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82/16
JUSTERING INVESTERINGSBUDSJETT 2016
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1.
Budsjettposten for prosjektet «Universell utforming skole» endres fra kr 1 500 000 til
forventet forbruk kr 70 000. Innkommet tilskudd på kr 132 000 avsettes på bundet
fond fratrukket forbruket i 2016. Finansieringen justeres tilsvarende.
2.
Budsjettposten for prosjektet «Gang- og sykkelvei til Eidet» reduseres med
kr 8 500 000 med tilhørende finansiering.
3.
Budsjettposten for prosjektet «Biofyring» reduseres med kr 1 500 000 med tilhørende
finansiering.
4.
Budsjettposten for prosjektet « Nytt renseanlegg» reduseres med kr 7 000 000 med
tilhørende finansiering.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt en protokolltilførsel fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Bevilgning på 2 mill kr gjort i 2015 til Helsehus skulle vært utgiftsført i bevilgningsåret i
samsvar med kommunal regnskapsførsels anordningsprinsipp og periodisering.
Denne feil bør rettes opp i regnskap for 2016.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Budsjettposten for prosjektet «Universell utforming skole» endres fra kr 1 500 000 til
forventet forbruk kr 70 000. Innkommet tilskudd på kr 132 000 avsettes på bundet
fond fratrukket forbruket i 2016. Finansieringen justeres tilsvarende.
2. Budsjettposten for prosjektet «Gang- og sykkelvei til Eidet» reduseres med
kr 8 500 000 med tilhørende finansiering.
3. Budsjettposten for prosjektet «Biofyring» reduseres med kr 1 500 000 med tilhørende
finansiering.
4. Budsjettposten for prosjektet « Nytt renseanlegg» reduseres med kr 7 000 000 med
tilhørende finansiering.
83/16
DELPLAN IDRETTSLIV, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG
UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING:
1.
Rømskog kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2017-2020 i Delplan for
idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg i Rømskog 2014 – 2017.
2.
Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
BEHANDLING:
Rådmannen opplyste at tiltaket Allaktivitetshus må flyttes til 2018.
Det ble fremsatt følgende forslag til nytt pkt 3 fra Jan Birger Holth (Krf):
3.Ballbingen på Vestsida plasseres i området øst i plangrensen til regulert område på gnr/bnr
67/3 Sandum.
Dersom denne plasseringen ikke er gjennomførbar, legges ballbingen på eiendommen til
Rømskog Eiendom AS gnr/bnr 67/81.
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Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2017-2020 i Delplan for
idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg i Rømskog 2014 – 2017.
2. Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
3. Ballbingen på Vestsida plasseres i området øst i plangrensen til regulert område på
gnr/bnr 67/3 Sandum.
Dersom denne plasseringen ikke er gjennomførbar, legges ballbingen på eiendommen
til Rømskog Eiendom AS gnr/bnr 67/81.
84/16
ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT FOR OG HANDLINGSPLAN FOR
2017
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
BUDSJETT 2017:
1.
Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas med kr 51 907 000 til fordeling
drift.
2.
Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2017 som viser fordelingen på tjenestene kr
51 907 000 vedtas.
3.
Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2017 med
kr 25 396 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler.
4.
Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
5.
Prisene på kommunale avgifter og tjenester vedtas som vist i vedlagte prisliste.
6.
Det innføres eiendomsskatt i Rømskog kommune fra 2017.
-I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017:
Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verker og bruk og
annen næringseiendom.
-For utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer benyttes skatteetatens
formuesgrunnlag (esktl. § 8 C-1). For øvrig skattepliktig eiendom (herunder
fritidseiendommer, ubebygd grunneiendom samt eventuelle boliger uten et beregnet
formuesgrunnlag) fastsettes eiendomsskatetakstene av en sakkyndig nemnd basert på
forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
-Eiendomsskattesatsen er to promille i innføringsåret.
-I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende eiendommer
fritak for eiendomsskatt i 2017: samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus,
idrettsanlegg, lokaler for velforening og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre
«stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av
søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2017 er satt til 1. januar 2017.
-I medhold av eiendomsskattelovens § 7b gis eiendommer som er automatisk fredet
eller vedtaksfredet etter kulturminneloven samt eiendommer kommunen selv har
regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven fritak for eiendomsskatt i 2017.
Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi» kan søke kommunestyret om
fritak. Søknadsfrist settes til 1.januar 2017.
-I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
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7.

8.

eiendomsskatt i 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
-Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
Å tilby lærlingeplasser er et samfunnsansvar. Rømskog kommune tilbyr èn
lærlingeplass i helse- og omsorgsfaget høsten 2017- våren 2019.
For å finne inndekning til lærlingeplass i 2017 reduseres posten for ekstrahjelp med kr
67 350.
Priser på matombringing økes opp til runde beløp.

ØKONOMIPLAN 2017-2020:
1.
Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2017 – 2020.
2.
Budsjettrammer for investeringer for 2017-2020 vedtas slik de fremgår av tabell 2A og
2B.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å
undertegne lånedokumentene.
4.
Kommuneskogen selges og nettobeløpet avsettes til ubundet disposisjonsfond.
Det bygges ut veilys i perioden 2017-2020 med kr 500 000 i følgende rekkefølge:
Sørover fra Hellnefeltet til Krokenfeltet
Bøsand til kirken
Skjønhaug til Ramberg
Klubbetjern
Skjønhaug til Sundsrud
Tiltaket finansieres bruk av disposisjonsfond.
FULLMAKTER 2017:
1.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens barnehagefond.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens vedlikeholdsfond i
tråd med vedlikeholdsplanen.
3.
Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og
investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er
nødvendig for å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
Formannskapet ber administrasjonen gi en redegjørelse for hvorfor administrasjonsutgiftene i
Rømskog er langt større enn sammenlignbare kommuner i følge SSBs KOSTRA-tall.
BEHANDLING:
Rådmannen opplyste følgende:
 I statsbudsjett 2017 er det signalisert kr 300 000 i økt rammetilskudd til Rømskog
kommune.
 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeid 2017 er vedlagt
og skal følge saken.
 Prislisten er oppdatert ifht purregebyr.
 Trykkfeil i hoveddokumentet er rettet.
 Pkt 5.4 (s. 22) vil bli rettet slik: «avsatt en pott til beregnet lønnsvekst og økte sosiale
utgifter på 4 %»
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 BUDSJETT 2017:
Pkt 1 anbefales endret til:
«Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2017 med en
bruttoramme på kr 58 360 000 til fordeling drift».
 ØKONOMIPLAN 2017-2020:
I Pkt 4 bør disposisjonsfond endres til ubundet investeringsfond.
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Jan Birger Holth (Krf):
BUDSJETT 2017:
A. For at SFO skal kunne ta i bruk 3. etg i sine lokaler, økes driftsbudsjettet med kr
100 000 til sikring av bygget med utvendig brannstige og sikring av innvendig trapp.
Kostnaden dekkes inn med økt rammetilskudd.
B. Ungdomsklubben har i sin uttalelse til budsjettet for 2017 gitt uttrykk for behov for
innkjøp av noe nytt utstyr. Driftsbudsjettet økes med kr 50 000. Kostnaden dekkes inn
med økt rammetilskudd.
C. Administrasjonen bes reforhandle kommunens lån. Eventuell besparelse legges frem
som egen sak våren 2017.
Pkt A og B enstemmig vedtatt.
Pkt C: For: 7 stemmer (Ap og Krf) Mot: 5 stemmer (Sp).
Det ble fremsatt følgende tilleggs- og endringsforslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
BUDSJETT 2017:
D. Økt rammetilskudd
kr 300 000
For: 8 stemmer (Krf og Ap) Mot: 5 stemmer (Sp)
Inndekning lærlingeplass
kr 70 000
Kjøp av renholdsmaskiner
kr 50 000
Inndekning fra økt rammetilskudd.
Enstemmig vedtatt
ØKONOMIPLAN 2017 – 2020:
Pkt 4:
Salg av kommuneskogen avsettes til ubundet investeringsfond. I henhold til
regnskapsforskrifter som kommunene er underlagt skal salg avsettes i
investeringsbudsjett/regnskap og ikke i driftsbudsjett og- regnskap.
Enstemmig vedtatt.
BUDSJETT 2017:
Formannskapets innstilling vedtatt med tilleggsforslagene.
For: 10 stemmer (Ap, Krf og Sp) Mot: 3 stemmer (Sp)
ØKONOMIPLAN 2017 – 2020:
Enstemmig vedtatt.
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Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak fra Gudbrand Kvaal (Sp):
1.Rømskog kommunes samlede disponible inntekter til netto driftsbudsjett for 2017 bygger på
forutsetningene i forslaget til statsbudsjett for 2017 og KS' prognosemodell. Det vedtas med
en disponibel inntekt på kr 54 705 000 jfr budsjettskjema 1 A i samsvar med følgende:
Skatt på inntekt og formue
18 488 000
Ordinært rammetilskudd
35 322 000
Skatt på eiendom
895 000
Sum frie disponible inntekter
54 705 000
- Netto finansinntekt/utgifter
1 800 000
Til fordeling drift
52 900 000
For: 5 stemmer (Sp) Mot: 8 stemmer (Krf og Ap).
2.Rømskog kommunes netto driftsbudsjetts utgiftsfordeling på tjenestene vedtas som foreslått
i budsjettskjema 1 B med kr 51 900 000, med forutsetning om en lønnsøkning på 3 %. Innen
rammen kan Rømskog kommune kan tilby èn lærlingeplass i helse- og omsorgsfaget høsten
2017- våren 2019.
For: 5 stemmer (Sp) Mot: 8 stemmer (Krf og Ap)
3.Rømskog kommunes tilgang på investeringsmidler vedtas som angitt i skjema 2A med
følgende fordeling:
Investeringer i anleggsmidler
21 972 500
Utlån og forskutteringer
1 500 000
Kjøp av aksjer og andeler
1 710 000
Avdrag på lån
213 000
Årets finansieringsbehov
25 395 500
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Sum ekstern finansiering

18 710 000
2 000 000
450 000
2 392 500
213 000
23 765 500

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

1 000 000
200 000
3 630 000
25 600 000

For: 5 stemmer (Sp) Mot: 8 stemmer (Krf og Ap)
Det budsjetteres med salg av kommunens skog med kr 2 mill.
Enstemmig vedtatt.
4.Rømskog kommunes investeringsbudsjett for 2017 vedtas som angitt i skjema 2B med
kr 25 600 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler og følgende korrigeringer:
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Aksjekapital til Næringsselskapet – belastes investeringsfond
Ansvarlig lån til Næringsselskapet – finansieres med fond
Det bygges ut veilys i perioden 2017-2020 med kr 500 000 i følgende
rekkefølge:
Sørover fra Hellnefeltet til Krokenfeltet
Bøsand til kirken
Skjønhaug til Sundsrud
Skjønhaug til Ramberg
Klubbetjern
For: 5 stemmer (Sp) Mot: 8 stemmer (Krf og Ap)
5.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å
undertegne lånedokumentene.

6.

Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.

7.

Prisene på kommunale tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som
øvre grense for brukerbetaling. For 2017 reguleres prisene med 10 %.
Det gjelder imidlertid ikke reguleringsplaner, oppmåling og byggesaksbehandling.
Øvrige prisbelagte tjenester reguleres med 3 % i samsvar med vedlagte prisliste og
statens reguleringer.
Priser på matombringing økes opp til runde beløp.
Enstemmig vedtatt

8.

Det innføres eiendomsskatt i Rømskog kommune fra 2017.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017:
-

-

-

Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verker og bruk og annen
næringseiendom.
For utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer benyttes skatteetatens
formuesgrunnlag (esktl. § 8 C-1). For øvrig skattepliktig eiendom (herunder
fritidseiendommer, ubebygd grunneiendom samt eventuelle boliger uten et
beregnet formuesgrunnlag) fastsettes eiendomsskatetakstene av en sakkyndig
nemnd basert på forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
Eiendomsskattesatsen er to promille i innføringsåret.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende
eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: samfunnshus, grendehus, bedehus,
menighetshus, idrettsanlegg, lokaler for velforening og andre kulturhus.
Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av
kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2017 er
satt til 1. januar 2017.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7b gis eiendommer som er automatisk
fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven samt eiendommer kommunen
selv har regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven fritak for
eiendomsskatt i 2017. Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi»
kan søke kommunestyret om fritak. Søknadsfrist settes til 1.januar 2017.
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-

-

I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

ØKONOMIPLAN 2017-2020:
1. Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2017 – 2020.
2. Budsjettrammer for investeringer for 2017-2020 vedtas slik de fremgår av tabell 2A og
2B med tillegg av utbygging av veilys som angitt ovenfor.
FULLMAKTER 2017:
1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens barnehagefond.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens vedlikeholdsfond i
tråd med vedlikeholdsplanen.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er nødvendig for
å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
Samlet budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
BUDSJETT 2017:
1. Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas med nettoramme kr 52 177 000 til
fordeling drift.
2. Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2017 som viser fordelingen på tjenestene kr
52 177 000 vedtas.
3. Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2017 med
kr 25 396 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler.
4. Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
5. Prisene på kommunale tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som
øvre grense for brukerbetaling. For 2017 reguleres prisene med 10 %.
Det gjelder imidlertid ikke reguleringsplaner, oppmåling og byggesaksbehandling.
Øvrige prisbelagte tjenester reguleres med 3 % i samsvar med vedlagte prisliste og
statens reguleringer.
Priser på matombringing økes opp til runde beløp.
6. Det innføres eiendomsskatt i Rømskog kommune fra 2017.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017:
Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verker og bruk og
annen næringseiendom.
For utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer benyttes skatteetatens
formuesgrunnlag (esktl. § 8 C-1). For øvrig skattepliktig eiendom (herunder
fritidseiendommer, ubebygd grunneiendom samt eventuelle boliger uten et
beregnet formuesgrunnlag) fastsettes eiendomsskatetakstene av en sakkyndig
nemnd basert på forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
Eiendomsskattesatsen er to promille i innføringsåret.
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I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende
eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: samfunnshus, grendehus,
bedehus, menighetshus, idrettsanlegg, lokaler for velforening og andre
kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert
fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknadsfrist for fritak
skatteåret 2017 er satt til 1. januar 2017.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7b gis eiendommer som er automatisk
fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven samt eiendommer kommunen
selv har regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven fritak for
eiendomsskatt i 2017. Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi»
kan søke kommunestyret om fritak. Søknadsfrist settes til 1.januar 2017.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
7. Å tilby lærlingeplasser er et samfunnsansvar. Rømskog kommune tilbyr èn
lærlingeplass i helse- og omsorgsfaget høsten 2017- våren 2019.
A. For at SFO skal kunne ta i bruk 3. etg i sine lokaler, økes driftsbudsjettet med kr
100 000 til sikring av bygget med utvendig brannstige og sikring av innvendig trapp.
Kostnaden dekkes inn med økt rammetilskudd.
B. Ungdomsklubben har i sin uttalelse til budsjettet for 2017 gitt uttrykk for behov for
innkjøp av noe nytt utstyr. Driftsbudsjettet økes med kr 50 000. Kostnaden dekkes inn
med økt rammetilskudd.
C. Administrasjonen bes reforhandle kommunens lån. Eventuell besparelse legges frem
som egen sak våren 2017.
D. Inndekning lærlingeplass
kr 70 000
Kjøp av renholdsmaskiner
kr 50 000
Økt rammetilskudd
kr 300 000
Rest av økt rammetilskudd avsettes på disposisjonsfond.
ØKONOMIPLAN 2017-2020:
1. Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2017 – 2020.
2. Budsjettrammer for investeringer for 2017-2020 vedtas slik de fremgår av tabell 2A og
2B.
3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å
undertegne lånedokumentene.
4. Det budsjetteres med salg av kommunens skog med kr 2 mill og nettobeløpet avsettes
til ubundet investeringsfond.
Det bygges ut veilys i perioden 2017-2020 med kr 500 000 i følgende
rekkefølge:
Sørover fra Hellnefeltet til Krokenfeltet
Bøsand til kirken
Skjønhaug til Ramberg
Klubbetjern
Skjønhaug til Sundsrud
Tiltaket finansieres bruk av investeringsfond.
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FULLMAKTER 2017:
1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens barnehagefond.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 200 000 av kommunens
vedlikeholdsfond i tråd med vedlikeholdsplanen.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og
investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er
nødvendig for å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
85/16
SALG AV BOLIGTOMTER VESTSIDA
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Rømskog kommune kjøper 3 boligtomter; gnr bnr 67/159, 67/160, 67/161, og ca 7 da
av Sandumfeltet 67/163 (tomt 1, tomt 2, tomt 3 og tomt 4) som er regulert til
boligformål nærmest vegen for en samlet sum av kr 436 000 i tråd med avtalen av
23.12.13 med grunneier Sundsrud. Kjøpet finansieres ved bruk av investeringsfond
D 02800-6000-315 K 05480-6000-315.
2. Rømskog kommune selger boligtomtene gnr bnr 67/115, 67/147, 67/159, 67/160,
67/161, og ca 7 da av 67/163 (tomt 1, tomt 2, tomt 3 og tomt 4) som er regulert til
boligformål nærmest vegen. Inntekten som føres på investeringsfond
K 06700-6000-315 D 09480-6000-315.
3. Tomten «Brøttumfeltet» gnr bnr 67/77 på 6,3 da selges. Inntekten føres på
investeringsfond K 06700-6000-315 D 09480-6000-315.
4. Ordfører og rådmannen gis fullmakt til å forestå salget på en slik måte at kommunens
utgifter vedr. eiendommene dekkes.
BEHANDLING:
Jan Birger Holth, Ole Johan Bergquist og Randi Dalheim reiste spørsmål om sin inhabilitet.
Jan Birger Holth redegjorde for at han er medeier i et selskap under stiftelse som har lagt inn
bud på eiendommene.
Ole Johan Bergquist redegjorde for sin rolle som nabo til en av de aktuelle tomtene, og at det
er en sak i Jordskifteretten om eiendomsgrensene som han er part i.
Randi Dalheim redegjorde for at hennes bror er part i saken som er i jordskifteretten.
Jan Birger Holth, Ole Johan Bergquist og Randi Dalheim forlot sine seter.
Gunn Marit Gjemble tok sete for Jan Birger Holth. Mari Berger tok sete for Ole Johan
Bergquist. Hilde Rasmussen tok sete for Randi Dalheim.
Kommunestyret vedtok enstemmig at Jan Birger Holth, Ole Johan Bergquist var inhabile med
hjemmel i Forvaltningslovens § 6 a.
Kommunestyret vedtok enstemmig at Randi Dalheim var inhabile med hjemmel i
Forvaltningslovens § 6 b.
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Gunstein Arnesen (Krf ):
Kommunen forutsetter ved salg at tomtene skal benyttes til boligformål. Tomtene skal være
ferdig regulert, inndelt på gnr/bnr og infrastruktur på plass innen 2 år fra salgstidspunktet.
Gnr/bnr 67/77 på 6,3 da inndeles i minst 2 boligtomter. Dersom forpliktelsen i dette punkt
ikke overholdes, gis kommunen rett til tilbakekjøp for gjeldende salgssum.
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Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommune kjøper 3 boligtomter; gnr bnr 67/159, 67/160, 67/161, og ca 7 da
av Sandumfeltet 67/163 (tomt 1, tomt 2, tomt 3 og tomt 4) som er regulert til
boligformål nærmest vegen for en samlet sum av kr 436 000 i tråd med avtalen av
23.12.13 med grunneier Sundsrud. Kjøpet finansieres ved bruk av investeringsfond
D 02800-6000-315 K 05480-6000-315.
2. Rømskog kommune selger boligtomtene gnr bnr 67/115, 67/147, 67/159, 67/160,
67/161, og ca 7 da av 67/163 (tomt 1, tomt 2, tomt 3 og tomt 4) som er regulert til
boligformål nærmest vegen. Inntekten som føres på investeringsfond
K 06700-6000-315 D 09480-6000-315.
3. Tomten «Brøttumfeltet» gnr bnr 67/77 på 6,3 da selges. Inntekten føres på
investeringsfond K 06700-6000-315 D 09480-6000-315.
4. Ordfører og rådmannen gis fullmakt til å forestå salget på en slik måte at kommunens
utgifter vedr. eiendommene dekkes.
5. Kommunen forutsetter ved salg at tomtene skal benyttes til boligformål. Tomtene skal
være ferdig regulert, inndelt på gnr/bnr og infrastruktur på plass innen 2 år fra
salgstidspunktet. Gnr/bnr 67/77 på 6,3 da inndeles i minst 2 boligtomter. Dersom
forpliktelsen i dette punkt ikke overholdes, gis kommunen rett til tilbakekjøp for
gjeldende salgssum.
86/16
REVISJON DELEGASJONSREGLEMENT RØMSKOG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Delegasjonsreglement for Rømskog kommune vedtas.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Delegasjonsreglement for Rømskog kommune vedtas.
87/16
SØKNAD OM MOTORFERDSEL PÅ ISLAGT VANN
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Rømskog kommune gir ikke tillatelse til den omsøkte kjøring på Bunesvika og
Strandsetertjern ettersom Rømskog kommune ikke har hjemmel til å gi slik tillatelse.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Dag Ivar Høisveen (Sp):
Det gis tillatelse til kjøring på Strandsetertjern vinteren 2016-2017. Dette området er foreslått
tidligere og ligger inne i arealplanen som regulert område for kjøring på islagt vann.

Side 12 av 15

Det ble fremsatt følgende forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Rømskog kommune gir tillatelse til kjøring på Bunesvika og Strandsetertjern vinteren 2017.
Det ble stemt alternativt mellom de to forslagene. Det ble avgitt 9 stemmer (Krf, Ap og Sp)
for Aps forslag og 4 stemmer (Sp) for Sps forslag.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rømskog kommune gir tillatelse til kjøring på Bunesvika og Strandsetertjern vinteren 2017.
88/16
MØTEPLAN 1.HALVÅR 2017
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Den fremlagte møteplanen vedtas med følgende endringer:
Møte i Formannskap/Adm.utvalg 6.3.17 flyttes til 7.3.17.
Møtene i Utvalg for Utvikling/Planutvalg 9.5.17 og Utvalg for oppvekst og omsorg 10.5.17
strykes.
Kommunestyremøtet 1.6.17 strykes.
Møte i Utvalg for utvikling/Planutvalg 6.6.17 flyttes frem til 30.5.17
Møte i Utvalg for oppvekst og omsorg 7.6.17 flyttes frem til 31.5.17
Møte i Formannskap/Adm.utvalg 12.6.17 flyttes frem til 5.6.17
Kommunestyremøtet 22.6.17 flyttes frem til 15.6.17
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Møteplan 1. halvår 2017
Utvalg for utvikling/Planutvalg
18. januar kl 18.00
Utvalg for oppvekst og omsorg
19. januar kl 18.00
Formannskap/ Adm.utvalg
23. januar kl 16.00
Kommunestyret
09. februar kl 18.00
Utvalg for utvikling/Planutvalg
15. februar kl 18.00
Utvalg for oppvekst og omsorg
16. februar kl 18.00
Formannskap/ Adm.utvalg
07. mars kl 16.00
Kommunestyret
23. mars kl 18.00
Politisk dag
27. april kl 08.00
Formannskap/ Adm.utvalg
15. mai kl 16.00
Utvalg for utvikling/Planutvalg
31. mai kl 18.00
Utvalg for oppvekst og omsorg
1.juni kl 18.00
Formannskap/ Adm.utvalg
6.juni kl 16.00
Kommunestyret
15. juni kl 18.00
Enstemmig vedtatt.
Det ble fremsatt følgende forslag til oppsett fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Type møte - dag - dato – klokkeslett
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Møteplan 1. halvår 2017
Utvalg for utvikling/Planutvalg
Utvalg for utvikling/Planutvalg
Politisk dag
Utvalg for utvikling/Planutvalg

onsdag
onsdag
torsdag
onsdag

18. januar
15. februar
27. april
31. mai

kl 18.00
kl 18.00
kl 08.00
kl 18.00

Utvalg for oppvekst og omsorg
Utvalg for oppvekst og omsorg
Politisk dag
Utvalg for oppvekst og omsorg

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

19. januar
16. februar
27. april
1.juni

kl 18.00
kl 18.00
kl 08.00
kl 18.00

Formannskap/ Adm.utvalg
Formannskap/ Adm.utvalg
Politisk dag
Formannskap/ Adm.utvalg
Formannskap/ Adm.utvalg

mandag
mandag
torsdag
mandag
mandag

23. januar
7. mars
27. april
15. mai
6.juni

kl 16.00
kl 16.00
kl 08.00
kl 16.00
kl 16.00

Kommunestyret
Kommunestyret
Politisk dag
Kommunestyret

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

9. februar
23. mars
27. april
15. juni

kl 18.00
kl 18.00
kl 08.00
kl 18.00

89/16
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV I UTVALG FOR UTVIKLING
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Stefan Gundersen fritas fra sine verv som medlem og leder i Utvalg for
utvikling/Planutvalget.
2. Som nytt medlem fra 1.1.17 og ut valgperioden velges…………………….
3. Som ny leder fra 1.1.17 og ut valgperioden velges ……………………………….
BEHANDLING:
Stefan Gundersen stilte spørsmål ved sin inhabilitet som part i saken og forlot sitt sete.
Hilde Rasmussen tok sete i hans sted.
Kommunestyret vedtok enstemmig med hjemmel i Forvaltningslovens § 6a at Stefan
Gundersen var inhabil i saken.
Rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Dag Ivar Høisveen reiste spørsmål ved sin inhabilitet ifht pkt 2 og 3.
Gunstein Arnesen reiste spørsmål ved sin habilitet ifht pkt 3.
Kommunestyret fant at de ikke var inhabile.
Side 14 av 15

Randi Dalheim (Sp) fremsatte følgende forslag til nytt pkt 2 og 3:
2.Som nytt medlem fra 1.1.17 og ut valgperioden velges Dag Ivar Høisveen.
3.Som ny leder fra 1.1.17 og ut valgperioden velges Dag Ivar Høisveen.
Pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer for (Krf 2 og Sp 5)
Turid Dahlum Nilsen (Ap) fremsatte følgende forslag til pkt 3:
Som ny leder for Utvalg for utvikling/Planutvalget fra 1.1.17 og ut valgperioden velges
Gunstein Arnesen.
6 stemmer for (Ap 3 og Krf 3)
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Stefan Gundersen fritas fra sine verv som medlem og leder i Utvalg for
utvikling/Planutvalget.
2. Som nytt medlem fra 1.1.17 og ut valgperioden velges Dag Ivar Høisveen.
3. Som ny leder fra 1.1.17 og ut valgperioden velges Dag Ivar Høisveen.
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