RØMSKOG KOMMUNE
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Eventuelt.
Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.
Rømskog, 01.02.2010
Nils Nilssen
ordfører
Magne Barane
rådmann

RØMSKOG KOMMUNE

SAK:

BRUKERBETALING I RØMSKOG SFO OG
BARNEHAGE

Behandlende organ:
Samarbeidsutvalget, Rømskog
skole
Samarbeidsutvalget, Rømskog
barnehage
Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret

Møtedato
11.01.10

Sak nr.
1/10

11.01.10
21.01.10
11.02.10

Ark. nr.
364
364

2/10
1/10

364
364

Saksbehandler: Rune Jørgensen

1. HVA SAKEN GJELDER:
Bortfall av søskenmoderasjon i brukerbetaling på tvers av barnehage og SFO, endring av
vedtektene for Rømskog SFO og Rømskog barnehage.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Vedtektene for SFO, punkt 7 C endres til:
”det gis ikke søskenmoderasjon”
2. Vedtektene for Rømskog barnehage, under BETALING endres til:
”Barn nr.1 (det dyreste barnet) betaler full pris. Barn nr. 2 gis 30% søskenmoderasjon.
Barn nr. tre og flere gis 50%.
3. Endringene gjelder fra nytt skole/barnehageår 2010/2011.
Rådmannen i Rømskog, 28. desember 2009
Magne Barane
rådmann

Rune Jørgensen
rektor

3. VEDTAK:
3.1 UTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED RØMSKOG SKOLE:
Samarbeidsutvalget ved Rømskog skole har forståelse for merarbeidet søskenmoderasjonen
medfører for kommunekasserer. På bakgrunn av lave brukerbetalinger og at satsene ikke har
vært regulert på mange år samtykker samarbeidsutvalget ved Rømskog skole at
søskenmoderasjon i Rømskog SFO bortfaller.

3.2 UTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED RØMSKOG BARNEHAGE:
Samarbeidsutvalget ved Rømskog barnehage mener at dagens priser er forholdsmessig lave.
Det er forståelse for og det gis samtykke til at søskenmoderasjonen på tvers av SFO og
barnehage fjernes p.g.a. merarbeid for kommunekasserer.

3.3 UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.
3.4 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Betalingssatsene for SFO har stått stille i mange år. Det beregnes en betalingssats for hver
ukedag, da dagene i SFO gjennom årene har hatt ulik lengde. Nå har imidlertid alle
timetallsutvidelsene i skolen de siste årene gjort at alle dager har like mange timer, bortsett fra
at 1. – 4. klasse har en time mer på onsdager. Fra høsten 2010 er det sjanser for at også disse
klassene vil gå full dag, vi har da fem like dager i SFO – en åpningstid på 3,75 timer per dag,
samt en time på morgenen. I skolens ferier og fridager er det hele dager i SFO, disse har vært
inkludert i foreldrebetalingen.
I vedtektene for SFO og barnehage står det følgende:
”Barn nr. 1 (det dyreste barnet) betaler full pris. Barn nr. 2 gis 30% søskenmoderasjon. Barn
nr 3 og flere gis 50%. Gjelder barn på tvers av barnehage/SFO”. Denne bestemmelsen ble
vedtatt av Utvalg for oppvekst og omsorg, sak 23/01.
Barnehagen er med hjemmel i lov pålagt å ha en slik søskenmoderasjon. Barnehagen har også
en lovpålagt makspris. Rømskog ligger godt under maksprisen.
Når det gjelder SFO er det ingen lovpålagt regulering av brukerbetalingen. Vi har et slikt
system at ettermiddager koster kr. 206,- per ukedag/mnd, og kr. 50,- for morgenplass per
ukedag/mnd. En hel plass i SFO (alle morgener og ettermiddager) koster per d.d. kr. 1280,-.
Måltid er da inkludert, samt hele dager med to måltider i skolens ferier/fridager. Onsdag
ettermiddag koster kr. 109,- mer, men denne regner vi med faller bort.
Rømskog ligger betraktelig under prisene andre kommuner tar i brukerbetaling for SFO. Det
er mange ulike betalingsordninger i ulike kommuner, de opererer med over/under 15 timer,
matpenger o.a. Noen har søskenmoderasjon, andre ikke. Ingen har søskenmoderasjon på tvers
av barnehage/SFO.
For å få et sammenligningsgrunnlag, regnes hel plass inkl mat som utgangspunkt:
Rømskog
1280,-

Aremark
1820,-

Marker
1830,-

2170,-

Skiptvet
Eidsberg
Rakkestad
2420,2508,-

Det er nesten uten unntak barn i SFO som får moderasjon, da barnehageplasser er dyrere.
Inneværende år er det 7 barn i SFO som får 30% moderasjon, 1 som får 50%.
Det er ingen datasystemer i kommunen som kan behandle fakturaer på tvers av SFO og
barnehage. Kommunekasserer har uforholdmessig mye arbeid med dette, da det er veldig
mange endringer i både SFO og barnehageplasser gjennom året.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Etter en gjennomgang av Rømskog sine priser på SFO sammenlignet med andre kommuner i
Østfold, ser vi at SFO er svært billig i Rømskog. Prisene har ikke vært økt på mange år, da
politikerne har sett det som viktig at tjenester og tilbud til barn og unge skal være gode og
rimelige. Det har også virket inn at barnehageprisene ikke har økt. Rådmannen mener det nå
er aktuelt å øke prisene noe. Forslaget går da ut på at satsene ikke skal øke, men at den
vedtektsfestede moderasjonsordningen for søsken faller bort.
Kommunekasserer har gitt uttrykk for at det er enormt mye arbeid å administrere
brukerbetalingen i SFO og barnehage, og det kommer spesielt av at moderasjonsordningen
går på tvers. Det er titalls endringer i plasstypene i SFO og barnehage i løpet av året, og all
brukerbetaling for den aktuelle familien må da regnes ut på nytt.
Selv om søskenmoderasjonen i SFO fjernes, vil Rømskog likevel ha et svært rimelig SFOtilbud.
6. AKTUELLE VEDLEGG:
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I
SAKER SOM KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING I
RØMSKOG KOMMUNE
Behandlende organ:
Utvalg for utvikling
Kommunestyret
Saksbehandler: Kjell Flenstad

Møtedato
21.01.10
11.02.10

Sak nr.
05/10
02/10

Ark. nr.
580
580

1. HVA SAKEN GJELDER:
Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings - forretninger i Rømskog
kommune.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering
(matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, godkjennes Forskrift om unntak fra tidsfrister som
krever oppmålings forretning i Rømskog kommune.
2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Rådmannen i Rømskog, den 1. januar 2010

Magne Barane
rådmann

Kjell Flenstad
tjenesteleder utvikling

3. VEDTAK:
3.1 UTVALG FOR UTVIKLINGS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering
(matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, godkjennes Forskrift om unntak fra tidsfrister som
krever oppmålings forretning i Rømskog kommune.
2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.
3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et
ensartet pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og
eiendomsforhold blir klarlagte.

Matrikkelloven inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for
kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt
satt til 16 uker. Ved overskridelse av denne fristen skal kommunene tilbakebetale deler av
beløpet.
Feltsesongen for landmålingsarbeider vil på grunn av snø og mørketid kunne variere ganske
mye alt etter hvor i landet man befinner seg. For å ta hensyn til dette, har kommunene fått
mulighet til å påvirke behandlingsfristen for saker som helt eller delvis løper om vinteren
gjennom bestemmelsen i matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd, tredje setning.
Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren.
Vedrørende høringsfrist skriver Statens kartverk i sitt veiledningsmateriell: Når det gjelder
forholdet til forvaltningsloven og prosessen for høring og vedtakelse vil vi bemerke følgende:
Forvaltningslovens krav til høring må følges, men dette kan gjøres enkelt. Dvs. kort frist og
man henvender seg kun til de lokale berørte bransjeorganisasjoner. I praksis vil dette mange
steder være begrenset til å høre den lokale GeoForum foreningen. Fristen kan settes kort, for
eksempel en eller to uker hvis det bare er en organisasjon, ev. avtale frist med denne på
forhånd.
For Rømskog kommune gjelder dette GeoForum Østfold.
Forskriften har vært til høring hos Geoforum Østfold i perioden 14. desember til 21.
desember.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen foreslår at forskriften godkjennes og Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend
og trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

6. AKTUELLE VEDLEGG:
Vedlegges saken:
 Forslag til forskrift
Ligger i saksmappa:
 Matrikkelforskriften § 18
 Kopi av høringssvar fra Geoforum Østfold
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: BYGDEBOKKOMITEEN – VALG AV NYE
MEDLEMMER

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25/01-10
17/02-10

Sak nr.
4/2010
3/2010

Ark. nr.
255
255

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Willy Bray og Jørgen Dahl søker i brev av 15. desember 2009 om fritak som medlemmer i
bygdebokkomiteen.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rådmannen i Rømskog, 28. desember 2009

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS BEHANDLING:
Ordføreren fremmet følgende forslag på nye medlemmer:
Hemming Ringsby
Roy Haugen
3.2 VEDTAK I FORMANNSKAPET:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
3.3 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som nye medlemmer til bygdebokkomitéen velges:
Hemming Ringsby
Roy Haugen
3.4 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Willy Bray og Jørgen Dahl søker i brev av 15. desember 2009 om å bli fritatt som medlemmer
i bygdebokkomiteen. Bray er leder av komiteen.
Begge har vært med i komiteen i 12 år, og begrunner søknaden med alder.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at søknaden innvilges og at nye medlemmer velges.
Både Willy Bray og Jørgen Dahl har gjort en formidabel innsats for Rømskog kommune ved å
stå på for å få nedtegnet bygdas historie, og Rømskog kommune vil være dem stor takk
skyldig for det arbeid de har gjort for å bevare historien for framtiden.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Brev av 15. desember 2009 fra Willy Bray og Jørgen Dahl ligger i saksmappa.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: RØMSKOG SKYTTERLAG – SØKNAD OM UTVIDET
STØTTE TIL 200 METER

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25/01-10
11/02-10

Sak nr.
5/2010
4/2010

Ark. nr.
250
250

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Rømskog Idrettslag ber i brev av 25. november 2009 om å få utbetalt støtte til 200 meter som
ble bevilget i 2005. Videre søkes det om at kommunens tilskudd økes til kr. 390.000,2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Søknaden fra Rømskog skytterlag om økt tilskudd til 200 meter innvilges.
2. I budsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Tilskudd til organisasjoner under kap. 1.5 økes med
kr. 86.000,b. Reservert til tilleggsbevilgninger reduseres med
kr. 86.000,-.

Rådmannen i Rømskog, 28. desember 2009

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS BEHANDLING:
Ordføreren fratrådte som inhabil, da han sitter i styret for Skytterlaget.
Varaordføreren ledet møtet.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
3.2 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.
3.3 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Rømskog skytterlag skriver slik i brev av 25. november 2009:
”Rømskog skytterlag takker for tilsagn om midler til ny 200 meter på skytterbanen. Beløpet
som ble bevilget i 2005 er på kr. 307.000,-. Det er med stor glede at Rømskog skytterlag har
fått midler fra Østfold fylkeskommune i år på kr. 390.000,-.
Østfold fylkeskommune har justert beløpet fra år 2005 til år 2009 med kr. 83.000,-. Dette er
en indeks justering som vi er blitt anbefalt å bruke i vår søknad om ny 200 meter til Østfold
fylkeskommune.
Vi søker hermed Rømskog kommune om de også kan justere bevilget beløp til kr. 390.000,-. ”
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at Rømskog kommune justerer sitt tilskudd i tråd med den justering
Østfold fylkeskommune har gjort. Det vil innebære en ekstra bevilgning på kr. 86.000,- da det
tilskudd som ble bevilget var kr. 304.000,-.
Tilskuddet anbefales dekket inn ved tilsvarende bruk av tilleggsbevilgninger.
6. AKTUELLE VEDLEGG

7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: TILLEGGSBEVILGNING TIL AVLØPSANLEGGET
Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
25.01.2010 6/2010
11.02.2010 5/2010

Ark. nr.
102.1
102.1

Saksbehandler: Kjell Flenstad
1. HVA SAKEN GJELDER:
Ved risikovurdering av avløpsanlegget har det fremkommet at vi mangler en del verneutstyr
etc.
Ventilasjonsvifte, kvern og blåser ved avløpsanlegget må skiftes ut.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Rømskog kommune går til innkjøp av nødvendig utstyr til avløpsanlegget.
2. I budsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Utgiftsrammen for kap. 1.6 økes med
kr. 276.000,b. Inntekt mva under kap. 1.6 økes med
kr. 55.000,c. Bruk av disposisjonsfond økes med
kr. 221.000,-

Rådmannen i Rømskog, den 1. januar 2010.

Magne Barane
rådmann

Kjell Flenstad
tjenesteleder utvikling

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Arbeidstilsynet gjennomførte 30.04.2009 et tilsyn ved virksomheten.
Tema for tilsynet var biologisk helsefare for arbeidstakere i kommunen som arbeider ved
avløpsanlegget.
Kommunen fikk pålegg om å gjennomføre en risikovurdering av biologisk helsefare, med
frist for gjennomføring 15.10.2009.
Rømskog kommune har aldri gjennomført noen risikovurdering av dette området tidligere.
Bedriftshelsetjenesten har i løpet av sommer/høsten gjennomført opplæring i henhold til de
pålegg som arbeidstilsynet påla virksomheten. De har også bistått kommunen i
risikovurderingen. Verneombudet har deltatt på alle møtene.
Risikovurderingen belyser flere mangler på krav om verneutstyr som vi må ha tilgjengelig.
Vi må også ha egen garderobe med klær som kun benyttes ved arbeid i forbindelse med
avløpsanlegget.
Driftsoperatør belyser også andre ting som må byttes i 2010.
Ventilasjonsvifta i bassenghallen er defekt. Denne må på plass så raskt som mulig.
Ved inntaket til renseanlegget sitter det ei kvern som maler opp inngående kloakk. Denne er
ikke defekt, men er i ferd med å ”ruste” opp. Denne må byttes ut i løpet av våren.
En blåser som blåser luft ned i slamlageret er defekt og må byttes. Må på plass så raskt som
mulig.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Verneutstyret er en sikkerhet for arbeidstakerne i den daglige driften av renseanleggene, og
det er viktig at nødvendig utstyr stilles til disposisjon.
Det er også viktig at utslitte gjenstander blir skiftet ut slik at en unngår driftsstans.
Rådmannen anbefaler at nødvendig utstyr blir kjøpt inn og at utgiftene dekkes ved bruk av
disposisjonsfond

6. AKTUELLE VEDLEGG:
Kostnadsoverslag vedlegges.
Vedtak om pålegg fra arbeidstilsynet ligger i saksmappa

7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM TILSKUDD – KOMPETANSE FORUM
AS

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25/01-10
11/02-10

Sak nr.
7/2010
6/2010

Ark. nr.
032
032

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
KompetanseForum AS som Rømskog eier to aksjer i, ber eierne om et årlig tilskudd for at
man skal kunne klare driften.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Rømskog kommune imøtekommer representantskapets anmodning om årlig
innbetaling til KompetanseForum AS.
2. I budsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Tilskudd KompetanseForum økes med
kr. 12.000,b. Konto for tilleggsbevilgninger reduseres med
kr. 12.000,-.

Rådmannen i Rømskog, 4. januar 2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
I ekstraordinær generalforsamling 23. november 2009 i KompetanseForum AS ble det vedtatt:
 ”Driften av KompetanseForum AS fortsetter
 Finansieringen av kostnadene til drift og utvikling dekkes opp med innbetaling fra de
kommunale aksjonærene. Dette gjøres ved at alle kommunene årlig innbetaler et
grunnbeløp på kr. 10.000,- hver og i tillegg en sum på kr. 2,00 pr innbygger, til
sammen ca. kr. 200.000,-.
 Kostnader knyttet til gjennomføring av hvert enkelt studietilbud, finansieres særskilt.
 KompetanseForum AS skal konsentrere aktiviteten om å gi studietilbud av lengre
varighet, helt ett år eller lenger.
 Dette vedtaket skal behandles politisk i eierkommunene og blant de øvrige eierne
innen utgangen av april 2010:”
På Indre Østfold Bedriftsenter AS sin hjemmeside er KompetanseForum AS presentert slik:
”KompetanseForum AS tilbyr kompetansegivende aktiviteter til privatpersoner og
organisasjoner. Selskapets virksomhet er rettet mot regionen Indre Østfold. Kommuner og
næringsliv i regionen er selskapets eiere og viktigste kunder.
I 2004 fikk KompetanseForum startet et 4-årig desentralisert høgskolestudium i sykepleie ved
Askim sykehus. Det arbeides med å få til oppstart med et nytt kull høsten 2008. For mer
informasjon, kontakt Østfold Bedriftsenter.
KompetanseForum arbeider også med å opprette en desentralisert deltidsutdanning for
førskolelærere med oppstart fra høsten 2008.”
Utenom kommunale eiere er følgende eiere i KompetanseForum AS:
Eidsberg Sparebank
Marker Sparebank
Trøgstad Sparebank
Østfold Bedriftsenter AS

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at Rømskog kommune bidrar med sin del i tråd med
representantskapets vedtak. For Rømskog kommune vil det tilsi ca kr. 12.000,- pr. år.
Utgiftene foreslås dekket ved bruk av tilleggsbevilgninger.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i KompetanseForum AS ligger i saksmappa
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: IVARETAGELSE AV BARNS OG UNGES
INTERESSER I PLANLEGGINGEN

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25/1-10
11/2-10

Sak nr.
8/2010
7/2010

Ark. nr.
022
022

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Kommunestyret må vedta en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jfr. plan- og
bygningsloven § 3-3 tillegges tjenesteleder for oppvekst. Under tjenestelederens permisjon
tillegges oppgaven rektor ved Rømskog skole.

Rådmannen i Rømskog, 6. januar 2010.

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.
3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
I plan- og bygningslovens § 3-3 heter det at kommunen skal sørge for å etablere en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser

I forarbeidene til denne bestemmelsen heter det: Tredje ledd fastsetter, som i gjeldende lov, at
kommunen har at særlig ansvar for å ivareta barns interesser i planarbeidet. Det er i stedet for
kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en slik funksjon tatt inn et tillegg
om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det samme formålet.
Bestemmelsen presiserer samtidig at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser.
(Ot.prp. nr. 32 (2007 – 2008) S. 183).
Etter den gamle loven var oppvekstleder oppnevnt som kommunens barnerepresentant.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at den ordningen vi har hatt videreføres etter den nye plan og
bygningsloven, slik at oppvekstleder får tillagt oppgaven å ivareta barn og unges interesser i
plansaker. I oppvekstleders permisjon vil rådmannen foreslå at rektor ved Rømskog skole får
tillagt oppgaven.
6. AKTUELLE VEDLEGG

7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: INDRE ØSTFOLD KRISESENTER - AVTALE

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25/01-10
11/02-10

Sak nr.
9/10
8/10

Ark. nr.
390
390

Saksbehandler: Magne Barane
1. HVA SAKEN GJELDER:
Saken gjelder vedtakelse av selskapsavtale for Indre Østfold Krisesenter IKS
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Rømskog kommune vedtar Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS, datert 02.03.07.

Rådmannen i Rømskog, 6. januar 2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.
3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Indre Østfold Krisesenter IKS skriver slik i brev av 16. desember 2009:
”Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har hatt en selskaps- og eierskapskontroll ved Indre
Østfold Krisesenter. Der ble det avdekket at våre eierkommuner ikke har vedtatt samme
selskapsavtale. Vi ber om at dere tar vedlagte selskapsavtale opp til ny politisk behandling
dersom dere har vedtatt en annen utgave enn den som ble godkjent i regionrådet 02.03.07.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen vil anbefale at Rømskog kommunestyre vedtar avtalen datert 02.03.07.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Kopi av Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS datert 02.03.07 vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: ØKONOMIMEDARBEIDER –
STILLINGSBESKRIVELSE

Behandlende organ:
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Magne Barane

Møtedato
25.01.10
25.01.10
11.02.10

Sak nr.
1/2010
10/2010
09/2010

Ark. nr.
047
047
047

1. HVA SAKEN GJELDER:
Saker gjelder presisering av stillingsinnhold i nyopprettet stilling som økonomimedarbeider.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges fram uten innstilling.

Rådmannen i Rømskog, 14. januar 2010.

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 ADMINISTRASJONSUTVALGETS BEHANDLING:
Bjørn Erik Lauritzen fremmet følgende forslag til innstilling:
”Saken utsettes til etter at rådmann er ansatt.”
3.2 VEDTAK I ADMINISTRASJONSUTVALGET:
Bjørn Erik Lauritzens forslag ble enstemmig vedtatt.
3.3 ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Saken utsettes til etter at rådmann er ansatt.
3.4 VEDTAK I FORMANNSKAPET:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
3.5 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Saken utsettes til etter at rådmann er ansatt.

3.6 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
I budsjettet for 2010 ble det opprettet ny stilling som økonomimedarbeider ved
rådmannskontoret/kommunekassererkontoret. I rådmannens kommenterer til budsjettet for
2010 heter det om denne stillingen:
”Stillingen skal dekke økonomifunksjoner ved rådmannskontoret og ved
kommunekassererkontoret. Det er behov for avlastning av rådmannen i forbindelse med bl.a.
budsjettarbeid og en del saksbehandling. Behov for mer økonomisk oppfølging i
organisasjonen krever økte ressurser. Det er også nødvendig med økte ressurser innenfor
regnskap ved kommunekassen for å gi mulighet til normal ferieavvikling og for å begrense
arbeidsbelastningen for eksempel ved årsoppgjør m.v.
Stillingen vil også kunne tillegges noen enklere oppgaver innenfor IKT. ”
I kommunestyrets budsjettvedtak heter det:
”Stillingen bør brukes så fleksibelt som mulig til administrasjonens beste.
Stillingsbeskrivelse godkjennes av administrasjonsutvalget før utlysing skjer.”
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen er usikker på hva kommunestyrets vedtak innebærer når det gjelder stillingens
innhold. Etter rådmannens vurdering viser den skisse til innhold i stillingen som er gitt i
budsjettkommentarene at stillingen skal brukes til kommunens beste, uten at det begrepet er
brukt i beskrivelsen. Ut fra rådmannens budsjettkommentarer vil stillingen – direkte og
indirekte – gi effekter både administrativt men også i forhold til de folkevalgte. Rådmannen
oppfatter derfor at kommunestyret har en annen oppfatning av hva stillingen skal omfatte, og
at rådmannens kommentarer i budsjettet ikke er relevant, eller bare delvis relevant.
Normalt ville det ikke blitt utarbeidet stillingsinstruks på dette tidspunkt. Stillingen ville blitt
utlyst med en ramme for arbeidsoppgavene. Stillingsbeskrivelse ville blitt utarbeidet etter
ansettelse, gjerne sammen med den nye medarbeideren. Stillingsbeskrivelsen vil angi
hovedarbeidsoppgavene for arbeidstakeren. I en så liten organisasjon er det viktig ikke å
begrense fleksibiliteten ved å bli for detaljert.
Med utgangspunkt i rådmannens budsjettforslag ville trolig en stillingsbeskrivelse inneholde
noen få punkter under hovedoppgaver:
 Regnskapsarbeid ved kommunekassererkontoret, herunder kommuneregnskap, lønn,
fakturering m.v
 Økonomioppgaver ved rådmannskontoret, herunder budsjett og årsmelding/årsrapport.
 Informasjon og veiledning
Som tilleggsoppgaver ville blitt tatt med
 IKT bistand
Administrasjonsutvalget skal fastsette stillingsbeskrivelse for stillingen.
Saken legges fram uten innstilling.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Notat fra kommunekasserer Tone Ringsbu, datert 28.01.2010
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: AVTALE OM SAMARBEID MED PRIEKULU
KOMMUNE I LATVIA

Behandlende organ:
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
17.11.09
11.02.10

Sak nr.
59/09
10/10

Ark. nr.
033
033

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Spørsmål om ny avtale med kommune i Latvia.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges fram uten innstilling.

Rådmannen i Rømskog, 4. desember 2009

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:
3.1 KOMMUNESTYRETS BEHANDLING I MØTE 17.12.09:
Bjørn Erik Lauritzen og Bjarte Norheim understreket behovet for å jobbe mer med avtalen,
blant annet for å undersøke om det er interesse fra ungdommene om å delta.
3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 17.12.09:
Saken oversendes Ungdomsrådet.
3.3 UTTALELSE FRA UNGDOMSRÅDET I MØTE 19.01.10:
Ungdomsrådet slutter seg til samarbeidsavtale mellom Rømskog kommune og Priekulu
kommune i Latvia.
3.4 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11.02.10:

4. SAKENS FAKTA:
Rømskog kommune har hatt samarbeidsavtale med Veselava i Latvia fra 2006. Avtalen
utløper i 2009.
Veselava var en kommune på rundt 800 innbyggere.
I Latvia har det i 2009 vært kommunesammenslåinger, slik at Veselava har gått inn i en langt
større kommune – Priekulu – på rundt 9.000 innbyggere.
Aremark og Marker kommuner har opplevd det samme for sine samarbeidskommuner. De har
inngått ny avtale, men slik at Aremark og Marker har felles samarbeidskommune i Latvia.
Den avtalen som Aremark og Marker har gått inn på, legges fram som utgangspunkt for et
samarbeid mellom Rømskog kommune og Priekulu kommune.
Avtaleutkastet ble kort drøftet i formannskapets møte 30. november, og det var enighet om at
saken skulle legges fram for kommunestyret i desembermøtet til diskusjon og eventuelt
vedtak.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen legger saken fram uten innstilling.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Forslag til avtale med Priekulu vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

