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Unntatt offentlig ofl §5
INVESTERINGSBUDSJETT GANG- OG SYKKELVEI TIL EIDET

RØMSKOG KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

X26
Anne Kirsti Johnsen
25.02.2016
16/96

OVERORDNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
21/16
Formannskapet
07.03.2016
15/16
Kommunestyret
17.03.2016
__________________________________________________________________________
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Rømskog kommune vedtas.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 07.03.2016
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Rømskog kommune vedtas.

SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å ha en helhetlig og overordnet
risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen hadde i 2013 et samarbeidsprosjekt med Marker og
Aremark kommune vedr. dette; ett prosjekt finansiert av Fylkesmannen i Østfold. Dessverre
ble ikke utbyttet som forventet. Fylkesmannen hadde et skriftlig tilsyn med kommunens
beredskapsplikt i 2014, og kom med følgende anbefalinger:
1.
Analysen inndeles i naturhendelser, menneskelig svikt og systemsvikt og tilsiktede
uønskede hendelser
2.
Relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet
3.
Der det er behov for videre analyser skal kommunen foreta dette eller oppfordre andre
relevante aktører til å gjennomføre disse
4.
Analysen skal behandles politisk
ROS-analysen er nå utarbeidet og drøftet i kommunens beredskapsråd hvor brannsjef og
Sivilforsvaret deltok. Andre eksterne aktører som har deltatt i arbeidet er Driftsassistansen i
Østfold og de private vannverkene.
Rådmannens ledergruppe har behandlet analysen, og tjenestelederne skal følge opp med
videre ROS-analyser, beredskapsplaner og tiltakskort innenfor sine ansvarsområder.
Når den overordnede analysen er behandlet politisk vil kommunens overordnede
beredskapsplan med tiltakskort bli revidert i tråd med analysen.
Relevante bestemmelser:
Forskrift om kommunal beredskapsplikt m/veileder
Økonomiske forhold:

Sak 15/16
Kostnadskrevende tiltak vil bli innarbeidet i kommende økonomiplan.
VURDERING:
Det vurderes at risiko- og sårbarhetsanalysen er helhetlig og overordnet og utarbeidet i tråd
med lovverkets krav. Den er et godt utgangspunkt for videre planarbeid i tjenestene.

KONKLUSJON:
Rømskog kommunes overordnede ROS-analyse kan behandles politisk.
VEDLEGG:
Overordnet ROS-analyse
UTSKRIFT SENDES:
Brannsjef
HV- område Oslofjord
Sivilforsvaret
Marker og Rømskog lensmannskontor
Tjenesteledere
Fylkesmannen i Østfold
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RØMSKOG KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

033
Anne Kirsti Johnsen
08.03.2016
16/112

ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET 2015
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
16/16
Kommunestyret
17.03.2016
__________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING:
Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Rømskog kommune, vedtas.

SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Saken er behandlet i Kontrollutvalgets møte 9.2.16.
Relevante bestemmelser:
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004.

VURDERING:

VEDLEGG:
Kontrollutvalgets årsmelding 2015
UTSKRIFT SENDES:
Revisjon
Kontrollutvalgssekretariatet

RØMSKOG KOMMUNE
Helse og omsorg

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

H12 &47
Bjørg Tørnby Nilsen
25.02.2016
16/91

OMBYGGING AV SKJERMET ENHET
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
22/16
Formannskapet
07.03.2016
17/16
Kommunestyret
17.03.2016
__________________________________________________________________________
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Det avsettes kr 500 000 i investeringsbudsjett 2016 til omgjøring av inne- og utemiljø
ved skjermet enhet i tråd med saksfremlegget
2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 400 000 og mva-kompensasjon
kr100 000.
3. Det søkes Husbanken om investeringstilskudd.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 07.03.2016
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag til pkt 2 fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«kr 400 000 og mva-kompensasjon kr100 000.»
Rådmannens innstilling med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Det avsettes kr 500 000 i investeringsbudsjett 2016 til omgjøring av inne- og utemiljø
ved skjermet enhet i tråd med saksfremlegget
2. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 400 000 og mva-kompensasjon
kr100 000.
3. Det søkes Husbanken om investeringstilskudd.

SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Rømskog eldresenter har en skjermet enhet med plass til 4 beboere. Enheten som kalles
Nordkroken er tiltak for beboere med langt kommen demens. Antall personer med diagnosen
demens har økt i hele landet også i Rømskog. Behovet for plasser ved en skjermet enhet har
vært større i perioder enn det vi har kunnet tilby. Vi ser et økende behov for en forsterket
skjerming for de pasienter med utfordrende adferd.
Behovet for flere plasser og større fellesareal med et trygt og skjermet utemiljø er helt
nødvendig for å kunne ivareta denne pasientgruppen nå og i fremtiden. Det er nødvendig med
en enkel ombygging inne, og en mer omfattende ombygging ute for å imøtekomme behovet
for en forsterket skjerming. Kommunen har hatt besøk fra Aldring og Helse, et nasjonalt
kompetansesenter for demente, for å se på løsninger. Det er også foretatt besøk ved andre
sykehjem for å tilegne seg gode råd og løsninger.

Relevante bestemmelser:

Sak 17/16
Strategiplanen for helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015 – 2025 Borte bra –
hjemme best omhandler demensomsorgen både for hjemmeboende og de som bor i
institusjon.
Likeledes sier nasjonale demensplanen 2020 at kommunene må legge til rette for de med
alvorlig demens.
Rømskog kommune har i tillegg en egen Demensplan 2012 - 2015 hvor antatt antall pasienter
med demens viser en økning frem mot 2020.
Økonomiske forhold:
Følgende kostnader anslås ved omgjøring av inne- og utemiljø ved skjermet enhet:
Inngjerding av uteområdet
Planering og tilrettelegging av uteområdet
Innvendig ombygging
Mva
Totalt

Kr 200 000
Kr 100 000
Kr 100 000
Kr 100 000
Kr 500 000

Det er tatt kontakt med Husbanken om mulighet for å søke tilskudd, og vi kan søke om inntil
55 % investeringstilskudd av de totale kostnadene.

VURDERING:
En ser muligheten for å kunne lage et større inneareal med enkle løsninger som ikke behøver
å koste mye. Samtidig kan det lett omgjøres når behovene endrer seg.
Det er nødvendig å legge to beboerrom til skjermet enhet (Nordkroken), sette inn 2-delte
dører i korridorer, bygge om ett av beboerrommene på Nordkroken til fellesareal med
gjennomgang til et lagerrom. Med en slik løsning vil en kunne oppnå et forsterket skjermet
innemiljø for en beboer, og samtidig utvide skjermet enhet med en plass.
I et tett miljø vil uro fort smitte over på andre beboere, derfor er det viktig med større
fellesaraler til å bevege seg på, da vandring ofte er den aktiviteten som mange med demente
bedriver.
I tillegg er det nødvendig å skjerme utemiljø med gjerde. Dette for å gjøre uteområdet trygt,
og skjerming for inntrykk utenfra. Et gjerde som er høyt og solid nok og som ikke virker for
skjemmende i miljøet vil være den største kostnaden. Det vurderes som helt nødvendig at
utemiljøet skjermes, da pasienter med demens ofte kan være fysisk spreke, og vil ha glede og
nytte av å kunne bevege seg trygt i et tilrettelagt utemiljø. Samtidig må det være mulighet for
å komme ut for beboere og personalet i sommerhalvåret.
Alternativet til ikke å legge til rette for pasienter med APSD (atferdsmessig og psykiske
symptomer ved demens) ved kommunens sykehjem, er å kjøpe plass i en annen kommune når
behovet er tilstede for en forsterket skjerming. Kostnaden er kr 4 000 per døgn, en kostnad
kommunen ikke vil få noe refusjon fra staten for, da ordningen ikke gjelder brukere over 67
år. Med en slik løsning over tid vil det bli høye kostnader, og avstanden til pårørende vil bli
stor.
Med å gjøre en enkel ombygging av skjermet enhet vil en styrke eldreomsorgen i egen
kommune og vi vil kunne utvikle en mer bærekraftig demensomsorg.
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Sak 17/16
En ser at et tilrettelagt miljø er av stor betydning for denne gruppe pasienter. Et kompetent
personal er av like stor betydning. Dette er i tråd med handlingsplanen vår, der vi har
videreutvikling av kompetanse innen demensomsorg som et av satsningsområdene.

KONKLUSJON:
Det vil være en god investering i eldreomsorgen å legge til rette for mennesker med langt
kommen demens, ved kommunens eget sykehjem. Det anbefales å gjøre om inne- og
uteområde til en bedre skjermet enhet.

UTSKRIFT SENDES:
Tjenesteleder for teknisk
Tjenesteleder for helse og omsorg
Kommunekasserer
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RØMSKOG KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:
16/55

FLYTTING AV FRIVILLIGSENTRALEN
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
24/16
Formannskapet
07.03.2016
18/16
Kommunestyret
17.03.2016
__________________________________________________________________________
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Frivilligsentralen flyttes administrativt fra helse- og omsorgstjenesten til kulturtjenesten fra
1.3.16, og rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet mellom tjenestene tilsvarende
faktisk forbruk pr 29.2.16.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 07.03.2016
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Frivilligsentralen flyttes administrativt fra helse- og omsorgstjenesten til kulturtjenesten fra
1.3.16, og rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet mellom tjenestene tilsvarende
faktisk forbruk pr 29.2.16.
SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Frivilligsentralen ble opprettet 1. april 2014 i helse og omsorgstjenesten. Frivilligsentralen har
en leder i 35 % stilling og mange frivillige medarbeidere som gir tilbud til innbyggere i alle
aldre. Sentralen samarbeider bredt med lag og foreninger.
Kommunene står fritt til å legge sin Frivilligsentral i den tjenesten det er mest hensiktsmessig,
og en finner ulike organiseringsmodeller i Norge. Saken er drøftet i sentralens styre og
rådmannens ledergruppe som støtter flyttingen.
Økonomiske forhold:
Frivilligsentralen finansieres ved kommunale midler og statstilskudd til drift.
VURDERING:
Ut fra de erfaringer som er gjort ser en det som hensiktsmessig å legge sentralen inn under
kulturtjenesten. Frivilligsentralen bruker biblioteket som møtested, og er her lett tilgjengelig
for alle kommunens innbyggere. Kultur har godt samarbeid med lag og foreninger, og de er
viktige samarbeidspartnere i det frivillige arbeidet.
KONKLUSJON:
Frivilligsentralen flyttes administrativt til kulturtjenesten.
UTSKRIFT SENDES:
Kulturleder
Rømskog Frivilligsentral
Helse og omsorgstjenesten

RØMSKOG KOMMUNE

Arkiv:
150
Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen
Dato:
08.03.2016
Saksmappe:
16/95
Unntatt offentlig ofl §5

INVESTERINGSBUDSJETT GANG- OG SYKKELVEI TIL
EIDET
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
19/16
Kommunestyret
17.03.2016
__________________________________________________________________________

