Ordføreren har ordet
Kjære leser!
Tanker rundt årsmelding og regnskap for 2012
Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og
resultater i året som gikk. Eller som rådmannen skriver: “Årsmeldingen er
kommunens “selvangivelse” og en viktig redegjørelse for arbeidet som gjøres av
politikere, ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og frivillige for å utvikle kommunen til å
yte best mulig tjenester til innbyggerne i Rømskog.”
Rådmannen legger fram årsrapport for kommunens økonomi og tjenesteproduksjon i
2012. Det rapporteres i forhold til mål og rammer vedtatt i handlingsplan og budsjett
for 2012.
Kommunelovens regnskapsforskrift fremhever årsmeldingen som et av kommunens
viktigste dokumenter.
Årsmeldingen er en god innføring i Rømskog kommunes virksomhet både i forhold til
økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra den enkelte etaters virksomhet.
Årsmeldingen sier også noe om utfordringer i årene som kommer.
Medarbeiderne våre er kommunens viktigste ressurs. Resultatene fra
medarbeiderundersøkelsene viser at vi har fornøyde medarbeidere og ledere.
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 viser at innbyggerne våre er
svært godt fornøyd med Rømskog som bokommune, men ikke uventet fikk
kollektivtransport og veistandard dårligste resultat.
Grunnlaget for kommunens tjenester er vedtak fattet i de folkevalgte organer og de
prioriteringene kommunestyret har gitt.
Vi har mye å være stolte av. Men årene 2013 og 2014 og årene som kommer vil by
på noen tøffe utfordringer for oss. Som de fleste andre kommuner, er vi også i en
økonomisk utfordrende situasjon. Driftsutgiftene må reduseres. Det er særlig helse
og omsorg, som hadde et overforbruk i 2012, som må se på sine muligheter for
omstilling. Prosessen er allerede igangsatt. Som folkevalgte har vi et ansvar for å
drive kommunen innenfor de økonomiske rammene vi har.
Dette er utfordrende både for de ansatte i kommunen og for oss folkevalgte., men jeg
er sikker på at vi alle jobber mot det samme målet, nemlig å opprettholde det gode
tjenestetilbudet Rømskog er kjent for.
Det er interessant å lese i Kommunal Rapports kommunebarometer at Rømskog
rangeres som den 7. beste kommunen i landet når det gjelder økonomisk styring, og
nr. 2 i gruppen vi kan sammenligne oss med. Det synes jeg er verd å nevne.

I 2012 gikk vi med et overskudd på 3,1 mill. Brutto driftsresultat var negativt, men
netto driftsresultat av brutto driftsinntekter ble 4,2 % som er godt over
departementets anbefaling på 3%.
Aksjeutbytte fra Østfold Energi var på 1 929 000, det samme beløpet vil vi få i år,
men antakelig ikke like stort utbytte framover.
Lånegjelda vår har gått ned. Gjeldsbelastningen utgjør 31 000 pr innbygger.
Kommunens likviditet anses som god.
FERIE!
Ferie er å kunne glemme jobben med god samvittighet, leste jeg et sted.
Sommeren er tiden for å samle nye krefter. Ta vare på de varme dagene og skape
gode minner, enten vi velger å tilbringe sommeren hjemme, eller benytter
anledningen til å reise land, strand og verden rundt.
Hva om vi benytter anledningen til å slå av en prat med naboen. Det er viktigere enn
vi aner. En liten stopp, en kaffekopp på verandaen, noen velvalgte ord. Det skal ikke
mer til. – Men det aller viktigste er at vi tar vare på hverandre.
Ønsker alle en riktig god sommer!
Kari P

