RØMSKOG KOMMUNE

UTSKRIFT
fra Rømskog kommunestyres møtebok.
År 2010, den 16. desember, 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 Roar Karlsen erklærte seg inhabil i sak 53/10,
54/10 og 55/10. Som varamedlem møtte Aksel Robert Haugen. Representanten Bjørn Erik
Lauritzen erklærte seg inhabil i sak 60/10, og som varamedlem møtte Frank Bøhn Jensen.
Rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera møtte som sekretær.
Reidun Høisveen og Anders Jørgen Sundsrud godkjenner og underskriver protokollen
sammen med ordføreren.
Til behandling:
K-SAK 53/10

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Vedtak:
Reglementet vedtas.

K-SAK 54/10

BUDSJETT 2011
Vedtak:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med følgende endringer:
I

DRIFTSBUDSJETT 2011

1)

Skjema 1 A og skjema 1 B vedtas som Rømskog kommunes
driftsbudsjett for 2011 med følgende endringer:
Kap. 2 – Oppvekst:
Forslag til budsjett 2011 økes med kr. 160.000, som skal
øremerkes utdanning innen spesialpedagogikk for 2 lærere.
Økningen dekkes av fond. Enstemmig vedtatt.
Kap. 3 – Helse- og omsorg:
Forslag til budsjett 2011 økes med kr. 210.000,-, som skal
øremerkes følgende:
- 20% økning av avdelingskoordinatorstillingen
- Utvidelse av driftstilskudd til fysioterapeut med 40%
Økningene dekkes av ekstramidler til eldresatsingen.
Forslaget ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp.).
Fremskrittspartiet ønsker følgende protokolltilførsel:
”Fremskrittspartiet stemmer i mot forslaget på bakgrunn av at
engangsoverføringen fra staten ikke bør brukes til å øke driften.”
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BUDSJETT 2011, forts.
Kap. 4 – Boligformål/næring:
Forslag til budsjett 2011 økes med kr. 200.000,-, som skal
øremerkes følgende:
- Kr. 150.000,- til el-tavle eldresenteret
- Kr. 50.000,- til oppussing av kontorer på kommunehuset
Økningene dekkes av vedlikeholdsfond. Enstemmig vedtatt.
Kap. 5 – Kirke- og kultur:
Forslag til budsjett 2011 økes med kr. 30.000,-, som skal
øremerkes reparasjon av pipe i hovedbygningen på Kurøen.
Økningen dekkes av vedlikeholdsfond. Enstemmig vedtatt.
2)

Tjenesteområdenes nettorammer for 2011 settes til:
Budsjett
2011

kap 1 Sentrale styringsorganer
kap 2 Oppvekst
kap 3 Helse- og omsorg
Sosial
NAV
kap 4 Boligformål/næring
kap 5 Kirke og kultur
kap 6 Teknisk
kap 7 Samferdsel
Sum 1 - 7

Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift
Nto. Utgift

7 827 000
12 354 000
15 008 000
585 000
1 531 000
3 731 000
2 874 000
1 505 000
563 000
45 978 000

3)

For 2011 fastsettes slik skatteprosent:
Inntekt
11,30%
Formue
10,- o/oo
Enstemmig vedtatt.

4)

Utvalg for oppvekst og omsorg sin garantiramme settes til kr.
50.000,- for 2011. Enstemmig vedtatt.

5)

Kommunens tapsfond er på kr. 196.000,-, som utgjør ca. 13,0%
av utestående videre utlån. Dette anses tilstrekkelig.
Enstemmig vedtatt.

6)
.

Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 300.000,Enstemmig vedtatt.

7)

Nytt pkt. 7:
Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes med 3% i 2011
fra den dato det er gjennomførbart. (Se prisliste)

-3K-SAK 54/10

BUDSJETT 2011, forts.
II

INVESTERINGSBUDSJETT 2011:

1)

Enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide konsekvensene av
vedtaket i sak 60/10 i Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014.
Senterpartiet fremmet følgende forslag:
Den planlagte investeringen til asfalt utenfor sykehjemmet tas ut
av investeringsbudsjettet for 2011 og legger til 2012 i
økonomiplanen.
Enstemmig vedtatt.
Kap. 2 – Oppvekst :
Nytt IT-program for skoleadministrasjonen på kr. 35.000,kjøpes inn.
Enstemmig vedtatt.
Finansiering:
Programmet finansieres ved å innføre kostpenger i barnehagen.
4 stemmer for (Sp. + Frp.) og 9 stemmer i mot.
Programmet finansieres ved bruk av fond.
9 stemmer for og 4 i mot (Sp. + Frp.)

K-SAK 55/10

2)

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med
investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
Enstemmig vedtatt.

III

Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i
drifts- og investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og
investeringsbudsjettet i den grad det er nødvendig for å bringe
budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
Enstemmig vedtatt.

ØKONOMIPLAN 2011 – 2014
Vedtak:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med de tillegg
som følger av K-sak 54/10 og K-sak 60/10.
Senterpartiet fremmet følgende forslag:
”I økonomiplanen for perioden 2011 – 2014 er det lagt inn en planlagt
investering på kr. 8.000.000,- til opparbeidelse av gang/sykkelveg i
2011.
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4-

ØKONOMIPLAN 2011 – 2014, forts.
Dette synes noe urealistisk og Rømskog Senterparti fremmer derfor
følgende forslag:
Den planlagte investeringen til opparbeidelse av gang/sykkelveg i 2011
reduseres til kr. 4.000.000,- og posten vedrørende oppsett av lokaler til
butikk økes med kr. 4.000.000,-.”
Enstemmig vedtatt.

K-SAK 56/10

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2011
Vedtak:
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret

torsdag 20. januar
mandag 24. januar
torsdag 10. februar

Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet

torsdag 10. mars
mandag 14. mars

Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg

torsdag 7. april
POLITISK DAG

Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret
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torsdag 19. mai
mandag 30. mai
torsdag 16. juni

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL
BARNEHJEMMET I VESELAVA, LATVIA
Vedtak:
Saken utsettes.

K-SAK 58/10

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2011 – 2014
Vedtak:
Kommunestyret behandler plan for forvaltningsrevisjonsrapport innen
utgangen av 2010. Dersom det skulle være behov for å endre planen,
delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.
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OPPFØLGING AV RAPPORT OM TILDELING AV
BARNEVERNTJENESTER
Vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ”Tildeling av
barneverntjenester” i Rømskog kommune, samt kontrollutvalgets
vedtak i saken til etterretning.

K-SAK 60/10

BYGGING AV BUTIKKLOKALE PÅ RØMSKOG
Representanten Bjørn Erik Lauritzen erklærte seg inhabil.
Frank Bøhn Jensen tok sete.
Kommunestyrets behandling:
Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:
1. Arbeidsgruppen for butikklokale fortsetter å jobbe med
butikklokalet med utgangspunkt i alternativ 1 med gangvei til
Vestre Tørnby.
2. Arbeidsgruppen skal arbeide fram et forslag på butikklokale og
legge ut dette på anbud.
3. Når anbudet er innhentet skal det legges fram en endelig sak for
kommunestyret. Det skal innhentes anbud på butikklokale og
gangvei hver for seg. Anbudet på butikklokale skal inneholde
gangvei fra dagens gangvei og fram til innkjøring syd for Bergtomta.
4. Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag så snart dette er praktisk
mulig.
5. Arbeidsgruppen legger fram en framdriftsplan på prosjektet på neste
kommunestyremøte.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak lyder:
1. Arbeidsgruppen for butikklokale fortsetter å jobbe med
butikklokalet med utgangspunkt i alternativ 1 med gangvei til
Vestre Tørnby.
2. Arbeidsgruppen skal arbeide fram et forslag på butikklokale og
legge ut dette på anbud.
3. Når anbudet er innhentet skal det legges fram en endelig sak for
kommunestyret. Det skal innhentes anbud på butikklokale og
gangvei hver for seg. Anbudet på butikklokale skal inneholde
gangvei fra dagens gangvei og fram til innkjøring syd for Bergtomta.
4. Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag så snart dette er praktisk
mulig.
5. Arbeidsgruppen legger fram en framdriftsplan på prosjektet på neste
kommunestyremøte.

-6Bjørn Erik Lauritzen tok sete igjen.
K-SAK 61/10

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Vedtak:
1. Linda Elvira Nilsen gis serveringsbevilling i Elviras cafe og gaver.
2. Linda Elvira Nilsen godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
3. Åpningstider er innenfor tidsrommet kl 8.00 – 22.00.

EVENTUELT:

Møtet hevet.
Rømskog, 20.12.10

Nils Nilssen
ordfører

Protokollen er godkjent.

…..............................................
Reidun Høisveen

...................................................
Anders Jørgen Sundsrud

