RØMSKOG KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 27.04.2017
Tidspunkt: 14.30 – 15.30
Funksjon
Medlem

Navn
Nils Nilssen

Forfall

Medlem

Jan Birger Holth

Leder

Thor Håkon Ramberg

Medlem

Lars Erik Ottosson

Medlem

Randi Dalheim

Medlem

Gunstein Arnesen

Medlem

Turid Dahlum Nilsen

Medlem

Bjørnar Holmedal

Medlem

Ole Johan Bergquist

Medlem

Gudbrand Kvaal

Medlem

Dag-Ivar Høisveen

Medlem

Stefan Gundersen

Varamedlem

Thomas Kragtorp

Medlem

Catrin Nylænde-Haugen

Varamedlem

Roar Høisveen

Varamedlem

Gunn Marit Gjemble

Varamedlem

Mari Berger

FO

FO

FO
Stefan Gundersen
Nils Nilssen
FO
Gunstein Arnesen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmannen og oppvekstleder
Behandlede saker:

Møtt for

13/17-15/17

Thor Håkon Ramberg
ordfører

Jan Birger Holth

Catrin Nylænde-Haugen

Lars Erik Ottosson

Roar Høisveen

Randi Dalheim

Dag Ivar Høisveen

Turid Dahlum Nilsen

Mari Berger

Bjørnar Holmedal

Thomas Kragtorp

Ole Johan Bergquist

Gudbrand Kvaal
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Saksliste
Saksnr.
PS 13/17

PS 14/17

Arkivsaksnr.
Innhold
17/191
NY 110-SENTRAL I SKI
16/419
FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I
SMÅOVNER,

PS 15/17

17/214
INTERPELLASJON KULTURMIDLER 27.04.17

Side 3 av 7

13/17
NY 110-SENTRAL I SKI
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1.
Rømskog kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for
etablering og drift av 110-sentralen.
2.
Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke
er til hinder for det.
3.
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
4.
Kommunestyret oppnevner NRBR IKS til representantskapsmedlem i Øst 110-sentral
IKS.

BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for
etablering og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke
er til hinder for det.
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
4. Kommunestyret oppnevner NRBR IKS til representantskapsmedlem i Øst 110-sentral
IKS.

Side 4 av 7

14/17
FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER,
RÅDMANNENS INNSTILLING :
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner vedtas.
UTVALG FOR UTVIKLING/PLANUTVALGETS INNSTILLING:
Rømskog ønsker ikke å innføre en lokal forskrift, som foreslått av Nedre Romerike Brann- og
redningsvesen med følgende begrunnelse:
Dagens regelverk regulerer og forbyr tilstrekkelig grad bål og annen brenning.
Rømskog Kommune ønsker ikke å ta på seg ytterligere forvaltningsoppgaver som vil følge av
økt forbud mot bål og annen brenning. Det er krevende nok å føre tilstrekkelig tilsyn med de
forbud som allerede ligger i forurensningslovgivningen
BEHANDLING:
Utvalg for utvikling/planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
KOMMUNESTYRETS VEDTAK :
Rømskog ønsker ikke å innføre en lokal forskrift, som foreslått av Nedre Romerike Brann- og
redningsvesen med følgende begrunnelse:
Dagens regelverk regulerer og forbyr tilstrekkelig grad bål og annen brenning.
Rømskog Kommune ønsker ikke å ta på seg ytterligere forvaltningsoppgaver som vil følge av
økt forbud mot bål og annen brenning. Det er krevende nok å føre tilstrekkelig tilsyn med de
forbud som allerede ligger i forurensningslovgivningen

15/17
INTERPELLASJON KULTURMIDLER 27.04.17
«Rømskog Arbeiderparti har i forbindelse med sak 4/17 utdeling av kulturmidler i Utvalget
for oppvekst og omsorg (Oppom) sett at alle midler til kulturtiltak er brukt opp allerede i april
måned.
I forbindelse med Unionsmaraton ble det nylig søkt om midler, men det var ingen midler til å
bevilge noe beløp. Dette ble heldigvis ordnet opp i slik at Unionsmaraton etter hvert likevel
ble innvilget kr. 10.000,-.
At rammen til støtte for kulturarrangement er brukt opp allerede i 1.kvartal, er sterkt
beklagelig. Dette vil gjøre at foreninger og andre som ønsker å gjennomføre et arrangement på
Rømskog vil slite med å få det gjennomført, da det ikke kan gis noen økonomisk støtte fra
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kommunen. Kultur og kulturarrangementer er meget viktig for en liten
kommune/bygdesamfunn som Rømskog.
Rømskog Arbeiderparti vil spørre om ordfører er enig med oss i dette?
I og med at dette er noe som haster, og sommeren med arrangementer nærmer seg med raske
skritt, ønsker Rømskog Arbeiderparti å få realitetsbehandlet en sak om dette i
Kommunestyrets møte på politisk dag den 27.04.2017.
Forslag til vedtak:
1. Kr. 75.000 settes av til tilskudd kulturformål.
2. Tilskuddet skal dekkes av disposisjonsfond.
3. Når utbyttet fra Normeka AS kommer, skal 75.000 av dette settes inn på
disposisjonsfondet for å dekke opp dette merforbruket. «
SVAR FRA ORDFØRER THOR HÅKON RAMBERG:
«Grensekommunene Aremark, Marker og Rømskog har tidligere fått midler via
Utviklingsavtalen med Østfold Fylkeskommune til ulike prosjekter. Noe av midlene er
kanalisert til kulturetaten. Det har gjort det mulig å kunne gi støtte til større arrangement som
Barne- og ungdomsfestivalen, Unionsmarathon og Kørrefestivalen. Denne avtalen er nå
opphørt. Utviklingsmidlene som fylket får fra staten går nå inn i Næringsriket Østfold.
Satsningsområdet til Næringsriket er ny næring og arbeidsplasser i Østfold. Rømskog
kommune kan søke om midler, men arrangement som nevnt over faller utenfor
satsningsområdet.
Det har resultert i at kulturetaten ikke har midler i sine budsjetter til å støtte disse gode og
viktige arrangementene. Rømskog AP fremmer et forslag til styrking av kulturetatens budsjett
for 2017. Jeg foreslår at AP`s forslag realitetsbehandles i dette møtet.»
BEHANDLING:
Det ble stemt over om forslaget fra Ap skulle realitetsbehandles. For 11 (Ap, KrF og 3 fra Sp)
Mot 2 (Sp).
Forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp): Spørsmål om endring av rammen i kulturbudsjettet utsettes
til behandling formannskapet 15. mai d.å.
Nytt forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
1. Kr. 75.000 settes av til tilskudd kulturformål.
2. Tilskuddet skal dekkes av disposisjonsfond.
Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Dahlum Nilsen og Kvaal.
For Dahlum Nilsens forslag: 11 (Ap, KrF og 3 fra Sp). For Kvaals forslag: 2 (Sp).
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Kr. 75.000 settes av til tilskudd kulturformål.
2. Tilskuddet skal dekkes av disposisjonsfond.
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