Ordføreren har ordet!
Enda et år er gått. 2014 synger på siste verset. Det er hyggelig for meg å ønske velkommen
til «Rømsjingen» i desember. Nå er det snart jul igjen med alt hva det innebærer – gleder og
forventninger, forberedelser og plikter. Julen gir forskjellige assosiasjoner. Noen elsker den,
andre ikke.
For oss politikere betyr denne tiden budsjettbehandling, helt i samsvar med tradisjon og
planlagt framdrift. Budsjettet sluttbehandles i kommunestyremøte 11. desember.
Tjenestetilbudet blir stort sett opprettholdt og ingen vil merke vesentlige endringer. Men vi
skulle gjerne hatt noen millioner ekstra. Vi opplever et større trykk på tjenestene våre enn det
vi er vant til i Rømskog. Dette er utfordrende både for ansatte og oss politikere.
Kommunestyret tar dette på det største alvor og vil følge utviklingen nøye i tida framover. De
fleste kommuner opplever nok dilemmaet mellom krav til økte velferdstjenester og
begrensede midler. Rådmannen vår uttaler: « Det beste vi kan gjøre for Rømskog er å
fortsette å investere i og utvikle lokalsamfunnet og lokaldemokratiet, sørge for en robust
økonomi og riktige tjenester til riktig tid til våre innbyggere og brukere». Jeg lover å komme
tilbake til våre prioriteringer i januarutgaven.
Det er så mange fantastiske mennesker her på Rømskog. Som ordfører er jeg heldig som får
muligheten til å treffe disse menneskene som har et stort engasjement for bygda.
Idrettsungdommen vår er bare helt eksemplariske. De er gode ambassadører for kommunen
og det takker vi dem for. Gratulerer til alle sammen for innsatsen i 2014. Samtidig vil jeg
takke alle som står på nesten hver dag hele året for at de får den muligheten.
Vi har det godt i Rømskog, og vi skal være glad for det vi har. Men vi må også vise, og si at
vi er stolte av alt det vi har. At vi bor i en flott kommune. For det tror jeg vi skal kunne være
enige om, selv om vi aldri kan eller skal si oss helt fornøyd. Når vi ikke skal si oss helt
fornøyd, så tenker jeg på de som ikke føler seg inkludert. Når noen spør meg hvordan det er
å komme som ny i Rømskog, hvordan få et nettverk? Svaret mitt er: «Engasjer deg i det
barna dine er med på. Bli med i lag og foreninger, still opp på dugnad, ta på deg oppgaver.
Du treffer andre likesinnede, du gjør noe meningsfullt for andre, - og så får du noe helt gratis;
du blir kjent med andre, du blir en del av nabolaget, av nærmiljøet, du får venner. Du blir en
del av lokalsamfunnet! Vi trenger hverandre!»
Julen er en tid som er god for de fleste av oss, men mange kjenner også på andre følelser.
Savn og lengsel forsterkes i tider hvor omgivelsene utstråler forventning og glede. Håper
derfor at vi alle i Rømskog kan vise den raushet og omtanke som gjør at julehøytiden kan bli
en positiv opplevelse for oss alle. Jeg ønsker å sende en takk til alle våre ansatte for den
flotte jobben dere gjør for våre brukere. En spesiell takk til dere som jobber i julehelgen.
Ønsker også å takke alle folkevalgte i kommunen for et godt år og et godt samarbeid.
På sitt vis er lystenninga på kirkegården en av våre vakreste juleskikker, og når julekvelden
senker seg og alle lys står og brenner i mørket er det nok mange som kjenner seg rørt i
hjertet. På vegne av alle folkevalgte i Rømskog ønsker jeg alle sammen en fredfull jul og et
godt nytt år!
Hilsen Kari P

