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1/16
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "SKOLE - RUTINER VED MOBBING"
KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» i Rømskog kommune tas
til orientering
2.
Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
a) Kommunen skal ha fokus på undersøkelsesplikten ved mobbesaker.
b) Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer en habil behandling ved mobbesaker,
dette skal også inkludere lærer/elev saker.
c) Kommunen skal oppdatere rutinene «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing
ved Rømskog skole», til også å omhandle dokumentering og arkivering. Herunder
skal alle punkter som blir beskrevet, når en mobbesak blir avdekket, bli
dokumentert og arkivert.
d) Kommunen skal tydeliggjøre i «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved
Rømskog skole» at det er rektor som har ansvar for oppfølgingen.
e) Skolen skal innarbeide rutiner som sikrer en felles forståelse av når det skal varsles
og eventuelt hvordan varslingen skal skje.
f) Kommunen skal utarbeide rutiner for hvordan eventuelle mobbesaker skal bli fulgt
opp videre, sett i forbindelse med overføring fra barneskole til ungdomsskole.
3.
Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak
i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er
ferdigbehandlet i kommunestyret.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Det forutsettes at rapporten sendes til Oppom for videre oppfølging.
Enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» i Rømskog kommune tas
til orientering
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
a) Kommunen skal ha fokus på undersøkelsesplikten ved mobbesaker.
b) Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer en habil behandling ved
mobbesaker, dette skal også inkludere lærer/elev saker.
c) Kommunen skal oppdatere rutinene «Forpliktende samarbeidsplan mot
mobbing ved Rømskog skole», til også å omhandle dokumentering og
arkivering. Herunder skal alle punkter som blir beskrevet, når en mobbesak blir
avdekket, bli dokumentert og arkivert.
d) Kommunen skal tydeliggjøre i «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved
Rømskog skole» at det er rektor som har ansvar for oppfølgingen.
Skolen skal innarbeide rutiner som sikrer en felles forståelse av når det skal
varsles og eventuelt hvordan varslingen skal skje.
d) Kommunen skal utarbeide rutiner for hvordan eventuelle mobbesaker skal bli
fulgt opp videre, sett i forbindelse med overføring fra barneskole til
ungdomsskole.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak
i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er
ferdigbehandlet i kommunestyret. Det forutsettes at rapporten sendes til Oppom for
videre oppfølging.
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2/16
INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETATIAT IKS - EIERSTRATEGI
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
(Saken legges frem uten innstilling)
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak fra Krf og Ap v/Turid Dahlum Nilsen:
Rømskog kommune godkjenner forslaget til eierstrategi.
Enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune godkjenner forslaget til eierstrategi.
3/16
Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
RØMSKOG NÆRINGSSELSKAP AS
4/16
FINANSRAPPORT 2015
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rapporten tas til orientering

5/16
HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE
RÅDMANNENS INNSTILLING:
(Saken legges frem uten innstilling)
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Medlemmene Kvaal og Ramberg utarbeider forslag til høringsuttalelse som legges frem i
kommunestyret.

BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp) og Thor Håkon Ramberg (Krf):
Rømskog kommune avgir en høringsuttalelse basert på følgende hovedpunkter:
1. Rømskog kommune er enige i at økonomisk rammestyring fortsatt skal ligge til grunn
for tilskuddsordningen. Vi er enige i målene om et likeverdig tjenestetilbud og mer
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nøytrale ordninger i forhold til kommunestruktur, men kan ikke se at dette følges opp i
forslagene. Tvert imot legges det i stedet opp til endringer som er til fordel for de
mest folkerike kommunene og endringsforslagene brukes for å favorisere endringer i
kommunestrukturen.
2. Rømskog kommune mener det er galt å tvinge kommunene til å ta en beslutning om
kommunesammenslåing innen en fast frist, ved å avslutte inndelingstilskuddet.
3. Rømskog kommune uenig i forslaget om at mer av selskapsskatten skal gå direkte til
kommunene. Det er ikke sammenfall mellom hvor verdiskapingen skjer og skattekommune. Dette vil dermed favorisere sentrale kommuner med selskapenes
hovedkontor. Vi finner en slik utvikling uønsket. Heller ikke vektlegging av antallet
private arbeidsplasser er ønskelig i denne sammenheng. Da vil skatteinntektene bl.a.
gripe inn i diskusjonen om hvem som skal eie og drive ulike velferdsordninger og ikke
fremstå som nøytrale.
4. Rømskog kommune mener det må vurderes om de faktorer som i dag inngår i kostnadsnøklene for utgiftsutjevningen i rammetilskuddet gir et mest mulig riktig bilde.
Komponentene er knyttet til antall folkeregistrerte innbyggere i hver kommune. Det
dekker ikke innbyggere som belaster kommunens velferdstjenester, men som ikke
inngår i fordelingsgrunnlaget. Vi mener at kommunens areal må være et kriterium som
skal inngå i en delkostnadsnøkkel for fordeling av tilskudd mellom kommunene. Det
vil også fange opp de nye regionalpolitiske utfordringer som i dag finnes.
5. Rømskog kommune finner at forslagene til endring av de regionale tilskuddene,
herunder småkommunetillegget er dårlig underbygget av fakta, og ber om at de
foreslått endringer frafalles.
6. Rømskog kommune mener at det må gjøres en korrigering i inntektsoverføringen fra
staten for statlige overføringer til arbeidsplasser i kommunene. Dette bør gjelde
direkte ansatte statstjenestemenn og -kvinner og ikke utdanningsinstitusjoner og
statsforetak.
Ordfører gis, basert på ovennevnte, fullmakt til å utforme et høringsbrev til Kommunalog moderniseringsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune avgir en høringsuttalelse basert på følgende hovedpunkter:
1. Rømskog kommune er enige i at økonomisk rammestyring fortsatt skal ligge til grunn
for tilskuddsordningen. Vi er enige i målene om et likeverdig tjenestetilbud og mer
nøytrale ordninger i forhold til kommunestruktur, men kan ikke se at dette følges opp i
forslagene. Tvert imot legges det i stedet opp til endringer som er til fordel for de
mest folkerike kommunene og endringsforslagene brukes for å favorisere endringer i
kommunestrukturen.
2. Rømskog kommune mener det er galt å tvinge kommunene til å ta en beslutning om
kommunesammenslåing innen en fast frist, ved å avslutte inndelingstilskuddet.
3. Rømskog kommune uenig i forslaget om at mer av selskapsskatten skal gå direkte til
kommunene. Det er ikke sammenfall mellom hvor verdiskapingen skjer og skattekommune. Dette vil dermed favorisere sentrale kommuner med selskapenes
hovedkontor. Vi finner en slik utvikling uønsket. Heller ikke vektlegging av antallet
private arbeidsplasser er ønskelig i denne sammenheng. Da vil skatteinntektene bl.a.
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gripe inn i diskusjonen om hvem som skal eie og drive ulike velferdsordninger og ikke
fremstå som nøytrale.
4. Rømskog kommune mener det må vurderes om de faktorer som i dag inngår i kostnadsnøklene for utgiftsutjevningen i rammetilskuddet gir et mest mulig riktig bilde.
Komponentene er knyttet til antall folkeregistrerte innbyggere i hver kommune. Det
dekker ikke innbyggere som belaster kommunens velferdstjenester, men som ikke
inngår i fordelingsgrunnlaget.Vi mener at kommunens areal må være et kriterium som
skal inngå i en delkostnadsnøkkel for fordeling av tilskudd mellom kommunene. Det
vil også fange opp de nye regionalpolitiske utfordringer som i dag finnes.
5. Rømskog kommune finner at forslagene til endring av de regionale tilskuddene,
herunder småkommunetillegget er dårlig underbygget av fakta, og ber om at de
foreslått endringer frafalles.
6. Rømskog kommune mener at det må gjøres en korrigering i inntektsoverføringen fra
staten for statlige overføringer til arbeidsplasser i kommunene. Dette bør gjelde
direkte ansatte statstjenestemenn og -kvinner og ikke utdanningsinstitusjoner og
statsforetak.
Ordfører gis, basert på ovennevnte, fullmakt til å utforme et høringsbrev til Kommunalog moderniseringsdepartementet.

6/16
KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORM FASE 2
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.
Kommunikasjonsplan for kommunereformen fase 2 vedtas.
2.
Det bevilges kr 50 000 til gjennomføring av tiltakene i planen over konto 11400 1000 -100, beløpet dekkes av tilskudd bevilget fra Fylkesmannen.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Kommunikasjonsplan for kommunereformen fase 2 vedtas.
2.
Det bevilges kr 50 000 til gjennomføring av tiltakene i planen over konto 11400 1000 -100, beløpet dekkes av tilskudd bevilget fra Fylkesmannen.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt et forslag til nytt pkt 1fra Randi Dalheim (Sp).
Kommunikasjonsplan for kommunereform fase 2 vedtas med den endring at
spørreundersøkelse erstattes med folkeavstemming.
For 5 (Sp) Mot 8 (Krf 5 og Ap 3)
Formannskapets innstilling vedtatt: For 8 ( Krf 5 og Ap 3) Mot 5 (Sp).
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Kommunikasjonsplan for kommunereformen fase 2 vedtas.
2. Det bevilges kr 50 000 til gjennomføring av tiltakene i planen over konto 11400 1000 -100, beløpet dekkes av tilskudd bevilget fra Fylkesmannen.
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7/16
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2016
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Kr 250 000 til ferdigstillelse av prosjektet skatepark legges inn i investeringsbudsjettet
for 2016 da den ikke vil bli ferdigstilt i 2015. Tiltaket finansieres ved bruk av fond.
2. Kr 366 000 til ferdigstillelse av prosjektet veiskilt legges inn i investeringsbudsjettet
for, videreføres til 2016, da dette ikke bli ferdigstilt i løpet av 2015. Tiltaket
finansieres ved bruk av fond
3. Kr 3 700 000 avsatt til bygging av to-mannsbolig på gnr/bnr 71/104 strykes fra
investeringsbudsjettet 2016.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Kr 250 000 til ferdigstillelse av prosjektet skatepark legges inn i investeringsbudsjettet
for 2016 da den ikke vil bli ferdigstilt i 2015. Tiltaket finansieres ved bruk av fond.
2.
Kr 366 000 til ferdigstillelse av prosjektet veiskilt legges inn i investeringsbudsjettet
for 2016, da dette ikke bli ferdigstilt i løpet av 2015. Tiltaket finansieres ved bruk av
fond.
3.
Avsatte midler opprettholdes i budsjettet, og det utarbeides ny utredning vedr.
utleiebolig.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag til nytt pkt 3 fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Kr 3 700 000 avsatt til bygging av to-mannsbolig opprettholdes i investeringsbudsjettet, og
det utarbeides ny utredning vedr. utleiebolig.
Enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Kr 250 000 til ferdigstillelse av prosjektet skatepark legges inn i investeringsbudsjettet
for 2016 da den ikke vil bli ferdigstilt i 2015. Tiltaket finansieres ved bruk av fond.
2.
Kr 366 000 til ferdigstillelse av prosjektet veiskilt legges inn i investeringsbudsjettet
for, videreføres til 2016, da dette ikke bli ferdigstilt i løpet av 2015. Tiltaket
finansieres ved bruk av fond
3.
Kr 3 700 000 avsatt til bygging av to-mannsbolig opprettholdes i
investeringsbudsjettet, og det utarbeides ny utredning vedr. utleiebolig.
8/16
MOTTAK AV FLYKTNINGER 2016
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.
Det foretas følgende budsjettreguleringer i forbindelse med mottak av flyktninger:
Rammen til oppvekst styrkes med
kr 1 470 000
Rammen til NAV styrkes med
kr 330 000
Rammen til sentraladm. styrkes med
kr 200 000
Ny inntekt integreringstilskudd flyktninger kr 2 000 000
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FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Det foretas følgende budsjettreguleringer i forbindelse med mottak av
flyktninger:
Rammen til oppvekst styrkes med
kr 1 470 000
Rammen til NAV styrkes med
kr 330 000
Rammen til sentraladm. styrkes med
kr 200 000
Ny inntekt integreringstilskudd flyktninger kr 2 000 000
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Det foretas følgende budsjettreguleringer i forbindelse med mottak av flyktninger:
Rammen til oppvekst styrkes med
kr 1 470 000
Rammen til NAV styrkes med
kr 330 000
Rammen til sentraladm. styrkes med
kr 200 000
Ny inntekt integreringstilskudd flyktninger kr 2 000 000
9/16
ENDRING AV VEDTEKTENE VED RØMSKOG BARNEHAGE
RÅDMANNENS INNSTILING:
1. Punkt 1 under «Opptak» endres til
«Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, etter forutgående kunngjøring i pressen.
Det er anledning til å søke følgende plasstyper:
i. 60 % (3 dager i uka)
ii. 80 % (4 dager i uka)
iii. 100 % (5 dager i uka)»
2. Punkt 6 under «Betaling» endres til
«Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass.
4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som kommer fra husholdninger med svak
økonomi, har rett til å få 20 timer fritak for foreldrebetalingen per uke. Inntektsgrensen
fastsettes av Stortinget hvert år.
Ordningene er søknadsbaserte, og oppdatert regelverk og søknadsskjemaer skal til
enhver tid ligge på Rømskog kommune sine hjemmesider».
3. Nytt punkt 2 under opptak:
Dersom det innvilges 20 timers fritak for foreldrebetalingen for et barn, og det ikke
ønskes ytterligere oppholdstid, tilbys barnet fortrinnsvis opphold 4 timer per dag fra
kl. 09.30 – 13.30, 5 dager i uka.
4. Nåværende punkt 2 og 3 under «Opphold» blir punkt 3 og 4
Under «Samarbeidsutvalg» endres det til
5. «Barnehagens samarbeidsutvalg består av 1 representant fra eier, 2 representanter fra
foreldrene og 2 representanter fra de ansatte. Styrer fungerer som sekretær.»
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:
1. Punkt 1 under «Opptak» endres til
«Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, etter forutgående kunngjøring i pressen.
Det er anledning til å søke følgende plasstyper:
1.
60 % (3 dager i uka)
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2.

3.

2.
80 % (4 dager i uka)
3.
100 % (5 dager i uka)»
Punkt 6 under «Betaling» endres til
«Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass.
4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som kommer fra husholdninger med svak
økonomi, har rett til å få 20 timer fritak for foreldrebetalingen per uke. Inntektsgrensen
fastsettes av Stortinget hvert år.
Ordningene er søknadsbaserte, og oppdatert regelverk og søknadsskjemaer skal til
enhver tid ligge på Rømskog kommune sine hjemmesider».
Nytt punkt 2 under opptak:
Dersom det innvilges 20 timers fritak for foreldrebetalingen for et barn, og det ikke
ønskes ytterligere oppholdstid, tilbys barnet fortrinnsvis opphold 4 timer per dag fra

kl.
4.
5.

09.30 – 13.30, 5 dager i uka.
Nåværende punkt 2 og 3 under «Opphold» blir punkt 3 og 4
Under «Samarbeidsutvalg» endres det til
«Barnehagens samarbeidsutvalg består av 1 representant fra eier, 2 representanter fra
foreldrene og 2 representanter fra de ansatte. Styrer fungerer som sekretær.»

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Punkt 1 under «Opptak» endres til
2. «Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, etter forutgående kunngjøring i pressen.
Det er anledning til å søke følgende plasstyper:
1. 60 % (3 dager i uka)
2. 80 % (4 dager i uka)
3. 100 % (5 dager i uka)»
3. Punkt 6 under «Betaling» endres til
«Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass.
4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som kommer fra husholdninger med svak
økonomi, har rett til å få 20 timer fritak for foreldrebetalingen per uke. Inntektsgrensen
fastsettes av Stortinget hvert år.
Ordningene er søknadsbaserte, og oppdatert regelverk og søknadsskjemaer skal til
enhver tid ligge på Rømskog kommune sine hjemmesider».
4. Nytt punkt 2 under opptak:
Dersom det innvilges 20 timers fritak for foreldrebetalingen for et barn, og det ikke
ønskes ytterligere oppholdstid, tilbys barnet fortrinnsvis opphold 4 timer per dag fra
kl. 09.30 – 13.30, 5 dager i uka.
Nåværende punkt 2 og 3 under «Opphold» blir punkt 3 og 4
5. Under «Samarbeidsutvalg» endres det til
«Barnehagens samarbeidsutvalg består av 1 representant fra eier, 2 representanter fra
foreldrene og 2 representanter fra de ansatte. Styrer fungerer som sekretær.»
10/16
VENNSKAPSKOMMUNESAMARBEID LATVIA
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det inngås ny samarbeidsavtale med vennskapskommunen i Latvia.
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FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Det inngås ny samarbeidsavtale med vennskapskommunen i Latvia.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Randi Dalheim (Sp):
Det inngås ikke ny samarbeidsavtale med vennskapskommunen i Latvia.
For 5 (Sp) Mot 8 (5 Krf og 3 Ap).
Det ble fremsatt et tilleggsforslag fra Thor Håkon Ramberg (Krf):
Ordføreren gis mulighet til å delegere kommunens medvirkning i samarbeidsavtalen.
Formannskapets innstilling og tilleggsforslaget vedtatt med 8 for (5 Krf og 3 Ap) og 5 mot
(Sp).

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det inngås ny samarbeidsavtale med vennskapskommunen i Latvia. Ordføreren gis mulighet
til å delegere kommunens medvirkning i samarbeidsavtalen.
11/16
MASSIVTRE I BYGGEPROSJEKTER
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.
Rømskog kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje
innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer.
2.
Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av
trematerialer og det skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Rømskog kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje
innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer.
2.
Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i trematerialer og det skal fremgå av
anbudsgrunnlaget.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Rømskog kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje
innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer.
2.
Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i trematerialer og det skal fremgå av
anbudsgrunnlaget.
12/16
KS DEBATTHEFTE TARIFF
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rømskog kommunes kommentarer til KS debatthefte oversendes KS som innspill.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
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Rømskog kommunes kommentarer til KS debatthefte oversendes KS som innspill, og pkt 4
vektlegges.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommunes kommentarer til KS debatthefte oversendes KS som innspill, og pkt 4
vektlegges.
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SØKNAD OM FRITAK FOR VERV I BRUKERRÅDET
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ragnhild Kolle fritas fra sitt politiske verv som medlem i Brukerrådet for resten av
valgperioden. Som nytt medlem velges…………
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Ragnhild Kolle fritas fra sitt politiske verv som medlem i Brukerrådet for resten av
valgperioden. Etter forslag fra Rømskog Pensjonistforening velges Anita Buer som nytt
medlem av Brukerrådet. Pensjonistforeningen bes foreslå nytt varamedlem.

BEHANDLING:
Rømskog Pensjonistforening har foreslått Reidun Vestli som nytt varamedlem.
Formannskapets innstilling og Rømskog Pensjonistforenings forslag enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Ragnhild Kolle fritas fra sitt politiske verv som medlem i Brukerrådet for resten av
valgperioden. Etter forslag fra Rømskog Pensjonistforening velges Anita Buer som nytt
medlem av Brukerrådet. Som nytt varamedlem velges Reidun Vestli.
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Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
ASVO BJØRKELANGEN AS
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