RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.
År 2010, den 11. 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. Sak nr. 4 ble vedtatt behandlet som første sak.
Rådmann Magne Barane møtte som sekretær.
Karoline Dedorsson og Bjørn Erik Lauritzen underskriver og godkjenner protokollen sammen
med ordføreren.
Til behandling:
K-SAK 1/10 BRUKERBETALING I RØMSKOG SFO OG BARNEHAGE
Vedtak:
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.
K-SAK 2/10 FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM
KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING I RØMSKOG KOMMUNE
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 oppmålingsforretning i Rømskog kommune.
2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
Lovtidend.
K-SAK 3/10 BYGDEBOKKOMITÉEN – VALG AV NYE MEDLEMMER
Vedtak:
Som nye medlemmer til bygdebokkomitéen velges:
Hemming Ringsby
Roy Haugen
K-SAK 4/10 RØMSKOG SKYTTERLAG – SØKNAD OM UTVIDET STØTTE
TIL 200 METER
Ordføreren fratrådte som inhabil, da han sitter i styret for Skytterlaget.
I hans sted møtte Aksel Robert Haugen. Varaordfører Kari Pettersen ledet
møtet.

-2K-SAK 4/10 RØMSKOG SKYTTERLAG, forts.
Vedtak:
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,-.
Ordføreren tok igjen sete.

K-SAK 5/10 TILLEGGSBEVILGNING TIL AVLØPSANLEGGET
Vedtak:
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,-

K-SAK 6/10 SØKNAD OM TILSKUDD – KOMPETANSE FORUM AS
Vedtak:
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,-.

K-SAK 7/10 IVARETAGELSE AV BARNS OG UNGES INTERESSER I
PLANLEGGINGEN
Vedtak:
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.

K-SAK 8/10 INDRE ØSTFOLD KRISESENTER – AVTALE
Vedtak:
Rømskog kommune vedtar Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS,
datert 02.03.07.

-3K-SAK 9/10 ØKONOMIMEDARBEIDER – STILLINGSBESKRIVELSE
Kommunestyrets behandling:
Bjarte Norheim, Frp., fremmet følgende forslag:
”Kommunestyrets flertall gjorde følgende vedtak i K-sak 57/09 den 17.12.09 i
forbindelse med budsjettet for 2010:
”Stillingen bør brukes så fleksibelt som mulig til administrasjonens beste.
Stillingsbeskrivelse godkjennes av administrasjonsutvalget før utlysing skjer.”
Fremskrittspartiet er den gang som nå sterkt uenig i at stillingsbeskrivelsen skal
godkjennes av administrasjonsutvalget før utlysing skjer. At stillingen brukes
så fleksibelt som mulig til administrasjonens beste tar vi som en selvfølge, her
som ellers.
Som rådmannen påpeker i saksframlegget er det ikke normalt å utarbeide en
stillingsinstruks før den tilsatte er på plass, men med en ramme for påtenkte
arbeidsoppgaver.
Når så administrasjonsutvalget og formannskapet går inn for å utsette hele
saken til etter at ny rådmann er ansatt, virker dette som en trenering og smaker
av mistillit mot sittende rådmann og kommunekasserer. Fremskrittspartiet har
full forståelse for kommunekasserers skuffelse som fremkommer i sakens
vedlegg, og håper nå at kommunestyrets flertall er sitt ansvar bevisst og gjør
om sitt tidligere vedtak i K-sak 57/09, og ikke går for inn for formannskapets
innstilling til kommunestyret.
Ved å gå inn for at stillingen opprettes fra 1. mai 2010 som foreslått i budsjettet
for 2010 vil sittende rådmann kunne få satt en ny person inn i en del av
arbeidsoppgavene før ny rådmann er på plass, kommunekasserer vil på et langt
tidligere tidspunkt få den avlastningen hun sårt trenger, samt at ny rådmann
ikke har enda en fersk medarbeider å sette inn i helt nye arbeidsoppgaver han
selv ikke er spesielt godt kjent med. Totalt sett ser vi dette som den beste
løsningen for alle de involverte.
Fremskrittspartiet fremmer derfor følgende forslag:
1. Kommunestyret opphever med dette sitt tidligere vedtak om stillingen gjort
i K-sak 57/09 den 17.12.09.
2. 100% stilling som økonomimedarbeider ved rådmannskommunekassererkontoret opprettes fra 1. mai 2010.
3. Kommunestyret har tillit til at stillingsutlysning med ramme for
arbeidsoppgaver og på et senere tidspunkt stillingsinstruks utarbeides av
administrasjonen til kommunens beste.”
Roar Karlsen, Ap. og Krf. fremmet følgende forslag:
”Formannskapets innstilling med følgende tillegg:
Kommunestyret anmoder administrasjonen om å løse utfordringen på
kommunekassererkontoret så snart som mulig. Dette skal være en midlertidig
ordning for 2010. Dette kan for eksempel løses ved å samarbeide med de andre
grensekommunene.”

-4K-SAK 9/10 ØKONOMIMEDARBEIDER – STILLINGSBESKRIVELSE, forts.
Vedtak:
1. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp.).
2. AP/Krf.’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets endelige vedtak lyder:
1. Saken utsettes til etter at rådmann er ansatt.
2. Kommunestyret anmoder administrasjonen om å løse utfordringen på
kommunekassererkontoret så snart som mulig. Dette skal være en midlertidig
ordning for 2010. Dette kan for eksempel løses ved å samarbeide med de andre
grensekommunene.
K-SAK 10/10 AVTALE OM SAMARBEID MED PRIEKULU KOMMUNE I LATVIA
Vedtak:
Rømskog kommune vedtar samarbeidsavtalen med Priekulu kommune.
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Frp., Sp. og en Ap.).
EVENTUELT:
Interpellasjon fra Bjarte Norheim, Fremskrittspartiet, til K-styret 11.02.10:
Vi har nå vært med i tilflyttingsprosjektet Placement i ett år. Under denne tiden
har det kommet noen nye familier til Rømskog. Og vi har vært i Nederland på
messe for å reklamere for Rømskog kommune. Vi er nå halvveis ut i prosjektet.
I den forbindelse har vi noen spørsmål til ordføreren om dette prosjektet:








Hvor mye har prosjektet kostet oss så langt?
Har vi overskredet kostnadene i forhold til planene?
Hva vil totalkostnaden for prosjektet være?
Hvem har jobbet med prosjektet i Rømskog kommune?
Hva har vi gjort for å integrere våre nye innbyggere i bygdemiljøet?
Hvilke planer har vi videre i prosjektet?
Har vi avsatt midler for å hjelpe ”gründere” med å starte egne
arbeidsplasser?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.
1. I 2009 kostet prosjektet netto kr. 95.000,- for Rømskog kommune. I tillegg
ble kr. 66.000,- betalt over utviklingsavtalen. Kr. 66.000,- av kommunens
kostnader ble dekket av profileringsmidler og kr. 29.000,- fra egen
budsjettpost på kr. 30.000,-.
2. Vi har ikke overskredet budsjettet.
3. Totalkostnadene for Rømskog kommune (eksklusive det som dekkes av
utviklingsavtalen) vil være kr. 132.000,- til Placement. I tillegg er bevilget
kr. 30.000,- i 2009 og 2010 til diverse utgifter.

-54. Det er ordfører, men også varaordfører, rådmann og til dels Jan Birger
Holth som har hjulpet til. Det har vært møter med nederlendere på Ørje og
omvisning her i kommunen.
5. I mars 2009 hadde vi et møte der alle nye innflyttere fra 2007 og til aktuell
dato var invitert. Der ble det orientert fra kommunens side fra etatslederne
om hva de jobber med. I tillegg deler jeg ut ei enkel velkomstpakke med
diverse kart, brosjyrer og andre småting. Det er tenkt ei lignende samling i
vår, men at lag- og foreninger kan få presentere seg.
6. Planene videre i prosjektet er et møte nå i uke 8 med prosjektlederen fra
Placement. Han vil også ha et møte med de nederlenderne som har flyttet til
Grenseland, for å høre deres erfaringer. I slutten av januar var rådmannen,
Jan Birger Holth og jeg i Nederland på de Skandinaviske dager, som
Placement arrangerte. Det var nå 43 familier som meldte sin interesse.
Disse blir sett på nå framover. Jeanette var til kjempefin hjelp begge dager.
7. Vi har det kommunale næringsfondet på kr. 100.000,-, som vi får over
Utviklingsavtalen. Her må alle søke på like vilkår.

Orientering ved ordfører:
 Prosess for ansettelse av ny rådmann.
 Butikk: Har framforhandlet avtale, den er nå til kvalitetskontroll hos KSadvokatene.
 Fortum: Lover oss strøm til industrifeltet. De vurderer forsterkning av linja
til Rømskog.
 Trans-In-Form: Fire områder i Indre Østfold er med i stedsutviklingen.

Møtet hevet.
Rømskog, 17.02.10

Nils Nilssen
ordfører

Protokollen er godkjent.
…..............................................
Karoline Dedorsson

...................................................
Bjørn Erik Lauritzen

