Ordføreren har ordet
Kjære leser!
Godt nytt år!
Vi lever i en spennende tid. Verden er blitt så liten. Den er blitt så annerledes. Alt er
rykket så nærme oss. Nå får vi bilder innpå oss via data og TV. Katastrofen på
Filipinene, borgerkrigen i Syria, demonstrasjoner i Ukraina. Mer enn noen gang
tidligere oppdager vi at verden er sårbar.
Vi har nå feiret jul i en del av verden hvor vi tar det som en selvfølge.
Jule og nyttårsfeiring står for de fleste som en god tid. Tid for familie og venner, men
også en tid til takknemlighet og ettertanke.
I skrivende stund nærmer 2013 seg slutten. Her på Rømskog kan vi blant annet
glede oss over at arbeidet med gang og sykkelveien er godt i gang. Det blir veldig
bra. Det er blitt veilys på Hauknesfeltet, Skuråsfeltet og Steinbyfeltet. Tinghuset på
Kurøen ble oppgradert til sommersesongen.
Budsjettet for 2014 er nå vedtatt. For første gang er Rømskogs budsjett på over 50
millioner kroner. Driftsbudsjettet for 2014 har 51 134 000 kroner til fordeling på drift.
Av dette er 35 184 000 kroner rammetilskudd, anslag skatteinntekter er satt til
16 916 000 kroner.
Kommunens inntekter; rammeoverføringer fra staten, skatt og brukerbetalinger
strekker ikke til for å dekke utgiftene til at kommunens tjenester kan videreføres på
samme nivå som til nå. Arbeidet med effektivisering, omstilling og reduksjon i
tjenestene ble startet opp i 2013. Rådmannen sier: «Ved å snu alle steiner og lufte
alle hellige kuer, er det mulig å omstille driften og redusere kostnader uten at
kvaliteten på de lovpålagte tjenestene reduseres.»
Nødvendige omstillinger må til, men som arbeidsgiver skal vi ha respekt for de
spørsmålene og den motstand som kan oppstå som resultat. Desto viktigere blir det
at vi som kommunestyret løfter blikket og ser nye muligheter, og jeg ønsker å gi
kreditt og ros når vår rådmann og hennes medarbeidere går nye veier i sitt
utviklingsarbeid til beste for våre innbyggere. Det er målet om de gode tjenestene
med vekt på kvalitet vi er satt til å gjøre.
Jeg håper 2014 blir et godt år for oss alle. Enten vi er arbeidstaker, arbeidsgiver, ung
eller gammel, har vi alle et ansvar for våre medmennesker, vår kommune og for den
framtida vi i fellesskap går inn i. Jeg er stolt over å være ordfører i en kommune der
det daglig blir lagt ned en stor innsats for at vi skal kunne skape en god kommune for
våre innbyggere.
Før vi starter på neste års muligheter og utfordringer vil jeg ønske alle et godt nytt år!
Hilsen fra Kari P

