RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.
År 2011, den 7. april, 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.
Representantene Toril Bakker Sundsrud og Roar Karlsen hadde forfall. Som varamedlemmer
møtte Aksel Robert Haugen og Trygve Ekeheien. Representanten Bjørn Erik Lauritzen
erklærte seg inhabil i sak 28/11 og Frank Bøhn Jensen møtte som varamedlem.
Rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera møtte som sekretær.
Reidun Høisveen og Willy Bray godkjenner og underskriver protokollen sammen med
ordføreren.
Til behandling:
K-SAK 17/11

ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN
FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD 2011 - 2020
Vedtak:
1. Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020
godkjennes.
2. Det gis styringsgruppen i oppgave:
‐ Følge opp felles arbeid med klima- og energiplanen ved å
nedsette en samhandlingsgruppe. Her skal også
energiansvarlige i fra kommunene være representert for
oppfølging av Enøk-tiltak.
‐ Følge opp fylkeskommunens råd om å delta på vegne av Indrekommunene i Energiforum Østfold og delta/samarbeide med
prosjektet Biogass Østfold 2015.
‐ Følge opp videre felles klimaplan-arbeid og klimanettverket i
Østfold i forhold til felles oppgaver slik som f.eks videre
arbeidet med klimatilpassingen i kommunene.

K-SAK 18/11

OPPNEVNING AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET
Vedtak:
Som møtefullmektiger til forliksrådet oppnevnes:
1. Mari Berger
2. Rita Tørnby
3. Mette Trandem

K-SAK 19/11

RETNINGSLINJER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
MED MARKER OG AREMARK
Vedtak:
Retningslinjene godkjennes.

-2K-SAK 20/11

INTERKOMMUNALE SAMARBEID
Vedtak:
1. Rømskog kommune sier opp avtalen med Indre Østfold
Tolketjeneste.
2. Rømskog kommune sier opp avtalen med Avlastningshjemmet for
Indre Østfold.

K-SAK 21/11

MARKEDSFØRING AV RØMSKOG SOM BOKOMMUNE
Kommunestyrets behandling:
Senterpartiet fremmet forslaget fra formannskapets møte, som lyder:
1. Bevilgning av midler til markedsføring avventes til ”Bolystprosjektet” er kommet i gang og det er laget en plan for
markedsføringen.
2. Profileringsgruppa i samarbeid med kommunens representanter i
”Bolyst” og Rømskog Utvikling AS lager en plan for
markedsføringen.
3. Markedsføringsplanen og et kostnadsoverslag inkl.
kostnadsfordeling legges frem for kommunestyret.
4. Sak om bevilgning av midler til markedsføring fremmes på ny i
kommunestyret.

Vedtak:
Det ble avgitt 9 stemmer for formannskapets innstilling (Ap.+ Krf.),
mens Senterpartiets forslag fikk 4 stemmer (Sp. + Frp.).

Kommunestyrets endelige vedtak lyder:
1. Det bevilges kr 150.000 til markedsføring av Rømskog som
bokommune.
2. Midlene tas fra posten Formannskapets tilleggsbevilgning 14900 –
1990 – 120 som består av kr 220.000.
3. Profileringsgruppa lager en plan for bruken av midlene i samarbeid
med Rømskogs representanter i styringsgruppa for Bolyst-prosjektet
og Rømskog Utvikling AS.
K-SAK 22/11

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV POST I BUTIKK –
TØRNBYBUTIKKEN
Vedtak:
Saken utsettes til regnskap for 2011 er avsluttet.

K-SAK 23/11

NÆRINGSUTVIKLING
Vedtak:
Arbeidsgruppa skal bestå av en fra hvert parti.
Ordfører innkaller til første møte.

-3K-SAK 24/11

INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE
Kommunestyrets behandling:
Ved avstemming var det 7 representanter som stemte for rådmannens
forslag til innstilling, mens 6 representanter stemte for Utvalg for
oppvekst og omsorgs innstilling.
Kommunestyrets vedtak lyder:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå en intensjonsavtale om
interkommunal
barneverntjeneste med Marker kommune. Det må forutsettes at
tilgjengeligheten til
barnevernet ikke svekkes for Rømskogs innbyggere, og at
barneverntjenesten fortsatt deltar
i det tverrfaglige forebyggende arbeidet i Rømskog.

K-SAK 25/11

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN
2011 – 2012
Vedtak:
Plan for kompetanseutvikling i skolen i Rømskog kommune 2011-2012
vedtas.

K-SAK 26/11

FORSLAG TIL KOLLEKTIVTRAFIKK- OG SAMFERDSELSTILTAK ØST FOR GLOMMA
Vedtak:
1. Forslag til kollektivtrafikk- og samferdselstiltak fra ”Komitèen for
kollektivtrafikk og samferdsel øst for Glomma” av 9.mars 2011
tiltres.
2. Forslagene videresendes til aktuelle statlige og fylkeskommunale
instanser samt trafikkselskaper for videre arbeid.
3. Forslagene søkes integrert i andre løpende plandokumenter knyttet
til transport- og veiplanlegging som kommunen behandler gjennom
året.
4. Kommunen forutsetter at Komitèen for kollektivtrafikk og
samferdsel øst for Glomma holder kommunene løpende orientert
om det videre arbeid.

K-SAK 27/11

VALG AV VARAREPRESENTANT TIL ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP
Vedtak:
Som varamedlemmer til representantskapet i Østfold interkommunale
arkivselskap velges:
1.
Rita Tørnby
2.
Roar Karlsen

-4K-SAK 28/11

BYGGING AV BUTIKKLOKALE, DRIVSTOFFANLEGG,
SAMT GANG- OG SYKKELVEI TIL VESTRE TØRNBY
Bjørn Erik Lauritzen erklærte seg inhabil. Frank Bøhn Jensen tok sete.

Kommunestyrets behandling:
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet følgende
endringsforslag til formannskapets innstilling:
Pkt. a), 2. avsnitt:
Det settes et tak på kr. 4.500.000,-.
Pkt. b):
Det settes et tak på kr. 3.500.000,-.
Pkt. e) og f) inngår i pkt. b).

Vedtak:
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Sp. + Frp.).

Kommunestyrets vedtak lyder:
a)
Rømskog kommune bygger butikklokale. Administrasjonen får i
oppgave å sende ut anbud på oppføring av butikklokale på 390
m2.
Lokalene skal da være fullt ferdig og klare for montering av
butikkinnredning.
Det settes et tak på kr. 4.500.000,-.
b)
Arbeidsgruppa får i oppgave å se på hvor mye sprenging som er
nødvendig for å få på plass butikken med nødvendige utearealer.
Drivstoffanlegget skal være oppegående ved butikkstart. Gangog sykkelvei bygges ferdig fram til innkjøringen syd for
Berg-tomta. Det settes et tak på kr. 3.500.000,-.
c)
Hele prosjektet gjøres så billig som mulig i første omgang og
med gode muligheter for senere utvidelser.
d)
Leieavtale må foreligge før prosjektet legges ut på anbud,
eventuelt lyses ut så snart som mulig.

Bjørn Erik Lauritzen tok igjen sete.

-5K-SAK 29/11

VALG AV STYREREPRESENTANT I RØMSKOG UTVIKLING AS
Vedtak:
Som styremedlem velges:
Som varamedlem velges:

Kari Haugen Pettersen
Karoline Dedorsson

Møtet hevet.

Rømskog, 11.04.11

Nils Nilssen
ordfører

Protokollen er godkjent.
.............................................
Reidun Høisveen

...................................................
Willy Bray

