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45/17
BUDSJETTREGULERING 2017
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Budsjettregulering driftsbudsjett 2017:
Sentral lønnsreserve 14902-9290-120 kr 800 000 fordeles slik:
Sentraladministrasjonen
kr 160 000
Oppvekst
kr 210 000
Helse og omsorg
kr 320 000
Kultur
kr 40 000
Utvikling
kr 70 000
2. Budsjettregulering investeringsbudsjett 2017:
a) Prosjektet Universell utforming reduseres til kr 450 000. Kr 550 000 videreføres i
investeringsbudsjettet for 2018 da tiltakene ikke vil bli ferdigstilt i 2017.
Tiltaket finansieres ved bruk av lån.
b) Kr 213 000 til ferdigstillelse av prosjektet sykesignal legges inn. Tiltaket
finansieres ved ubrukte lånemidler.
c) Prosjektet Biofyring reduseres til kr 300 000.
d) Prosjektet Toalettbygg Kirkesand reduseres til kr 130 000.
e) Prosjektet Ballbinge Vestsida reduseres til kr 7 000. Tiltaket er foreslått
videreført i budsjett for 2018.
f) Prosjekt utleiebolig kr 1 600 000 legges inn. Tiltaket finansieres ved bruk av
lån.
g) Prosjekt Salg av tomter budsjetteres med en inntekt på kr 820 000.
h) Prosjektet Skatepark budsjetteres med en inntekt på kr 300 000.
i) Prosjekt renseanlegg reduseres til kr 3 000 000. Tiltaket er foreslått videreført i
budsjett for 2018.
j) Prosjekt avløpsnett reduseres til kr 1 000 000. Tiltaket er foreslått videreført i
budsjett for 2018.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Budsjettregulering driftsbudsjett 2017:
Sentral lønnsreserve 14902-9290-120 kr 800 000 fordeles slik:
Sentraladministrasjonen
kr 160 000
Oppvekst
kr 210 000
Helse og omsorg
kr 320 000
Kultur
kr 40 000
Utvikling
kr 70 000
2. Budsjettregulering investeringsbudsjett 2017:
a) Prosjektet Universell utforming reduseres til kr 450 000. Kr 550 000 videreføres i
investeringsbudsjettet for 2018 da tiltakene ikke vil bli ferdigstilt i 2017.
Tiltaket finansieres ved bruk av lån.
b) Kr 213 000 til ferdigstillelse av prosjektet sykesignal legges inn. Tiltaket
finansieres ved ubrukte lånemidler.
c) Prosjektet Biofyring reduseres til kr 300 000.
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d) Prosjektet Toalettbygg Kirkesand reduseres til kr 130 000.
e) Prosjektet Ballbinge Vestsida reduseres til kr 7 000. Tiltaket er foreslått
videreført i budsjett for 2018.
f) Prosjekt utleiebolig kr 1 600 000 legges inn. Tiltaket finansieres ved bruk av
lån.
g) Prosjekt Salg av tomter budsjetteres med en inntekt på kr 820 000.
h) Prosjektet Skatepark budsjetteres med en inntekt på kr 300 000.
i) Prosjekt renseanlegg reduseres til kr 3 000 000. Tiltaket er foreslått videreført i
budsjett for 2018.
j) Prosjekt avløpsnett reduseres til kr 1 000 000. Tiltaket er foreslått videreført i
budsjett for 2018.
46/17
REVIDERING AV KORTSIKTIG HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021 - DELPLAN
IDRETTSLIV, FRILUFTSLIV OG KULTURMINNER
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Rømskog kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram 2018-2021 i Delplan
for idrettsliv, friluftsliv og kulturminner i Rømskog 2018 – 2021
2. Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
3. Flytting av Smørmåsan leirduebane til Rømskog skytterbane tas inn i
handlingsprogrammet for 2018.
BEHANDLING:
Administrasjonen opplyste at Miniatyrskytebane/innendørs skal flyttes fra Handlingsprogram
for nærmiljøanlegg til Handlingsprogram for Kulturbygg- og idrettsanlegg.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med denne endringen.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Rømskog kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram 2018-2021 i Delplan
for idrettsliv, friluftsliv og kulturminner i Rømskog 2018 – 2021.
2. Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
3. Flytting av Smørmåsan leirduebane til Rømskog skytterbane tas inn i
handlingsprogrammet for 2018.

47/17
ØKONOMIPLAN 2018-2021 MED BUDSJETT 2018 RØMSKOG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
BUDSJETT 2018:
Pkt 5.2 i tekstdokumentet endres slik:
Priser på kommunale tjenester som kommunestyret fastsetter, bortsett fra selvkostområdene,
økes med 2,1 %.
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Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2018 vedtas med ramme kr 61 746 500 til
fordeling drift.
Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2018 som viser ramme for tjenestene vedtas.
Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2018 med
kr 20 719 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler.
Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
Prisliste for kommunale tjenester 2018 vedtas.
Det innkreves eiendomsskatt i Rømskog kommune i 2018.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2018:
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 eiendomsskattetakstene av en sakkyndig
nemnd basert på forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
Eiendomsskattesatsen er to promille.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende
eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2018: Rømskog bedehus, Rømskog Ils
klubbhus og Skytterhuset Rømskog skytterlag. Eiendom tilhørende andre
«stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av
søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2018 er satt til 1. januar 2018.
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 2018. Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi»
kan søke kommunestyret om fritak. Søknadsfrist settes til 1.januar 2018.
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.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
Utbedring av parkeringsplassen ved kommunehuset kr 1 250 000.
Rehabilitering av kjøkkenet på sykehjemmet kr 500 000. Tiltaket finansieres ved bruk
av disposisjonsfond nr 25699020.
Budsjettert utbytte økes med kr 500 000.
Nettoramme Kultur styrkes med kr 50 000 til arrangementstilskudd.
Nettoramme Utvikling styrkes med kr 450 000 til vedlikehold.
Nettoramme Utvikling styrkes med kr 500 000 til vedlikehold/oppgradering av
kommunale veier. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond nr 25699020.
Veilys kr 500 000 finansieres ved bruk av investeringsfond nr 25399000.

ØKONOMIPLAN 2018-2021:
1.
Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2018 – 2021.
2.
Budsjettrammer for investeringer for 2018-2021 vedtas slik de fremgår av skjema 2A og
2B.
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Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å
undertegne lånedokumentene.
Tiltaket Låve Kurøen strykes.
Kjøp av robotklippere strykes. I stedet benyttes kjøp av tjenester fra Jobberiet AS
fra 2019.

FULLMAKTER 2018:
1.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 600 000 av kommunens vedlikeholdsfond i
tråd med vedlikeholdsplanen.
2.
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.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
BUDSJETT 2018:
I pkt 9: Budsjettert utbytte økes til kr 550 000. Nettoramme kultur styrkes med kr 100 000 til
arrangementstilskudd. Nettoramme Utvikling styrkes med kr 450 000 til vedlikehold.
Enstemmig vedtatt.
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Jan Birger Holth (Krf):
BUDSJETT 2018:
Nytt pkt 12:
Ny 15 % stilling på Ungdomsfabrikken finansiert ved innsparinger fra livsfasepolitikken.
Nettoramme kultur styrkes med kr 70 000, de andre tjenesterammene kuttes tilsvarende.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 1 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 2 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 3 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 4 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 5 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 6 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 7 For: 0 stemmer Mot: 13 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt 8 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 10 Mot 5 stemmer (Krf) For 8 stemmer (Ap og Sp).
Formannskapets innstilling pkt 11 Enstemmig vedtatt.
ØKONOMIPLAN 2018 – 2021:
Formannskapets innstilling pkt 1 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 2 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 3 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 4 For: 8 stemmer (Ap og Sp) Mot: 5 stemmer (Krf)
Formannskapets innstilling pkt 5 For: 8 stemmer (Ap og Sp) Mot: 5 stemmer (Krf)
FULLMAKTER 2018:
Formannskapets innstilling pkt 1 Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 2 Enstemmig vedtatt.

Side 7 av 11

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
BUDSJETT 2018:
Pkt 5.2 i tekstdokumentet endres slik:
Priser på kommunale tjenester som kommunestyret fastsetter, bortsett fra selvkostområdene,
økes med 2,1 %.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2018 vedtas med ramme kr 63 296 500 til
fordeling drift.
Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2018 som viser ramme for tjenestene vedtas.
Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2018 med
kr 21 719 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler.
Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
Prisliste for kommunale tjenester 2018 vedtas.
Det innkreves eiendomsskatt i Rømskog kommune i 2018.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2018:
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 eiendomsskattetakstene av en sakkyndig
nemnd basert på forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
Eiendomsskattesatsen er to promille.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende
eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2018: Rømskog bedehus, Rømskog Ils
klubbhus og Skytterhuset Rømskog skytterlag. Eiendom tilhørende andre
«stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av
søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2018 er satt til 1. januar 2018.
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 2018. Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi»
kan søke kommunestyret om fritak. Søknadsfrist settes til 1.januar 2018.
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.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
Rehabilitering av kjøkkenet på sykehjemmet kr 500 000. Tiltaket finansieres ved bruk
av disposisjonsfond nr 25699020.
Budsjettert utbytte økes med kr 550 000.
Nettoramme Kultur styrkes med kr 100 000 til arrangementstilskudd.
Nettoramme Utvikling styrkes med kr 450 000 til vedlikehold.
Nettoramme Utvikling styrkes med kr 500 000 til vedlikehold/oppgradering av
kommunale veier. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond nr 25699020
Veilys kr 500 000 finansieres ved bruk av investeringsfond nr. 25399000.
Ny 15 % stilling på Ungdomsfabrikken finansiert ved innsparinger fra
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livsfasepolitikken. Nettoramme kultur styrkes med kr 70 000, de andre
tjenesterammene kuttes tilsvarende.
ØKONOMIPLAN 2018-2021:
1.
Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2018 – 2021 med de
endringer som er vedtatt i budsjett for 2018.
2.
Budsjettrammer for investeringer for 2018-2021 vedtas slik de fremgår av skjema 2A og
2B med de endringer som er vedtatt i budsjett for 2018.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å
undertegne lånedokumentene.
4.
Tiltaket Låve Kurøen strykes.
5.
Kjøp av robotklippere strykes. I stedet benyttes kjøp av tjenester fra Jobberiet AS
fra 2019.
FULLMAKTER 2018:
1.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere kr 600 000 av kommunens vedlikeholdsfond i
tråd med vedlikeholdsplanen.
2.
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.
48/17
REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS
(DAØ)
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.
49/17
LIVSFASEPOLITIKK RØMSKOG KOMMUNE
ADMINSTRASJONSUTVALGETS INNSTILLING:
Livsfasepolitikk for Rømskog kommune vedtas.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Jan Birger Holth (Krf):
Pkt 8.5 Redusert arbeidstid endres til:
For noen arbeidstakere kan det være aktuelt med redusert arbeidstid for å stå i stillingen fram
til pensjonsalder. Arbeidstakeren beholder sin lønn selv om arbeidstiden reduseres.
Alder
Redusert arbeidstid
62-66 år
1 uke i forhold til normal ferietid.
For: 10 stemmer(Krf og Sp) Mot: 3 (Ap)
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring:
Pkt 8.5 Redusert arbeidstid endres til:
For noen arbeidstakere kan det være aktuelt med redusert arbeidstid for å stå i stillingen fram
til pensjonsalder. Arbeidstakeren beholder sin lønn selv om arbeidstiden reduseres.
Alder
62-66 år

Redusert arbeidstid
1 uke i forhold til normal ferietid.

50/17
KOMMUNALE VIGSLER FRA 1.1.18
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Ordfører, varaordfører og rådmannen har fra 01.01.18 vigselsmyndighet i Rømskog
kommune jfr ekteskapsloven. Rådmannen gis myndighet til fortløpende å kunne utpeke
inntil to ansatte i Rømskog kommune som gis samme myndighet dersom ordfører,
varaordfører eller rådmannen ikke kan utføre handlingen.
2. Ekteskapsinngåelser kl 12.00 – 15.30 primært den siste fredag hver måned. Handlingen
foregår i egnede lokaler i Rømskog kommune.
3. Oppgaven løses innenfor fremforhandlet frikjøp for ordfører og varaordfører. For
kommunalt ansatte løses dette innenfor ordinære lønnsmidler og arbeidstid.
4. Rømskog kommune åpner for å vie par som ikke har tilhørighet i kommunen. Dette
gjøres mot betaling tilnærmet selvkostprinsippet og fastsettes til kr 2 000 for 2018.
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Ordfører, varaordfører og rådmannen har fra 01.01.18 vigselsmyndighet i Rømskog
kommune jfr ekteskapsloven. Rådmannen gis myndighet til fortløpende å kunne utpeke
inntil to ansatte i Rømskog kommune som gis samme myndighet dersom ordfører,
varaordfører eller rådmannen ikke kan utføre handlingen.
2. Ekteskapsinngåelser kl 12.00 – 15.30 primært den siste fredag hver måned. Handlingen
foregår i egnede lokaler i Rømskog kommune.
3. Oppgaven løses innenfor fremforhandlet frikjøp for ordfører og varaordfører. For
kommunalt ansatte løses dette innenfor ordinære lønnsmidler og arbeidstid.
4. Rømskog kommune åpner for å vie par som ikke har tilhørighet i kommunen. Dette
gjøres mot betaling tilnærmet selvkostprinsippet og fastsettes til kr 2 000 for 2018.
51/17
SØKNAD OM KJØRING PÅ ISLAGT VANN
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rømskog kommune gir ikke tillatelse til omsøkt kjøring på Bunesvika og Strandsetertjern i
henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
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BEHANDLING:
Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer.
Det ble fremsatt følgende forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Søknad om kjøring på islagt vann på Bunesvika og Strandsetertjern innvilges med følgende
begrensninger på Bunesvika:
Det er ikke tillatt med kjøring på søn- og helligdager.
På ukedagene mandag – fredag innvilges kjøring mellom kl 9.30 – 15.30.
På lørdag innvilges kjøring mellom kl 12.00-15.00.
Vedtatt med 8 stemmer (Ap og Krf).
Det ble fremsatt følgende forslag fra Randi Dalheim (Sp):
Rømskog kommune gir tillatelse til å kjøre motorisert kjøretøy på Strandsetertjern og
Bunesvika vintersesongen 2017-2018, men kjøring på Bunesvika er kun tillatt på hverdager
mellom kl 9.30 og 15.30, dvs. ikke på lørdager, søn- og helligdager.
Falt mot 5 stemmer (Sp).
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Søknad om kjøring på islagt vann på Bunesvika og Strandsetertjern innvilges med følgende
begrensninger på Bunesvika:
Det er ikke tillatt med kjøring på søn- og helligdager.
På ukedagene mandag – fredag innvilges kjøring mellom kl 9.30 – 15.30.
På lørdag innvilges kjøring mellom kl 12.00-15.00.
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