RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.
År 2010, den 15. 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 12 til stede. Representantene Willy Bray og Bjarte Norheim hadde meldt
forfall. Som varamedlem for Bjarte Norheim møtte Anne Grethe Havnås. For representanten
Willy Bray var det ikke mulig å skaffe varamedlem.
Rådmann Magne Barane møtte som sekretær.
Kari Pettersen og Eva Taraldrud underskriver og godkjenner protokollen sammen med
ordføreren.
Til behandling:
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PRIORITERINGSLISTE FOR BYGGING AV VEILYS
Kommunestyrets behandling:
Roar Karlsen fremmet følgende forslag (Ap. og Krf.):
Prioriteringsliste:
1. Rest Steinbyfeltet og Haukenesfeltet
2. Sørover fra Hellnefeltet til Krokenfeltet
3. Skjønnhaug til Sundsrud
4. Bøsand til kirken
5. Ramberg til Skjønhaug
6. Klubbetjern
Vedtak:
Roar Karlsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak lyder:
Prioriteringsliste for bygging av veilys:
1. Rest Steinbyfeltet og Haukenesfeltet
2. Sørover fra Hellnefeltet til Krokenfeltet
3. Skjønnhaug til Sundsrud
4. Bøsand til kirken
5. Ramberg til Skjønhaug
6. Klubbetjern
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MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN
SKURÅSFELTET
Vedtak:
1. Med hjemmel i pbl § 12-14 godkjennes endringen i
reguleringsplanen for Skuråsfeltet.
2. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.
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KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV
HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV TETTE TANKER M.V.
OG FOR AVFALLSGEBYR
Vedtak:
1. Med hjemmel i lov av 13.03.1981 nr.06 og endringer i loven
11.04.2003 om vern mot forurensninger, godkjennes Forskrift om
innsamling av husholdningsavfall, tømming av tette tanker m.v og for
avfallsgebyr.
2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
Lovtidend.
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GEBYRFORSKRIFT ETTER NY MATRIKKELLOV
Vedtak:
1. Rådmannens forslag til gebyrforskrift etter ny matrikkellov av 17.
juni 2005 nr. 101 §32 med tilhørende forskrift §16 godkjennes.
2. Gebyrforskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.
3. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
Lovtidend.
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MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE 2010 – 2015
Vedtak:
Visjon, hovedprioriteter og mål for Rømskog kommune:
Visjon:
Rømskog er kjent for liv og vekst
Hovedprioriteter:
Rømskog kommune er en målrettet og attraktiv samarbeidspartner for å
1
fremme bedriftsetableringer
2
tilby et unikt lærings og utviklingsmiljø
3
tiltrekke seg barnefamilier
Mål:
1.1
Bidrar til å bygge gode holdninger
 Rømskogs innbyggere opplever samhold og blir verdsatt.
 Læringsmiljøet i Rømskog skaper gode holdninger.
1.2
Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting
 Innen 2015 er det etablert netto minst femten nye, ikke-kommunale
arbeidsplasser i nye virksomheter på Rømskog.
 Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier.
 Årlig har Rømskog en netto tilflytting av minst tre barnefamilier.
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MÅL, forts.
1.3
Kjent som en kulturkommune
 Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet.
 Bygdeboka og kulturstedet, Kurøen, utnyttes aktivt til å styrke
bygdas identitet.
1.4
Er lydhør overfor barn og unge
 Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår.
 Kommunen lytter til barn og unge
1.5
Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring
 Har høy kvalitetsmessig standard på alle kommunens
undervisningstilbud, faglig og pedagogisk.
 Utnytter moderne undervisningsteknologi i undervisningen.
 Hjelper elevene i grunnskolen til å bli dyktige, fortrolige og
ansvarsbevisste brukere av ny informasjonsteknologi.
1.6
Er blant de beste
 Rømskog Kommune har god økonomiforvaltning og – styring.
 Kommunens administrasjon er effektiv.
 Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for
nabokommuner.
 Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som trenger
det.
 Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer
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VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I
AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD
Vedtak:
Til styret for Avlastningshjemmet for Indre Østfold velges:
Medlem: Kari Pettersen
Varamedlem: David Bergquist
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EIERSKAPSMELDING INTERKOMMUNALE SELSKAPER
Vedtak:
1. Rømskog kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar
og åpenhet som overordnede verdier for det interkommunale
eierskapet.
2. Rømskog kommune legger eierprinsipper A – N til grunn for
utøvelsen av sitt eierskap
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SØKNAD OM TILSKUDD – RØMSKOG UTVIKLING AS
Vedtak:
Rømskog kommune ønsker å bruke kr. 200.000,- til markedsføring av
kommunen. Vi ønsker da å benytte Rømskog Utvikling AS til denne
markedsføringen. Kontakt i kommunen er profileringsgruppa
v/ordføreren.
Beløpet tas fra konto - Generelt disposisjonsfond.
Vedtatt med 9 mot 3 stemmer (Sp. og Frp.).
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KJØP AV BAKKETUN – GODKJENNING AV AVTALE
Vedtak:
1. Avtalen av 16.mars 2010 mellom Runa Hyttemoen og Rømskog
kommune om kjøp av eiendommen Bakketun i Rømskog
godkjennes.
2. I investeringsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Kto 02800.4530.325 Kjøp av eiendom økes fra kr. 0,- til
kr. 74.000,b. Kto 09400.4530.325 Bruk av disposisjonsfond økes fra
kr. 0,- til kr. 74.000,-.
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SØKNAD OM TILSKUDD – SCIENCE SENTER ØSTFOLD
Vedtak:
1. Rømskog kommune gir en investeringsstøtte på kr. 15.000,- og en
driftsstøtte på kr. 6.000,- pr år i årene 2011 – 2013 til Science
Center Østfold.
2. Det er en forutsetning for tilskuddet at skolen m.v. får det tilbudet
som er skissert i søknaden fra Science Center Østfold
3. Tilskuddet er endelig og ikke gjenstand for forhandlinger
4. I budsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Overføringer til andre under kap. 1.190 økes med
kr. 15.000,b. Bevilgning til tilleggsbevilgninger reduseres med
kr. 15.000,5. Årlig driftstilskudd innarbeids i budsjettene for 2011 - 2013
6. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.
Vedtatt med 11 mot 1 stemme (Ap.).
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ANNENGANGS BEHANDLING DETALJREGULERING FOR
LORTBRUA MASSEUTTAK GNR. 67, BNR. 9 RØMSKOG KOMMUNE
David Bergquist fratrådte som inhabil. Det møtte ingen varamedlem.
Vedtak:
1. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Lortbrua masseuttak
gnr 67, bnr 9, i Rømskog, datert 15.06.2009, revidert 16.03.2010,
foreslås egengodkjent.
2. Vedtaket begrunnes i rådmannens saksframlegg.

EVENTUELT:

Ordføreren orienterte om:




Trans In Form og opprettelse av lokal arbeidsgruppe
Placement – opplegg for orientering til nederlendere
Busstilbud – har fått referat fra ei gruppe som har jobbet med saken.
Gruppa ser ikke for seg at det kan opprettholdes buss til Rømskog.

Møtet hevet.
Rømskog, 16.04.10

Nils Nilssen
ordfører

Protokollen er godkjent.
…..............................................
Kari Pettersen

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

