Ordføreren har ordet!

Kommunereformen
Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres en kommunereform. Denne ble presentert
i form av en stortingsproposisjon tidligere i år. Regjeringens mål med reformen er:
- gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
- helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- bærekraftige og økonomiske robuste kommuner
- styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
Kommunal – og forvaltningskomiteen har understreket «at det er eit utredningsansvar for alle
kommunar».
Det legges opp til at alle kommuner i lys av dette skal utrede og vurdere sin situasjon og
behov, samt hvilke muligheter man har for sammenslåing. Prosessen skal avsluttes med et
kommunestyrevedtak senest våren 2016. Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter
knyttet til informasjon og folkehøring, jamfør inndelingslova § 10. Loven setter ikke krav til
hvordan innbyggerne skal høres, så dette må besluttes av hver enkelt kommune.
Regjeringen har gitt fylkesmannen et koordinerende ansvar for reformen og prosessene
knyttet til denne. De har også bedt KS være en tilrettelegger for gode og lokalt forankrede
prosesser. Fylkesmannen i Østfold har allerede tatt initiativ ved å besøke alle 18
østfoldkommuner før sommeren, og hatt dialog med ordfører og rådmann for å kartlegge den
enkelte kommunes status og utviklingsplaner. Fylkesmannen har ansatt egen prosjektleder,
som sier at det vil komme skisse til prosjektplan fra fylkesmannen i løpet av kort tid. Ansvaret
for de lokale prosessene ligger i den enkelte kommune. Etter sommeren 2016 skal
Fylkesmannen gjøre en selvstendig vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene og
vurdere om disse er i tråd med hovedmålene for reformen.
Kommunestyret i Rømskog fattet følgende vedtak 18.09.14
1. Kommunestyret ønsker en utreding om:
a) Rømskog som fortsatt egen kommune med nødvendig interkommunalt samarbeid
b) Kommunesammenslåing med grensekommunene/Indre Østfold
c) Kommunesammenslåing med Aurskog-Høland/Nedre Romerike
d) Ev andre løsninger
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og 1 representant fra
hvert av de partier som ikke er representert i Formannskapet, men som er
representert i Kommunestyret. Arbeidsgruppa drøfter og utformer arbeidsform og
tidsplan som fremmes kommunestyret i egen sak. Ordfører leder utvalget, og
rådmannen er sekretær.

Rømskog kommune består enten som egen kommune eller går inn i en ny kommune fra
01.01.2020. Utfallet er det ingen som kjenner i dag.
Uansett: Rømskog kommune har som sin viktigste oppgave å trygge og legge til rette for de
aller beste utviklings- og vekstbetingelser for Rømskogsamfunnet også etter 2020.
Det fordrer en god dialog med innbyggere, næringsliv og det øvrige lokalsamfunn i 20142016, for å finne fram til hva som er deres syn på de ulike samfunnsområdene framover. Jeg
ser på de som kanskje det aller viktigste i dette prosjektet.
Vår lokale prosess starter nå og vil gå fram til kommunestyresak sendes fylkesmannen og
departementet høsten 2016.
Nå venter vi på det første statsbudsjettet fra ny regjering.
Info vil komme etter hvert!

Hilsen Kari, ordfører

