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PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ
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15/188
ÅRSMØTE I FRIVILLIGSENTRALEN
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25/15
ÅRSMELDING 2014
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding for Rømskog kommune 2014 godkjennes.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Årsmelding for Rømskog kommune 2014 godkjennes.

26/15
ÅRSREGNSKAP 2014
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1.
Rømskog kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes.
2.
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et udisponert netto driftsresultat på
kr 1 554 046 som foreslås avsettes slik:
kr 554 046 til pensjonsreguleringsfondet
kr 1 000 000 til disposisjonsfondet.
BEHANDLING:
Forslag fra Sp:
1. Rømskog kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et udisponert netto driftsresultat på
kr 1 554 046 som foreslås avsettes slik:
kr 1 554 046 til pensjonsreguleringsfondet
5 stemmer for (4 Sp og 1 Frp), 8 stemmer mot (Ap og Krf)
Forslag fra Ap:
1. Rømskog kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et udisponert netto driftsresultat på
kr 1 554 046 som foreslås avsettes slik:
kr 224 046 til pensjonsreguleringsfondet
kr 330 000 brukes til inndekning av årets tilleggsbevilgning til oppvekst
kr 1 000 000 avsettes til disposisjonsfondet.
4 stemmer for (4 Ap), 9 stemmer mot (1 Frp, 4 Sp og 4 Krf)
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et udisponert netto driftsresultat på
kr 1 554 046 som foreslås avsettes slik:
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kr 554 046 til pensjonsreguleringsfondet
kr 1 000 000 til disposisjonsfondet.

27/15
TVERRFAGLIG SAMARBEIDSMODELL FOR BARN OG UNGE I RØMSKOG
KOMMUNE
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:
Tverrfaglig samarbeidsmodell for barn og unge i Rømskog vedtas utarbeidet.
BEHANDLING:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstiling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Tverrfaglig samarbeidsmodell for barn og unge i Rømskog vedtas utarbeidet.

28/15
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2015
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Tertialrapport 1.tertial 2015 tas til orientering og det gjennomføres følgende
budsjettregulering av tjenestenes rammer:
Oppvekst tilføres
kr 330 000
Kultur reduseres
kr 50 000
Helse og omsorg reduseres kr 110 000
Utvikling reduseres
kr 50 000
Sentraladm. reduseres
kr 100 000
NAV reduseres
kr 20 000
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Tertialrapport 1.tertial 2015 tas til orientering og det gjennomføres følgende
budsjettregulering av tjenestenes rammer:
Oppvekst tilføres
kr 330 000
Kultur reduseres
kr 50 000
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Helse og omsorg reduseres
Utvikling reduseres
Sentraladm. reduseres
NAV reduseres

kr 110 000
kr 50 000
kr 100 000
kr 20 000

29/15
EFFEKTIVISERINGS- OG INNSPARINGSTILTAK
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Administrasjonen arbeider videre med de foreslåtte tiltakene.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Administrasjonen arbeider videre med de foreslåtte tiltakene.

30/15
KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØMSKOG
KOMMUNE
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:
Kvalitetsstandard for pleie- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune vedtas med følgende
merknad: Ordlyden «Kvalitetsstandard for pleie- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune»
endres til «Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune.
BEHANDLING:
Utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Kvalitetsstandard for pleie- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune vedtas med følgende
merknad: Ordlyden «Kvalitetsstandard for pleie- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune»
endres til «Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune.
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31/15
MAKESKIFTE KOMMUNESKOGEN MOT SENTRUMSNÆRE AREALER
GNR. 71 BNR. 15
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det nedsettes et forhandlingsutvalg som går i videre dialog med grunneier av gnr 71 bnr 15
med utgangspunkt i skissert forslag om å makeskifte deler av kommuneskogen med
sentrumsnære arealer. Tilleggsarealer rundt skytebanen tas også med i disse forhandlinger.
Medlemmer til forhandlingsutvalget:
Forslag fra Sp: Gudbrand Kvaal
Forslag fra Krf: Jan Birger Holth
Forslag fra Ap: Fremmes i kommunestyret
Administrasjonen
BEHANDLING:
Forslag fra Ap:
Nils Nilssen
Formannskapets innstilling og Aps forslag enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det nedsettes et forhandlingsutvalg som går i videre dialog med grunneier av gnr 71 bnr 15
med utgangspunkt i skissert forslag om å makeskifte deler av kommuneskogen med
sentrumsnære arealer. Tilleggsarealer rundt skytebanen tas også med i disse forhandlinger.
Medlemmer til forhandlingsutvalget:
Forslag fra Sp: Gudbrand Kvaal
Forslag fra Krf: Jan Birger Holth
Forslag fra Ap: Nils Nilssen
Administrasjonen

32/15
HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Hovedplan vann, avløp og miljø vedtas i sin helhet, med mulighet for endring på
prioriteringer. Administrasjonen legger frem forslag til finansiering av planen.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
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Hovedplan vann, avløp og miljø vedtas i sin helhet, med mulighet for endring på
prioriteringer. Administrasjonen legger frem forslag til finansiering av planen.

33/15
REGULERINGSPLAN FURUSUND HYTTEOMRÅDE.
PLANUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Reguleringsplan for Furusund vedtas i sin helhet.

BEHANDLING:
Nils Nilssen ble erklært inhabil. Det var ingen vara i hans sted.
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Reguleringsplan for Furusund vedtas i sin helhet.

34/15
KOMMUNEREFORMEN
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1.
Rømskog kommune vil fortsatt vurdere muligheten for å bestå som egen kommune.
2.
Rømskog kommune vil utrede et forhandlingsgrunnlag og evt. framforhandle et
sammenslåingsgrunnlag med Aurskog-Høland kommune evt. med andre kommuner i
tillegg.
3.
Rømskog kommunen vil ikke utrede videre alternativet med sammenslåing med kun
Indre Østfoldkommuner.

BEHANDLING:
Forslag fra Sp:
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Rømskog kommune vil først og fremst prioritere å jobbe for å bestå som egen kommune, dette så
lenge vi ikke har tydelige signaler på at en evt. kommunesammenslåing vil føre til bedre tjenester
for kommunens innbyggere.
4 stemmer for: (4 Sp) 9 stemmer mot (4 Krf, 4 Ap og 1 Frp)

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommune vil fortsatt vurdere muligheten for å bestå som egen kommune.
2. Rømskog kommune vil utrede et forhandlingsgrunnlag og evt. framforhandle et
sammenslåingsgrunnlag med Aurskog-Høland kommune evt. med andre kommuner i
tillegg.
3. Rømskog kommunen vil ikke utrede videre alternativet med sammenslåing med kun
Indre Østfoldkommuner.

35/15
KJØP AV SANDEMSKOLEN
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
4.
Kommunen kjøper Sandemskolen gnr.67/bnr.88 for kr 1 500 000. Kjøpet finansieres
fra disposisjonsfond.
5.
Kommunen inngår en intensjonsavtale med «Initiativgruppen for bevaring av
Sandemskolen» så snart denne har dannet en forening/juridisk objekt.
Intensjonsavtalen skal inneholde bl.a:
a)Foreningens overtagelse av Sandemskolen, gnr.67/bnr.88, etter reglene for
«bagatellmessig støtte».
b)Sandemskolen skal være et kultursenter i bygda.
c) I oppløsningsparagrafen i foreningens vedtekter skal det stå at eiendommen
gnr.67/bnr.88 tilfaller kommunen vederlagsfritt ved en eventuell oppløsning av
foreningen.
6.
Evt. kjøp av inventar i Sandemskolen og kjøp av Arne Lindaas’ kunst vil bli
fremmet i egen sak.
BEHANDLING:
Sigbjørn Gløtta ble erklært inhabil. Vararepresentanten Irja Helene Norheim tok sete i hans
sted.
Rådmannens forslag pkt 1 fikk 1 stemme (Ap) 12 stemmer mot (3 Ap, 4 Krf, 4 Sp og 1 Frp)
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Kommunen kjøper ikke Sandemskolen gnr.67/bnr.88.
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36/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det tas ikke imot flyktninger i Rømskog kommune i 2015 eller 2016. Rømskog kommune
anerkjenner at verden står overfor en største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Dette dreier
seg om en storstilt dugnad, og vi vil være med å vurdere om det finnes måter vi som
lokalsamfunn kan stille opp på, gjennom kreativ dugnadstenkning.
På det nåværende tidspunkt ser vi ikke at kommunen er i stand til å ta imot flyktninger fra
Syria, men dersom staten. Fylkeskommunen og andre relevante aktører signaliserer at
rammebetingelsene kan forbedres, er kommunen villig til å vurdere mottak av flyktninger på
et senere tidspunkt.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det tas ikke imot flyktninger i Rømskog kommune i 2015 eller 2016. Rømskog kommune
anerkjenner at verden står overfor en største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Dette dreier
seg om en storstilt dugnad, og vi vil være med å vurdere om det finnes måter vi som
lokalsamfunn kan stille opp på, gjennom kreativ dugnadstenkning.
På det nåværende tidspunkt ser vi ikke at kommunen er i stand til å ta imot flyktninger fra
Syria, men dersom staten. Fylkeskommunen og andre relevante aktører signaliserer at
rammebetingelsene kan forbedres, er kommunen villig til å vurdere mottak av flyktninger på
et senere tidspunkt.

37/15
BYGGING AV UTLEIEBOLIG
FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK
To-mannsbolig for utleie bygges på gnr/bnr 71/104 med forbehold om at det gis tilskudd fra
husbanken på ca. 40 % av prosjektkostnaden.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK
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To-mannsbolig for utleie bygges på gnr/bnr 71/104 med forbehold om at det gis tilskudd fra
husbanken på ca. 40 % av prosjektkostnaden.
38/15
UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL RØMSKOG NÆRINGSSELSKAP AS
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1.
Aksjekapitalen i Rømskog Næringsselskap AS utvides med kr 2 mill, ved at
selskapets gjeld til kommunen som i dag beløper seg til kr 1 928 000 konverteres
til aksjer + et kontantinnskudd på kr 72 000. Kontantinnskuddet pålydende kr 72
000 bevilges fra disposisjonsfond.
2.

Det omdisponeres kr 300 000 til riving av Høgtun, lagerhallen og
Halvorsenbygget og kr 200 000 til investering i traktor i 2015 fra
investeringsbudsjettet

3.

Rømskog Næringsselskap AS får i oppdrag å utrede evt. kjøp/bygging av butikk.
Sak legges frem til politisk behandling i august 2015.

BEHANDLING:
Representantene Nilssen ble erklært inhabil. Det var ingen vararepresentant for ham.
Representanten Pettersen ble erklært inhabil, vararepresentanten Gunstein Arnesen møtte i
hennes sted og representanten Lauritzen tok sete som setteordfører. Representanten Jansson
ble erklært inhabil, og vararepresentanten Norheim møtte i hennes sted.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Aksjekapitalen i Rømskog Næringsselskap AS utvides med kr 2 mill, ved at
selskapets gjeld til kommunen som i dag beløper seg til kr 1 928 000 konverteres
til aksjer + et kontantinnskudd på kr 72 000. Kontantinnskuddet pålydende kr 72
000 bevilges fra disposisjonsfond.
2.

Det omdisponeres kr 300 000 til riving av Høgtun, lagerhallen og
Halvorsenbygget og kr 200 000 til investering i traktor i 2015 fra
investeringsbudsjettet

3.

Rømskog Næringsselskap AS får i oppdrag å utrede evt. kjøp/bygging av butikk.
Sak legges frem til politisk behandling i august 2015.

39/15
UTBEDRING AV FOTBALLBANEN
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET
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Rømskog Idrettslag innvilges kr 100 000 til utbedring av fotballbanen fra vedlikeholdsfondet.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Rømskog Idrettslag innvilges kr 100 000 til utbedring av fotballbanen fra vedlikeholdsfondet.

40/15
ENDRING AV SELSKAPSAVTALE ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Ny selskapsavtale for Østfold Interkommunale arkivselskap IKS gjeldende fra 1.7.15 vedtas.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Ny selskapsavtale for Østfold Interkommunale arkivselskap IKS gjeldende fra 1.7.15 vedtas.

41/15
HØRINGSUTTALELSE - VIRKEMIDLER FOR ET GODT PSYKOSOSIALT
SKOLEMILJØ
FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rømskog kommune sender følgende uttalelse til høringsnotatet «Virkemidler for et godt
psykososialt skolemiljø»:
1.
Det bør bli en statlig satsing på inkluderende skole for å intensivere arbeidet for å
trygge skolemiljø uten krenkelser og mobbing. Kompetansen om dette må økes
gjennom skolebasert kompetanseutvikling til alle landets skoler. Alle skoler må få mer
kunnskap om å oppdage og reagere på mobbing.
2.
Opplæringsloven bør endres, slik at skoleeierens og skolens plikter presiseres og
reglene om hvordan skolene skal håndtere saker hvor elever blir krenket eller mobbet
må bli tydeligere. Skolen skal ikke være usikker på hva som skal gjøres.
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3.

4.
5.
6.

7.

Håndheving av opplæringsloven må styrkes. Det må være systemer som bedre enn
dagens system sørger for at elevenes rettigheter blir oppfylt. Elever som krenkes
og/eller mobbes må kunne få hjelp fort. Elever som krenkes bør kunne klage til
Barneombudet. Barneombudet må gis myndighet til å gjøre vedtak om eventuelle
sanksjoner og reaksjoner.
Arbeidet med digital mobbing må intensiveres. Elever og foreldre må involveres i
arbeidet. Gode holdninger og verdier starter hjemme, og det er avgjørende at
foreldrene er medspillere i arbeidet.
Aktive skoleeiere er avgjørende for arbeidet lokalt. Skoleeier er ansvarlig for at
elevenes rettigheter oppfylles. Skoleeiere må få bistand i hvordan de aktivt kan bidra
til å sikre at skolene er fri for mobbing og krenkelser.
Rom og muligheter for å bygge «et lag rundt eleven». Mange yrkesgrupper i skolen og
kommunen kan bidra til et bedre skolemiljø. PPT og skolehelsetjenesten har stor
betydning, det bør vurderes å opprette nye stillinger i skolehelsetjenesten forutsatt at
det kommer en statlig finansiering. PP-tjenestens mandat kan endres.
Sentrale myndigheter bør igangsette forskning på området.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune sender følgende uttalelse til høringsnotatet «Virkemidler for et godt
psykososialt skolemiljø»:
1) Det bør bli en statlig satsing på inkluderende skole for å intensivere arbeidet for å
trygge skolemiljø uten krenkelser og mobbing. Kompetansen om dette må økes
gjennom skolebasert kompetanseutvikling til alle landets skoler. Alle skoler må få mer
kunnskap om å oppdage og reagere på mobbing.
2) Opplæringsloven bør endres, slik at skoleeierens og skolens plikter presiseres og
reglene om hvordan skolene skal håndtere saker hvor elever blir krenket eller mobbet
må bli tydeligere. Skolen skal ikke være usikker på hva som skal gjøres.
3) Håndheving av opplæringsloven må styrkes. Det må være systemer som bedre enn
dagens system sørger for at elevenes rettigheter blir oppfylt. Elever som krenkes
og/eller mobbes må kunne få hjelp fort. Elever som krenkes bør kunne klage til
Barneombudet. Barneombudet må gis myndighet til å gjøre vedtak om eventuelle
sanksjoner og reaksjoner.
4) Arbeidet med digital mobbing må intensiveres. Elever og foreldre må involveres i
arbeidet. Gode holdninger og verdier starter hjemme, og det er avgjørende at
foreldrene er medspillere i arbeidet.
5) Aktive skoleeiere er avgjørende for arbeidet lokalt. Skoleeier er ansvarlig for at
elevenes rettigheter oppfylles. Skoleeiere må få bistand i hvordan de aktivt kan bidra
til å sikre at skolene er fri for mobbing og krenkelser.
6) Rom og muligheter for å bygge «et lag rundt eleven». Mange yrkesgrupper i skolen og
kommunen kan bidra til et bedre skolemiljø. PPT og skolehelsetjenesten har stor
betydning, det bør vurderes å opprette nye stillinger i skolehelsetjenesten forutsatt at
det kommer en statlig finansiering. PP-tjenestens mandat kan endres.
7) Sentrale myndigheter bør igangsette forskning på området.
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42/15
ÅRSMØTE I FRIVILLIGSENTRALEN
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK
1. Kommunestyret godkjenner regnskap og årsrapport for 2014.
2. Kommunestyret vedtar vedtektsendringer med følgende endring:
Pk.6 Representanter fra lag og forening velges for 2 år av gangen, med valg hvert sitt
år.
BEHANDLING:
Kari Pettersen ble erklært inhabil og vararepresentanten Gunstein Arnesen tok sete i hennes
sted. Nils Nilssen var setteordfører.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
ÅRSMØTETS VEDTAK
1. Kommunestyret godkjenner regnskap og årsrapport for 2014.
2. Kommunestyret vedtar vedtektsendringer med følgende endring:
Pk.6 Representanter fra lag og forening velges for 2 år av gangen, med valg hvert sitt
år.
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