattest
 Tegninger
 Utskrift av aksjebok
 Melding til Mattilsynet
 Budsjett
 Uttalelse fra NAV
 Uttalelse fra Politiet
 Ferdigattest
 Skjøte
 Bekreftelse på daglig leders ansettelse

7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Behandlende organ:
Kommunestyret

Møtedato
22.02.11

Sak nr.
16/11

Ark. nr.
614

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen Boutera

1. HVA SAKEN GJELDER:
RØMSKOG SPA & RESORT AS v/ Jan Gisle Skjønhaug søker om skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) øl
alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent) vin
alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol prosent og 60 vol.prosent) brennevin

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Jan Gisle Skjønhaug gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3
for RØMSKOG SPA & RESORT AS, Vortungen, 1950 Rømskog.
2. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 mellom kl 13.00 og inntil kl. 03.00,
skjenking av annen alkoholholdig drikk tillates ikke mellom kl 3.00 og 6.00.
Overnattingsgjester kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 uten slike
begrensninger.
3. Det kan skjenkes i hotellets lokaler og på terrassene ute. For skjenking på andre
utearealer må det søkes om utvidelse for en enkeltanledning etter alkohollovens §4-2
fjerde ledd.
4. Bevillingen gjelder fram til 30. juni 2012.
5. Jan Gisle Skjønhaug godkjennes som daglig leder
6. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne stedfortreder når denne har bestått
kunnskapsprøven forutsatt at lensmannen ikke har merknader til godkjenningen.
7. Det er en forutsetning for at bevillingen kan iverksettes at det legges frem
a)dokumentasjon på registrering i arbeidstakerregisteret
b)dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring
c)bekreftelse fra Mattilsynet
8. A konto bevillingsgebyr for 2011 fastsettes til kr 7000 som avregnes mot faktisk
omsatte liter ved årets slutt.
9. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.

Rådmannen i Rømskog, 18.februar 2011

Anne Kirsti Johnsen Boutera
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
RØMSKOG SPA & RESORT AS v/Jan Gisle Skjønhaug søker skjenkebevilling.
Søknaden omfatter alkoholholdig drikk i gruppe 1(opp til 4,7 vol. prosent), gruppe 2 (over 4,7
og under 22 vol. prosent) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 vol. prosent). Skjenkingen søkes
tillatt både ute og inne.
I Alkohollovens § 4-4 heter det:
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl.
13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt
mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl.
03.00 og 06.00.
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan
ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold
enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.
Det søkes om tillatelse til å skjenke alkohol i hele hotellet og på hele tomten utendørs.
Søknaden mangler
a)dokumentasjon på registrering i arbeidstakerregisteret
b)dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring
c)bekreftelse fra Mattilsynet
Søknaden er oversendt lensmannen og NAV for uttalelse.
NAV Rømskog har ingen innvendinger til søknaden.
Politiet uttaler følgende:
Det er ikke oppført noen stedfortreder for styrer av skjenkebevillingen, men i.h.h.t.
alkohollovens § 1-7c, kan det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder ”når dette virker
urimelig” blant annet av hensyn til stedets størrelse.
Politiet har ellers ingen bemerkninger til søknaden om skjenkebevillingen.

For bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som
beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. I søknaden opplyses at
man antar en total omsetning i 2011 på ca. 9000 liter ( 3840 liter i gruppe 1, 4800 liter i
gruppe 2 og 390 liter i gruppe 3.)
Bevillingsgebyr fastsettes etter Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk § 6-2 0,34 kr
pr l i gruppe 1, 0,94 kr pr l i gruppe 2 og 3,07 kr pr l i gruppe 3.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at RØMSKOG SPA & RESORT AS v/Jan Gisle Skjønhaug gis
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for RØMSKOG SPA & RESORT
AS, Vortungen, 1950 Rømskog under forutsetning at politiet ikke har innsigelser.
Det anbefales at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne stedfortreder når denne har bestått
kunnskapsprøven forutsatt at lensmannen ikke har merknader til stedfortreder.
Det bør være en forutsetning for at bevillingen kan iverksettes at det legges frem
a)dokumentasjon på registrering i arbeidstakerregisteret
b)dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring
c)bekreftelse fra Mattilsynet
A konto bevillingsgebyr for 2011 foreslås fastsatt til kr 7000 som avregnes mot faktisk
omsatte liter ved årets slutt.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Søknad om skjenkebevilling av 17.02.11 med nødvendige vedlegg (ligger i samksmappa).
 Skatteattest/MVA
 Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 Firmaattest
 Tegninger
 Utskrift av aksjebok
 Melding til Mattilsynet
 Budsjett
 Uttalelse fra NAV
 Uttalelse fra Politiet
 Skjøte
 Rutiner for intern kontroll
 Dokumentasjon på daglig leders ansettelse
 Ferdigattest

7. UTSKRIFT SENDT:

