Ordføreren har ordet
Ved utgangen av 2012 og inngangen til 2013 er det med glede og takknemlighet
jeg hilser til dere.
Kommunestyret har nå vedtatt budsjettet for 2013. Her disponerer vi i
underkant av 50 mill kroner.
Behandling av kommunens budsjett er den viktigste saken kommunestyret
behandler hvert år. I budsjettet blir det bestemt hvordan kommunens penger
skal brukes og hvor pengene hentes fra.
Budsjettprosessen er som følger:
Rådmannen utarbeider utkast til økonomiplan 2013-2016 og budsjett for 2013 ut
i fra forslag fra tjenestene og de økonomiske forutsetninger som ligger i forslag
til statsbudsjettet. Med utgangspunkt i rådmannens forslag har formannskapet
utarbeidet det endelige forslaget som ble vedtatt i kommunestyret den 13.
desember. Det er viktig å understreke at dette var et fellesforslag fra alle
partiene.
Jeg har lyst til å sitere noe av det jeg sa da administrasjonen og politikerne var
samlet den 13. desember.
“Et av våre mål er at Rømskogs innbyggere skal oppleve samhold og bli verdsatt.
Vi jobber hele tida for at Rømskog kommune skal være en god kommune og bo og
leve i. Vi har rundt 50 mennesker som står på hver eneste dag for at vi skal nå
de målene vi har satt oss.
Jeg retter en stor takk til alle ansatte i kommunen, med rådmann Anne Kirsti i
spissen. Takk også til alle folkevalgte. Jeg opplever et sterkt engasjement og
stor beslutningsvilje hos dere, også viljen til å jobbe sammen er inspirerende for
meg som ordfører.
Men, vi når ingen mål og kommer aldri videre dersom menneskene som bor her
ikke trives og har det bra. God livskvalitet er en forutsetning for all velferd.
Mange av våre innbyggere har nå sin opprinnelse fra et annet land en Norge. Vi
ønsker oss flere innbyggere, og vi vil at de som kommer føler seg velkomne og vil
bli. Vi må ha trygge oppvekstrammer og en trygg og god alderdom. Det er
BOLYST på sitt beste!”
Vi har nå vedtatt budsjettet for neste år, og føringer fram til 2016.

Vi tror vi har tatt de gode grepene for framtida. Den som ønsker et godt
budsjett må ta utgangspunkt i realisme, for det vil gi et ansvarlig budsjett og
nødvendig handlefrihet og handlekraft.
Jeg tror budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 er et godt kart for reisen
videre. Tonen i budsjettforhandlingene mellom alle partier har vært åpen, god og
konstruktiv. Jeg er både glad og fornøyd med at det er enighet om et godt og
ansvarlig budsjett. Vi har mange aktiviteter i økonomiplanperioden fra 2013 –
2016, men har ikke kommet med så mange nye tiltak. Nå ønsker vi at 2013 blir
året da vi ser resultater av de vedtakene som tidligere er fattet.
2013 er året:
- gang og sykkelveien blir påbegynt
- vi får ny butikk
- SOBBL (Sarpsborg og omegn boligbyggelag) bygger 6 leiligheter på Rømskog
- påbygget i barnehagen er tatt i bruk
- Tinghuset på Kurøen blir oppgradert
- Balløkka på Vestsida blir realisert
- Trafikksikkerhetsplan og Folkehelseplan er vedtatt
- vi arrangerer Grensemesse 7. og 8. juni
- arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen er i gang satt
Vi har alle et ansvar for det felles budsjettet som er vedtatt i kommunestyret,
og vi mener det har den nødvendige bærekraft for å møte tidene som ligger
foran oss.
Ved starten på det nye året ønsker jeg å takke:
- Næringslivet som gjennom verdifull innsats skaper vekst i vår kommune
- Lag, foreninger og frivillige for det uvurdelige arbeidet dere gjør i bygda
vår. Uten dere hadde vi vært fattige på gode opplevelser og
medmenneskelighet
- Ansatte, politikerne og det politiske miljøet for godt samarbeid
Tusen takk for innsatsen i 2012 og riktig godt nytt år!
Beste hilsen fra Kari Pettersen

