RØMSKOG KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 29.09.2016
Tidspunkt: 18.00 - 20.30
Før møtets start ga EnviDan Momentum AS v/ Martin Brenna en orientering om
selvkostberegning og avløp.
Funksjon
Medlem

Navn
Nils Nilssen

ForfallMøtt for

Medlem

Jan Birger Holth

Leder

Thor Håkon Ramberg

Medlem

Lars Erik Ottosson

Medlem

Randi Dalheim

Medlem

Gunstein Arnesen

Varamedlem

Gunn Marit Gjemble

Medlem

Turid Dahlum Nilsen

Medlem

Bjørnar Holmedal

Medlem

Ole Johan Bergquist

Varamedlem

Mari Berger

Medlem

Gudbrand Kvaal

Medlem

Dag-Ivar Høisveen

Medlem

Stefan Gundersen

Medlem

Catrin Nylænde-Haugen

FO

Jan Birger Holth
FO
Bjørnar Holmedal

Følgende fra administrasjonen møtte:
Tjenesteleder for oppvekst
47/16-74/16 60/16-72/16 ikke produsert
Behandlede saker:

Thor Håkon Ramberg
ordfører

Gudbrand Kvaal

Catrin Nylænde Haugen

Saksliste
Saksnr.
PS 47/16

PS 48/16

Arkivsaksnr.
Innhold
16/343
FIBERUTBYGGING I RØMSKOG
16/317
PRINSIPPER FOR FINANSIERING AV AVLØPSNETT OG SANERING
SPREDT AVLØP

PS 49/16

16/341
FORSLAG TIL KULTURMINNEPLAN - PROGRAM

PS 50/16

15/480
ØSTFOLDHELSA PARTNERSKAPSAVTALE 2016-2019

PS 51/16

16/392
GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET 15.8.16

PS 52/16

16/319
ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED
KOMMUNE- OG FYLKESSAMMENSLÅINGER

PS 53/16

16/366
OPPLØSNING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS

PS 54/16

16/214
STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 - VALGDATOER

PS 55/16

16/321
HØRINGSUTTALELSE NY KOMMUNELOV

PS 56/16

16/367
HØRINGSUTTALELSE "NYE OPPGAVER TIL STØRRE
KOMMUNER"
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PS 57/16

16/327
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2017-2021

PS 58/16

15/316
VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021

PS 59/16

16/383
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET INDRE ØSTFOLD
KRISESENTER IKS

PS 73/16

16/409
HØRINGSUTTALELSE REGIONREFORMEN

PS 74/16

16/410
FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR - SVAR PÅ
INNSPILLSRUNDE
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47/16
FIBERUTBYGGING I RØMSKOG
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Det planlagte fiberprosjektet med Romerike Bredbånd AS skrinlegges.
2.
Rømskog kommune jobber videre for å finne en løsning der ca 90 % av innbyggerne
vil få fiberdekning
3.
Anleggsbidraget på maks kr 750 000 videreføres.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Det planlagte fiberprosjektet med Romerike Bredbånd AS skrinlegges.
2.
Rømskog kommune jobber videre for å finne en løsning der ca 90 % av innbyggerne
vil få fiberdekning
3.
Anleggsbidraget på maks kr 750 000 videreføres.
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48/16
PRINSIPPER FOR FINANSIERING AV AVLØPSNETT OG SANERING SPREDT
AVLØP
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Det fastsettes følgende prinsipper for finansiering av utbygging av kommunalt avløpsnett i
Rømskog:
1.
Avløpsområdet skal være 100 % selvkostfinansiert fra senest 2019.
2.
Tilknytningsgebyr for avløp på kr 16 000 pr boenhet belastes alle hjemmelshavere til
tomter som kobles på det kommunale avløpsnett. For næringstomter betales ett
abonnement.
3.
Abonnenter må selv bekoste privat stikkledning fra egen eiendomsgrense til husvegg,
samt elektrikerarbeid for strøm til pumpestasjon.
4.
Påkobling til kommunens trykkavløp forutsetter at hver eiendom har separatsystem
(skilt overvann og kloakk) fra husvegg til pumpestasjon. Dette bekostes av den enkelte
hjemmelshaver.
5.
Hjemmelshavere til bebygde tomter plikter å koble seg til offentlig nett etter PBL §§
27-1, 27-2 og Fl § 11 når avløpsnettet utbygges.
6.
Årlig avløpsgebyr fastsettes likt for hele kommunen.
7.
Administrasjonen bes om å se på muligheten for at de som må ha eget anlegg kan gis
et investeringsbidrag på inntil 50 % av anleggskostnad oppad til maks. kr 50 000.
8.
Administrasjonen bes også se på muligheten for tilbakebetaling/tilskudd til de som har
fått meget høye kostnader ved påkobling av avløpsnettet.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det fastsettes følgende prinsipper for finansiering av utbygging av kommunalt avløpsnett i
Rømskog:
1. Avløpsområdet skal være 100 % selvkostfinansiert fra senest 2019.
2. Tilknytningsgebyr for avløp på kr 16 000 pr boenhet belastes alle hjemmelshavere til
tomter som kobles på det kommunale avløpsnett. For næringstomter betales ett
abonnement.
3. Abonnenter må selv bekoste privat stikkledning fra egen eiendomsgrense til husvegg,
samt elektrikerarbeid for strøm til pumpestasjon.
4. Påkobling til kommunens trykkavløp forutsetter at hver eiendom har separatsystem
(skilt overvann og kloakk) fra husvegg til pumpestasjon. Dette bekostes av den enkelte
hjemmelshaver.
5. Hjemmelshavere til bebygde tomter plikter å koble seg til offentlig nett etter PBL §§
27-1, 27-2 og Fl § 11 når avløpsnettet utbygges.
6. Årlig avløpsgebyr fastsettes likt for hele kommunen.
7. Administrasjonen bes om å se på muligheten for at de som må ha eget anlegg kan gis
et investeringsbidrag på inntil 50 % av anleggskostnad oppad til maks. kr 50 000.
8. Administrasjonen bes også se på muligheten for tilbakebetaling/tilskudd til de som har
fått meget høye kostnader ved påkobling av avløpsnettet.
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49/16
FORSLAG TIL KULTURMINNEPLAN - PROGRAM
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS OG PLANUTVALGETS INNSTILING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeid med
kommunedelplan for kulturminner i Rømskog kommune.
Med hjemmel i § 11-13 legges herved forslag til planprogram for kulturminneplanen ut til
offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til forslaget til planprogram settes til 21.10. 2016.
BEHANDLING:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeid med
kommunedelplan for kulturminner i Rømskog kommune.
Med hjemmel i § 11-13 legges herved forslag til planprogram for kulturminneplanen ut til
offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til forslaget til planprogram settes til 21.10. 2016.

50/16
ØSTFOLDHELSA PARTNERSKAPSAVTALE 2016-2019
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING:
Rømskog kommune inngår partnerskapsavtale med Østfoldhelsa for perioden 2016-2019.
BEHANDLING:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune inngår partnerskapsavtale med Østfoldhelsa for perioden 2016-2019.

51/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET 15.8.16
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Forslag til møteprotokoll for kommunestyremøtet 15.8.16. godkjennes slik den foreligger.
BEHANDLING:
Gudbrand Kvaal (Sp) hadde til sak 45/16 KOMMUNEREFORMEN – EGEN KOMMUNE
ELLER SAMMENSLÅING, bedt om at det:
1) Under BEHANDLING ble protokollert merknad til mangelfull saksutredning:
- av de økonomiske konsekvensene for innbyggerne av Intensjonsavtalens pkt
4.1.6 - Utbygging av kloakkledningsnettet på Rømskog
- det ikke er foretatt noen vurdering av de økonomiske konsekvensene for
kommunen av vedtektsbestemmelsene om eierskapet i Østfold Energi AS
2) Stemmegivningen må fremgå av vedtaket i protokollen, siden det ble lagt frem en
protokolltilførsel med avstand fra flertallets vedtak.
Forslag til pkt 1 falt med 5 (Sp) mot 8 (Krf/Ap) stemmer.
Forslag til pkt 2 ga møteleder følgende alternative avstemningstema til rådmannens forslag:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende tillegg:
Stemmegivningen skal stå i vedtaket i protokollen: Kommunestyrets vedtak (7 mot 6)
Enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Protokollen godkjennes slik den foreligger med følgende tillegg i sak 45/16:
Stemmegivningen skal stå i vedtaket i protokollen: Kommunestyrets vedtak (7 mot 6)

52/16
ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG
FYLKESSAMMENSLÅINGER
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Kommunestyret gir sin tilslutning de av eierstrategiutvalget i Østfold Energis foreslåtte
endringene, slik:
1. Det er ønskelig med en styrereform som både reduserer styrets størrelse og som legger
opp til at styret velges med utgangspunkt i at de samlet kan gjøre en best mulig jobb for
selskapet. Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til:
"Styret skal ha 7 medlemmer".
Aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med
følgende formulering:
"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en
skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt.
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Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Østfold
fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige
aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.
Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter
instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av
medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer
foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene.
Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått
av fylkeskommunen."
2. Sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner bør fortsatt kunne å eie aksjer i selskapet
gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte
tekster foreslås å lyde slik:
Vedtektenes § 5:
"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner
hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor
Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av
aksjer kan bare skje til disse aksjonærene".
Aksjonæravtalens pkt 4:
"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016,
sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune,
eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare
disse som kan være aksjonærer i selskapet.
Aksjene kan ikke pantsettes."
3. Kommunestyret støtter utvalgets anbefaling om at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at
eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen, og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite.
4. Kommunestyret anbefaler at justeringene i aksjonæravtalen og vedtekter for å imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres
etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Kommunestyret gir sin tilslutning de av eierstrategiutvalget i Østfold Energis foreslåtte
endringene, slik:
1.
Det er ønskelig med en styrereform som både reduserer styrets størrelse og
som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i at de samlet kan gjøre
en best mulig jobb for selskapet. Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres
til:
"Styret skal ha 7 medlemmer".
Aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med
følgende formulering:
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"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en
skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt.
Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Østfold
fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige
aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.
Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter
instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av
medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer
foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene.
Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått
av fylkeskommunen."
2.

Sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner bør fortsatt kunne å eie aksjer i
selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og
aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte tekster foreslås å lyde slik:
Vedtektenes § 5:
"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner
hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor
Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av
aksjer kan bare skje til disse aksjonærene".
Aksjonæravtalens pkt 4:
"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016,
sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune,
eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare
disse som kan være aksjonærer i selskapet.
Aksjene kan ikke pantsettes."
3.

Kommunestyret støtter utvalgets anbefaling om at endringene i valgordningen
gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren
2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i
aksjonæravtalen, og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer
vedtektene og velger valgkomite.

4.

Kommunestyret anbefaler at justeringene i aksjonæravtalen og vedtekter for å
imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner,
gjennomføres etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.

53/16
OPPLØSNING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
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Rømskog kommune slutter seg til styrets og representantskapets vedtak om oppløsning av
Indre Østfold Utvikling IKS. Det sendes søknad til Kommunal og
Moderniseringsdepartementet om godkjenning av oppløsningen.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune slutter seg til styrets og representantskapets vedtak om oppløsning av
Indre Østfold Utvikling IKS. Det sendes søknad til Kommunal og
Moderniseringsdepartementet om godkjenning av oppløsningen.

54/16
STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 - VALGDATOER
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Rømskog kommune gjennomfører valg over to dager ved Stortings- og Sametingsvalget i
2017. I tillegg til valgdagen mandag 11. september holdes også valgting søndag 10. september
2017.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune gjennomfører valg over to dager ved Stortings- og Sametingsvalget i
2017. I tillegg til valgdagen mandag 11. september holdes også valgting søndag 10. september
2017.

55/16
HØRINGSUTTALELSE NY KOMMUNELOV
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Det avgis følgende høringsuttalelse fra Rømskog kommune:
Det er positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og hovedtrekkene i endringsforslag til
kommuneloven støttes.
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1.
2.

3.

4.

5.

Mindretallets forslag om kjønnsbalanse ved forholdstallsvalg støttes slik at dagens
bestemmelse opprettholdes
Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den
samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen
stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og
mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
Vi mener tittelen administrasjonssjef/rådmann bør beholdes. Den er like innarbeidet
som fylkesmann og jordmor. Tittelen kommunaldirektør som er foreslått er allerede i
bruk i mange kommuner, og ved kronologiske fremstillinger kan det bli vanskelig å få
et tydelig bilde.
Kommunen anbefaler at betegnelse interkommunalt samarbeid beholdes slik KS også
anbefaler. Det er et godt innarbeidet begrep i forhold til de interkommunale
selskapene, betegnelsen kommunesamarbeid brukes i dag om
vertskommunesamarbeid. Rømskog kommune er av den formening at kommunene bør
beholde muligheten til å opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver jfr.
kommunelovens § 27. Den gir oss en fleksibel løsning hvor ikke alle deltakende
kommuner behøver være representert i styret.
Rømskog kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet
igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i
valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom
kravene til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall
underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende.

BEHANDLING:
Forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp): Ny innledning og ordet ‘vi’ erstattes med Rømskog
kommunestyre.
«Rømskog kommunestyre anser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, men dette
må da følges opp med klar avgrensning av andre forvaltningsorganers overprøvingsrett.
Rømskog kommune støtter hovedtrekkene i lovforslaget med følgende merknader:»
Enstemmig vedtatt
Forslag fra Gudbrand Kvaal: (endring punkt 3): Tittelen administrasjonssjef/rådmann erstattes
med en kjønnsnøytral tittel. Tittelen kommunalråd vil harmonere med det som benyttes på
andre forvaltningsnivåer som departementsråd og fylkesråd.
Forslaget falt med 10 mot 3 av Sps stemmer.
Forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp): Nytt punkt 2:
Rømskog kommunestyre mener medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret fortsatt
skal være valgbare til styre i kommunale foretak. Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Gudbrand Kvaal: Nytt punkt 3
Rømskog kommunestyre er uenige i at politiske møter alltid skal være åpne. Det er av og til
nødvendig med uformelle arenaer bl.a til opplæring. Enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det avgis høringsuttalelse fra Rømskog kommune basert på følgende hovedpunkter:
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Rømskog kommunestyre anser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, men dette
må da følges opp med klar avgrensning av andre forvaltningsorganers overprøvingsrett.
Rømskog kommune støtter hovedtrekkene i lovforslaget med følgende merknader:
1 Mindretallets forslag om kjønnsbalanse ved forholdstallsvalg støttes slik at dagens
bestemmelse opprettholdes
2 Rømskog kommunestyre mener medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret
fortsatt skal være valgbare til styre i kommunale foretak.
3 Rømskog kommunestyre er uenige i at politiske møter alltid skal være åpne. Det er av
og til nødvendig med uformelle arenaer bl.a til opplæring.
4 Rømskog kommune støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den
samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen
stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og
mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
5 Tittelen administrasjonssjef/rådmann bør beholdes. Den er like innarbeidet som
fylkesmann og jordmor. Tittelen kommunaldirektør som er foreslått er allerede i bruk i
mange kommuner, og ved kronologiske fremstillinger kan det bli vanskelig å få et
tydelig bilde.
6 Rømskog kommune anbefaler at betegnelse interkommunalt samarbeid beholdes slik
KS også anbefaler. Det er et godt innarbeidet begrep i forhold til de interkommunale
selskapene, betegnelsen kommunesamarbeid brukes i dag om vertskommunesamarbeid. Rømskog kommune er av den formening at kommunene bør beholde
muligheten til å opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver jfr.
kommunelovens § 27. Den gir oss en fleksibel løsning hvor ikke alle deltakende
kommuner behøver være representert i styret.
7 Rømskog kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet
igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i
valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom
kravene til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall
underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende.

56/16
HØRINGSUTTALELSE "NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER"
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Rømskog kommune avgir en høringsuttalelse basert på følgende hovedpunkter:
1.
De oppgavene som i høringsnotatet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
er foreslått overført til større kommuner, vil ikke innebære noen betydelig forbedring
knyttet til lokalt selvstyre og økt lokaldemokrati.
2.
En er positiv til at overføring av de oppgaver som er foreslått i høringsnotatet, med
unntak av kollektivtransport som uansett fremtidig kommunestruktur i stor grad vil
måtte foregå på tvers av kommunegrensene. Denne oppgaven bør derfor beholdes på
et nivå som kan planlegge på tvers av kommunegrensene.
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3.
4.

De fleste av de oppgaver som er tatt opp fra de enkelte fagdepartementene er
spesialiserte oppgaver som etter vår oppfatning forvaltningsmessig bør ligge på
fylkesnivå.
En prosess med overføring av oppgaver bør medvirke til at kommunenes økonomiske
og juridiske handlingsrom utvikles, samtidig som offentlige arbeidsplasser spres til
distriktskommunene.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune avgir en høringsuttalelse basert på følgende hovedpunkter:
1.
De oppgavene som i høringsnotatet fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet er foreslått overført til større kommuner, vil ikke
innebære noen betydelig forbedring knyttet til lokalt selvstyre og økt
lokaldemokrati.
2.
En er positiv til at overføring av de oppgaver som er foreslått i høringsnotatet,
med unntak av kollektivtransport som uansett fremtidig kommunestruktur i
stor grad vil måtte foregå på tvers av kommunegrensene. Denne oppgaven bør
derfor beholdes på et nivå som kan planlegge på tvers av kommunegrensene.
3.
De fleste av de oppgaver som er tatt opp fra de enkelte fagdepartementene er
spesialiserte oppgaver som etter vår oppfatning forvaltningsmessig bør ligge på
fylkesnivå.
4.
En prosess med overføring av oppgaver bør medvirke til at kommunenes
økonomiske og juridiske handlingsrom utvikles, samtidig som offentlige
arbeidsplasser spres til distriktskommunene.

57/16
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2017-2021
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Som Rømskogs utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17-31.12.20 velges følgende:
1. Kjell-Arne Bergquist
2. Hilde Høgne
Som varamedlemmer oppnevnes følgende:
1.
Helene Jovall Dahl
2.
Enstemmig vedtatt.
BEHANDLING:
Forslag fra Ap: Formannskapets innstilling til valg av skjønnsmedlemmer vedtas med
følgende tillegg: Som 2. varamedlem oppnevnes Tor Kristian Nilsen
Enstemmig vedtatt
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Som Rømskogs utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17-31.12.20 velges følgende:
1. Kjell-Arne Bergquist
2. Hilde Høgne
Som varamedlemmer oppnevnes følgende:
1.
Helene Jovall Dahl
2.
Tor Kristian Nilsen

58/16
VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig
vandelsattest:
1.Kari Pettersen
Som varamedlem oppnevnes:
2. Peter Sundsrud
Som reserver velges:
1. Kristin Krogstad
2. Øyvind Bergseth
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig
vandelsattest:
1.Kari Pettersen
Som varamedlem oppnevnes:
2. Peter Sundsrud
Som reserver velges:
1. Kristin Krogstad
2. Øyvind Bergseth

59/16
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
(Saken legges frem uten innstilling.)
BEHANDLING:
Forslag fra KRF:
Til representantskapet i Indre Østfold Krisesenter velges Kari Pettersen og Astrid Bolstad
Enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Til representantskapet Indre Østfold Krisesenter IKS velges:
1. Kari Pettersen
2. Astrid Bolstad

73/16
HØRINGSUTTALELSE REGIONREFORMEN
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.
Rømskog kommune er positiv til at det gjennomføres en regionreform, men mener at
denne burde vært gjennomført før kommunereformen. De nye regionsgrensene og de
nye fylkesmannsembetene må følge samme geografiske inndeling. Regionsenteret i en
ny større region bør ligge utenfor Oslo.
2.
Helseforetakene bør få folkevalgt styring og legges til de nye regionene, dersom de
blir større enn dagens. Videregående opplæring, kollektivtrafikk og vei bør fortsatt
ligge til den folkevalgte regionen. Oppgaveporteføljen til fylkesmannen bør
gjennomgås for å vurdere om flere oppgaver bør bli underlagt folkevalgt styring i
regionen.
3.
For Rømskog er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, blant annet på grunn av mye
kommunikasjon nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en
sammenslåing av Østfold og Akershus fylkeskommuner til en region. Dersom Østfold
slår seg sammen med andre fylker til en større region, er det viktig å beholde
kompetansearbeidsplassene i fylkeskommunen i Østfold. I en større region med
Akershus og Østfold er det viktig med en nord/sørforbindelse av en viss standard.
BEHANDLING:
Punkt 1 enstemmig vedtatt
Punkt 2 enstemmig vedtatt
Forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp): Punkt 3 endres til:
For Rømskog er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, blant annet på grunn av mye
kommunikasjon nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en
sammenslåing av Østfold og Akershus fylkeskommuner til en region. Rømskog kommune
anser det ikke ønskelig med sammenslåing med flere fylkeskommuner. Nye regioner bør
følge administrative grenser til regioninndeling av statlige etater bl.a. politidistrikt. I en større
region med Akershus og Østfold er det viktig med en nord/sørforbindelse av en viss standard
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Enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1 Rømskog kommune er positiv til at det gjennomføres en regionreform, men mener at
denne burde vært gjennomført før kommunereformen. De nye regionsgrensene og de
nye fylkesmannsembetene må følge samme geografiske inndeling. Regionsenteret i en
ny større region bør ligge utenfor Oslo.
2 Helseforetakene bør få folkevalgt styring og legges til de nye regionene, dersom de
blir større enn dagens. Videregående opplæring, kollektivtrafikk og vei bør fortsatt
ligge til den folkevalgte regionen. Oppgaveporteføljen til fylkesmannen bør
gjennomgås for å vurdere om flere oppgaver bør bli underlagt folkevalgt styring i
regionen.
3 For Rømskog er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, blant annet på grunn av mye
kommunikasjon nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en
sammenslåing av Østfold og Akershus fylkeskommuner til en region. Rømskog
kommune anser det ikke ønskelig med sammenslåing med flere fylkeskommuner. Nye
regioner bør følge administrative grenser til regioninndeling av statlige etater bl.a.
politidistrikt. I en større region med Akershus og Østfold er det viktig med en
nord/sør-forbindelse av en viss standard

74/16
FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR - SVAR PÅ INNSPILLSRUNDE
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1 Den folkevalgte regionen og fylkesmannens fremtidige struktur må harmoniseres slik
at inndelingen blir lik geografisk.
2 Det må være et mål at de statlige virksomhetene har lik geografisk inndeling.
3 Fylkesmannens oppgaver bør gjennomgås for å vurdere om noen av disse bør flyttes
over til folkevalgt regionnivå.
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Den folkevalgte regionen og fylkesmannens fremtidige struktur må
harmoniseres slik at inndelingen blir lik geografisk.
2.
Det må være et mål at de statlige virksomhetene har lik geografisk inndeling.
3.
Fylkesmannens oppgaver bør gjennomgås for å vurdere om noen av disse bør
flyttes over til folkevalgt regionnivå.
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