Kjære leser!
Denne fireårsperiode siste kommunestyret er over og jeg har lyst til å dele noen
tanker med dere.
13 kommunestyrerepresentanter fra fire ulike partier har jobbet seg fram til
gode vedtak for Rømskog.
I denne perioden har vi behandla 270 saker i kommunestyret.
I tillegg kommer saker som blir vedtatt i formannskapet og utvalgene.
Å være politiker er et tillitsverv, og de som blir valgt har fått innbyggernes tillit
til å styre kommunen på vegne av oss alle.
Rådmannen og administrasjonen er ansatt for å tjene innbyggerne og for å
gjennomføre de beslutninger og de prioriteringer som vi folkevalgte gjør.
At vi har forskjellig syn på enkelte ting, også innad i partiene, er med på å få
frem de beste løsningene, tenker jeg. Ingen har enerett på sannheten.

At man er uenig i vedtak som er gjort, er greit, men husk at det er
kommunestyret som fatter vedtak, ikke enkelt personer.
Det koster å drive en kommune. Rømskog har en begrenset sum penger til
rådighet. Politikernes og befolkningens ønsker er nærmest ubegrenset. De
pengene vi har til rådighet må forvaltes klokt. Her har jeg lyst til å gi ros til
politikerne for gode prioriteringer og fornuftig bruk av pengene. Noen ganger er
valgene lette, andre ganger vanskeligere. Vi prøver å fordele så godt vi kan til
beste for skole, barnehage, eldreomsorg og helsetjenester. Vaktmestere og
renholdere, til kultur, til veier og veilys, vedlikehold, renovasjon og kloakk med
mere.

Det samme gjelder ansatte i kommunen, de jobber hver dag med å utvikle
Rømskog og etterkomme alle ønsker og bestillinger som gjøres av
kommunestyret. Rømskog har en liten administrasjon som forsøker å finne
løsninger som gjør at vi kan få mest mulig igjen for hver krone.
Tusen takk til kommunestyret for godt samarbeid, gode dialoger og ikke minst
respekt for de vedtak som er fattet, selv om vi ikke alltid er enige.
Tusen takk til rådmann Anne Kirsti og administrasjonen og alle ansatte i Rømskog
kommune for jobben dere gjør for innbyggerne våre.
Tusen takk til alle frivillige som bruker tiden sin til glede for alle som bor her.
Tusen takk til alle rømsjinger . Takk for god dialog og alle oppmuntringer.
Vi bor i en flott kommune som i mine øyne burde framsnakkes hver dag.

Så skal jeg hilse fra fylkesmann Anne Enger. Hun ringte meg i dag for å
gratulere med valgdeltagelsen og for det positive vedtaket om å bosette
flyktninger. «Så flott at vi tar i mot flyktninger, sier hun. Det vil være en sterk
impuls til videre utvikling av Rømskogsamfunnet. Ingen kan stille seg utenfor det
som skjer, derfor regner jeg med at alle også vil være med på å følge
kommunestrukturprosessen, ( det synes jeg alle må være,) sier fylkesmann Anne
Enger».
Til slutt en oppfordring fra meg. Det er ikke alltid helt enkelt å belyse alle sider
av en sak som kommunestyret har jobbet med over tid. Derfor er det er ikke
alltid sakene blir objektivt belyst på facebook eller folkemunne. Beskyldninger
og usannheter bør vi la ligge. «La oss slå et slag for undring og forundring, leste
jeg nettopp. Jeg vil derfor be alle om å vise hverandre gjensidig respekt. Ta
ballen - ikke mannen. Hvis ikke, undergraver vi vårt eget lokaldemokrati.

I den forbindelse vil jeg minne om at vi som politikere og ansatte har etiske
retningslinjer å forholde oss til. Her heter det at: « Ansatte og politikere skal
være seg bevisst at man i mange sammenhenger oppfattes som representant for
kommunen, og at man gjennom sitt arbeid, sin opptreden og sine uttalelser er
med og danner grunnlaget for hvilket omdømme kommunen får.

En milepæl er over for mitt vedkommende. Ordførerrollen er mer spesiell og
variert en de fleste andre yrker. Jeg kjenner fortsatt på lysten, det kommer til
å skje mye spennende på Rømskog i åra som kommer. Nå vil jeg vil følge med fra
sidelinja. Så ønsker jeg dere som skal være med videre i neste periode lykke til.
Tusen, tusen takk for samarbeidet, jeg er glad i dere alle sammen.
Kari P

