RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.
År 2011, den 10. februar, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset.
Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt ut på
kommunehuset, biblioteket og www.romskog.kommune.no. Av 13 medlemmer var ved
møtets begynnelse 13 til stede. Representanten Bjørn Erik Lauritzen erklærte seg inhabil i sak
12/11. Det møtte ingen varamedlem.
Rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera møtte som sekretær.
Øystein Myrvold og Eva Taraldrud godkjenner og underskriver protokollen sammen med
ordføreren.
Til behandling:
K-SAK 01/11

RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 2010
Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

K-SAK 02/11

ØKNING AV FESTEAVGIFT
Vedtak:
Festeavgiften økes fra kr. 100,- til kr. 125,- i 2011, deretter med kr. 5
pr. år i økonomiplan for 2011 – 2014.
Vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp.).

K-SAK 03/11

FULLFØRING AV BYGDEBOK FOR RØMSKOG
Vedtak:
Det bevilges kr 135.000 fra Bygdebokfondet til fullføring av Bygdebok
for Rømskog.

K-SAK 04/11

VALGSTYRE FOR KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET
2011
Vedtak:
Til valgstyre for Kommune- og Fylkestingsvalget 2011 velges:
Formannskapet
Varamedlemmer til valgstyret:
Som valgstyrets leder velges:
Som valgstyrets nestleder velges:

K-SAK 05/11

Formannskapets varamedlemmer
Ordføreren
Varaordføreren

VALG AV LEDER I ELDRERÅDET
Vedtak:
Eldrerådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

-2K-SAK 06/11

FORSLAG TIL GENERELL SAMAARBEIDSAVTALE MELLOM
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF (A-HUS) OG
KOMMUNENE I OPPTAKSOMRÅDET
Vedtak:
Høringsuttalelsen vedtas i sin helhet.

K-SAK 07/11

KJØP AV KRISESENTERTILBUD FOR MENN
Kommunestyrets behandling:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling vedtas under forutsetning av
at de ande kommunene som er listet opp i vedlegg 2 også inngår slik
avtale.
Vedtak:
Rømskog kommune inngår avtale om kjøp av krisesentertilbud til menn
ved Krisesenteret for Fredrikstad og Hvaler under forutsetning av at de
andre kommunene som er listet opp i vedlegg 2 også inngår slik avtale.

K-SAK 08/11

SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALFOREBYGGENDE
TILTAK
Vedtak:
1. Rømskog kommune etablerer en organisert virksomhet for
kriminalforebyggende tiltak – SLT.
2. Målet med virksomheten er å forebygge atferdsavvik for barn og
unge i kommunen - iverksette tiltak som kan fremme deres personlige
og yrkesmessige utvikling.

K-SAK 09/11

FORSKRIFT OM BYGGESAKSGEBYR
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 33-1 godkjennes endringene
i Forskrift om byggesaksgebyr.
2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidende.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
Lovtidende. Samtidig oppheves Forskrift om byggesaksgebyr fra
17.06.2010.

-3K-SAK 10/11

ENDRINGER I GEBYRFORSKRIFT ETTER
MATRIKKELLOVEN
Vedtak:
1. Med hjemmel i matrikkelloven av 17. juni 2005 nr. 101 § 32 med
tilhørende forskrift §16 godkjennes endringene i gebyrforskriften.
2. Gebyrforskriften kunngjøres på Norsk Lovtidende.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
Lovtidende. Samtidig oppheves gebyrforskriften fra 15.04.2010.

K-SAK 11/11

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL
BARNEHJEMMET I VESELAVA, LATVIA
Kommunestyrets behandling 10.02.2011:
Fremskrittspartiet v/ Bjarte Norheim fremmet følgende forslag:
Kommunestyrets flertall vedtok i K-sak 57/10 å utsette behandlingen av
søknad fra Vigdis Alstein v/Rømskog Helselag, da helselaget var under
nedleggelse.
Rømskog FrP mener at vi bør behandle denne søknaden på lik linje med
alle som ønsker støtte til gode formål. Vi kan ved å akseptere denne
søknaden skape presedens for slike søknader i fremtiden.
Fremskrittspartiet fremmer derfor følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar å utbetale støtte til Vigdis Alstein og ser på
dette som en engangsstøtte.
2. Kommunestyret vedtar at alle fremtidige søknader som går til et
godt formål behandles samtidig på høsten, slik at alle får lik
behandling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å utbetale støtte til Vigdis Alstein og ser på
dette som en engangsstøtte.
2. Kommunestyret vedtar at alle fremtidige søknader som går til et
godt formål behandles samtidig på høsten, slik at alle får lik
behandling.

K-SAK 12/11

FREMDRIFTSPLAN BYGGING AV BUTIKK OG GANG- OG
SYKKELVEI

Bjørn Erik Lauritzen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Det møtte ingen varamedlem.

K-SAK 12/11
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FREMDRIFTSPLAN BYGGING AV BUTIKK, forts.
Kommunestyrets behandling:
Rømskog Senterparti v/Eva Taraldrud fremmet følgende forslag:
Rømskog Senterparti mener at det må foreligge en skriftlig leieavtale
mellom kommunen og leietaker før det kan tas stilling til om byggingen
av nye lokaler skal gjennomføres.
Rømskog Senterparti foreslår derfor at det tas inn et punkt i
fremdriftsplanen om at denne avtalen må være klar den 10.6.2011.
Enstemmig vedtatt.
Rømskog Arbeiderparti v/Roar Karlsen fremmet følgende forslag:
Tillegg til innstilling: Nye punkt:
 Ta inn vurdering av ”Utlyse drift av butikk”
 Ta inn vurdering av ”Bygde-AS” i planen
 Butikkgruppa tar kontakt med dagens driver før en eventuell
utlysning av drift av butikk.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fremdriftsplanen tas til orientering med de vedtatte tilleggsforslagene.
Ny fremdriftsplan lyder:

Milepæl
Situasjonskart
foreligger
Butikktegning og
funksjonsbeskrivelse
foreligger
Vegvesenet uttaler
seg om
situasjonskartet
Reguleringsplan
foreligger
Anbudsdokument
behandles i
arbeidsgruppa
Reguleringsplan
1.gangs behandles i
planutvalget
Reguleringsplan
legges ut
Møte med dagens
butikkdriver
Vurdere utlysning av
butikkdrift
Vurdere Bygde AS
Frist for innsigelser
1.gangsbehandling

Ansvarlig
ØRP

Dato
4.2.11

LMN-kontoret

10.2.11

Utvikling

11.2.11

ØRP

15.2.11

LMN-kontoret

16.2.11

Utvikling

22.2.11

LMN-kontoret

23.2.11

Arbeidsgruppen

1.3.11

Arbeidsgruppen

15.3.11

Arbeidsgruppen
LMN-kontoret

1.4.11
6.4.11

Innsigelser er
behandlet
Reguleringsplan
2.gangsbehandles i
planutvalget
3 anskaffelser legges
ut på anbud
2.gangbehandlingen
legges ut
Frist
2.gangsbehandling
Anbudsfrist utløper
Anbudsåpning
Leieavtale med
butikkdriver
foreligger
Vedtak om bygging
foreligger
Vedtak om valg av
tilbyder
Tilskrivelse tilbydere
Klagefrist utløper
Kontraktinngåelse
Start grunnarbeider
Grunnarbeider ferdig
Byggestart
Byggearbeider ferdig
Ferdigattest
foreligger
Leieforhold starter
Butikkåpning

LMN-kontoret

12.4.11

Utvikling

14.4.11

LMN-kontoret

14.4.11

LMN-kontoret

15.4.11

LMN-kontoret

27.5.11

LMN-kontoret
Rådmannen
Arbeidsgruppen

6.6.11
7.6.11
10.6.11

Ordfører

16.6.11

Ordfører

16.6.11

LMN-kontoret
LMN-kontoret
Rådmannen
Entrepenør
Entrepenør
Entrepenør
Entrepenør
LMN-kontoret

17.6.11
27.6.11
28.6.11
1.7.11
15.9.11
16.9.11
1.2.12
15.2.12

Utvikling
Leietaker

16.3.12
31.3.12

Bjørn Erik Lauritzen tok igjen sete.

EVENTUELT:
Interpellasjon til ordføreren på kommunestyremøtet 10.2.2011 fra
Rømskog Senterparti ved Bjørn Erik Lauritzen:
Rømskog Sp. fremmet, i sak 40/10 på kommunestyremøtet 23.9.2010,
et forslag om at kommunen skulle se på muligheten til å bygge et
næringsbygg som kan leies ut til dagligvare-drift i Rømskog kommune.
Vedtaket i denne saken ble at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som
skulle arbeide med dette for så å legge frem en prosjektplan for
kommunestyret.
I K-sak 51/10 ble det besluttet at arbeidsgruppen også skulle arbeide
frem et forslag til finansiering som skulle fremlegges for
kommunestyret 16.12.2010.

-6Interpellasjon, forts.
Nå viste det seg at dette arbeidet var mer omfattende enn det som var
antatt og arbeidsgruppen kunne ikke legge frem noen finansieringsplan
eller prosjektplan for kommunestyret 16.12.2010. Denne gruppen
arbeider fortsatt med dette og det er naturlig nok ikke tatt noen
beslutning på hvorvidt kommunen skal gjennomføre denne byggingen.
Videre ble det i K-sak 60/10, pkt. 5, vedtatt at den samme
arbeidsgruppen skulle legge frem et forslag til en fremdriftsplan for
kommunestyret 10.2.2011.
Jeg har da følgende spørsmål til ordføreren:
1. Kan ordføreren redegjøre for sine uttalelser til media 19.1.2011 om
at kommunen har besluttet å bygge butikklokaler for inntil kr. 9
mill. og denne, etter planen, skal åpnes den 1. november i år?
2. Når ordføreren går ut med en antatt ferdigdato på dette prosjektet
før arbeidsgruppen har lagt fram sitt forslag til en fremdriftsplan,
hva mener han da er denne arbeidsgruppens mandat iht. vedtaket i
K-sak 60/10, pkt. 5?

Svar på interpellasjon fra ordføreren:
1. NRK Østfold var det som ringte og spurte om hvordan det gikk med
”butikksaken”. Jeg husker ikke om dette var den 19.01., men det har
vel mindre betydning. Det at butikken skulle koste ca. 9 mill. var
inkludert opparbeidelse av tomta og gang- og sykkelvei. Og jeg sa
også at dette bare var stipulerte ca. priser vi i Butikkgruppa hadde
kommet fram til.
Det at butikken skal åpnes 1. november var vel en type
ønsketenkning som jeg sammen med de andre medlemmene i
Butikkgruppa kom med på et av møtene våre. Jeg veit ikke om det
var meg som tenkte den datoen engang. Og det sa jeg også til NRK
at dette var ønsketenkning uten at vi hadde sett nok på realismen i
en slik ønsketenkning.
Indre hang seg bare på dette og også overfor dem sa jeg at dette var
ønsketenkning fra Butikkgruppa ang. datoen.
2. Dette spørsmålet er vel allerede besvart i svar til spørsmål 1, nemlig
at det faktisk var i et Butikkgruppemøte at denne
ønsketenkningsdatoen kom fram og dette endrer ikke denne
gruppens mandat som du hentyder. Det er selvfølgelig
fremdriftsplanen vi vedtar i dag som er den som er mest realistisk
og som vi må jobbe etter.

-7Orienteringer fra ordføreren:
1. 8. mars deltar ordføreren på møte i Indre Østfold Næringsråd i regi
av Østfold Bedriftsenter AS.
2. Tur til Larvia med Ungdomsklubben og kommunestyret planlegges.
Midler søkes fra Utviklingsavtalen.
3. Politisk struktur.
Gruppelederne kalles inn til ordføreren til et møte for å drøfte dette.

Bjarte Norheim informerte om Bolyst og Grensemessa.

Møtet hevet.

Rømskog, 14.02.11

Nils Nilssen
ordfører

Protokollen er godkjent.
.............................................
Øystein Myrvold

...................................................
Eva Taraldrud

