RØMSKOG KOMMUNE

INNKALLING
til
formannskapsmøte
Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 15. april 2010 kl. 10.30.
Til behandling:
F-SAK 12/10

REFERATSAKER

F-SAK 13/10

MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE 2010 – 2015

F-SAK 14/10

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I
AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

F-SAK 15/10

EIERSKAPSMELDING INTERKOMMUNALE SELSKAPER

F-SAK 16/10

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING –
MAGNAR PEDERSEN

F-SAK 17/10

SØKNAD OM TILSKUDD – RØMSKOG UTVIKLING AS

F-SAK 18/10

KJØP AV BAKKETUN – GODKJENNING AV AVTALE

F-SAK 19/10

SØKNAD OM TILSKUDD – SCIENCE SENTER ØSTFOLD

Eventuelt.
Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, 06.04.10

Nils Nilssen
ordfører

Magne Barane
rådmann

RØMSKOG KOMMUNE

SAK:

REFERATSAKER

Behandlende organ:
Formannskapet

Møtedato
15.04.10

Sak nr.
12/10

Ark. nr.

Saksbehandler:

1. HVA SAKEN GJELDER:
Følgende refereres:
1. Kopi av brev fra Arbeidstilsynet med vedtak om at Romerike HMS-senter er godkjent
bedriftshelsetjeneste, som en av de første bedriftshelsetjenester i Akershus.
2. Kontrollrapport 2009 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Rømskog
kommune.
3. Brev fra Fylkesmannen i Østfold vedr. overføringer av oppgaver fra fylkesmannen til
fylkeskommunen.
4. Brev fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 21.01.10, med informasjon til
eierkommunene om viktige hendinger i selskapet i den siste tiden.
5. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 22.03.10, med melding om vedtak om
tildeling av midler til kommunale næringsfond og utviklingsavtale.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Referatene tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 06.04.2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE 2010 - 2015

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 13/10

Ark. nr.
101

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
På bakgrunn av seminaret på Zen Resort og Spa har NILF og rådmannen redigert og
komprimert de forslagene som kom fram. Forslagene har vært på høring. Forslagene til visjon
og mål legges fram til politisk behandling.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Visjon, hovedprioriteter og mål for Rømskog kommune:

Visjon:
Rømskog er kjent for liv og vekst

Hovedprioriteter:
Rømskog kommune er en målrettet og attraktiv samarbeidspartner for å
1
fremme bedriftsetableringer
2
tilby et unikt lærings og utviklingsmiljø
3
tiltrekke seg barnefamilier

Mål:
1.1
Bidrar til å bygge gode holdninger
 Rømskogs innbyggere opplever samhold og blir verdsatt.
 Læringsmiljøet i Rømskog skaper gode holdninger.
1.2
Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting
 Innen 2015 er det etablert netto minst femten nye, ikke-kommunale arbeidsplasser i nye
virksomheter på Rømskog.
 Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier.
 Årlig har Rømskog en netto tilflytting av minst tre barnefamilier.
1.3
Kjent som en kulturkommune
 Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet.

 Bygdeboka og kulturstedet, Kurøen, utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet.
1.4
Er lydhør overfor barn og unge
 Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår.
 Kommunen lytter til barn og unge
1.5
Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring
 Har høy kvalitetsmessig standard på alle kommunens undervisningstilbud, faglig og
pedagogisk.
 Utnytter moderne undervisningsteknologi i undervisningen.
 Hjelper elevene i grunnskolen til å bli dyktige, fortrolige og ansvarsbevisste brukere av ny
informasjonsteknologi.
1.6
Er blant de beste
 Rømskog Kommune har god økonomiforvaltning og – styring.
 Kommunens administrasjon er effektiv.
 Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner.
 Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som trenger det.
 Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer

Rådmannen i Rømskog, 17. februar 2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
På bakgrunn av seminaret på Zen Resort & Spa har NILF og rådmannen utarbeidet forslag til
visjon og mål for Rømskog kommune 2010 – 2015.
I dokumentet som summerer opp målene, er det også kommet fram forslag til delmål og tiltak.

Visjon:
Rømskog er kjent for liv og vekst

Hovedprioriteter:
Rømskog kommune er en målrettet og attraktiv samarbeidspartner for å
1
fremme bedriftsetableringer
2
tilby et unikt lærings og utviklingsmiljø
3
tiltrekke seg barnefamilier

Mål:
1.1. Bidrar til å bygge gode holdninger
 Rømskogs innbyggere opplever samhold og blir verdsatt.
 Læringsmiljøet i Rømskog skaper gode holdninger.
1.2. Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting
 Innen 2015 er det etablert netto minst femten nye, ikke-kommunale arbeidsplasser i nye
virksomheter på Rømskog.
 Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier.
 Årlig har Rømskog en netto tilflytting av minst tre barnefamilier.
1.3. Kjent som en kulturkommune
 Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet.
 Bygdeboka og kulturstedet, Kurøen, utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet.
1.4. Er lydhør overfor barn og unge
 Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår.
 Kommunen lytter til barn og unge
1.5. Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring
 Har høy kvalitetsmessig standard på alle kommunens undervisningstilbud, faglig og
pedagogisk.
 Utnytter moderne undervisningsteknologi i undervisningen.
 Hjelper elevene i grunnskolen til å bli dyktige, fortrolige og ansvarsbevisste brukere av ny
informasjonsteknologi.
1.6. Er blant de beste
 Rømskog Kommune har god økonomiforvaltning og – styring.
 Kommunens administrasjon er effektiv.
 Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner.
I høringsbrevet ble det presisert at det er målene som nå skal vurderes. Tiltak og delmål er
tanker som kom fram på seminaret, men som det må jobbes videre med.
I høringen har det kommet fram følgende merknader og innspill til målene:
KrF: Pkt. 1.2, tredje strekpunkt endres til: Årlig har Rømskog en netto tilflytting, herav minst
tre barnefamilier.
Et nytt punkt: Det gode omsorgstilbudet for eldre må opprettholdes og om mulig
videreutvikles.
Tjenesteleder for helse- og omsorg: Nytt mål: Effektiv tjenesteyting i alle sektorer.
De øvrige uttalelsene går ikke på målene.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
KrF foreslår endret formulering i pkt. 1.2, tredje kulepunkt.

Punktet gjelder flytte-overskudd mens man her ikke berører fødselsoverskudd/-underskudd.
Slik jeg forstår punktet, skal man ha en netto tilflytning på 9 personer dersom man legger til
grunn at en barnefamilie som et minimum består av tre personer.
Forslaget fra KrF sier at det skal være netto tilflytting, og av denne netto tilflyttingen skal det
være minst tre barnefamilier. Forslaget kan forstås slik at dersom vi har en utflytting på 9
personer og en innflytting på 10 personer, og av disse 10 personene er det tre barnefamilier, så
er målet nådd.
Jeg vil foreslå at formuleringen slik den går fram av pkt. 1.2, tredje kulepunkt beholdes
uendret.
KrF har foreslått et nytt punkt: Det gode omsorgstilbudet for eldre må opprettholdes og om
mulig videreutvikles.
Jeg er enig i at det med fordel kan tas inn noe om omsorgstilbudet – men at det bør gjøres mer
generelt. Det er ikke bare eldre som har behov for et godt omsorgstilbud. Jeg vil derfor foreslå
et nytt kulepunkt under pk. 1.6: Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som
trenger det.
Tjenesteleder for helse- og omsorg foreslår et nytt mål: Effektiv tjenesteyting i alle sektorer.
Dette målet vil kunne gå inn som et nytt kulepunkt under pkt. 1.6
Rådmannen anbefaler at forslagene til visjon, hovedprioriteter og mål for Rømskog kommune
vedtas med de tillegg som er foreslått av rådmannen under pkt. 1.6.
De øvrige uttalelsene går på tiltak, og vurderes ikke i denne saken. Tiltakene må vurderes når
mål m.v. er vedtatt og man skal se på hvordan målene kan nås. Da vil man måtte vurdere de
formuleringer som kom fram på seminaret sammen med andre formuleringer.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Rapport fra NILF: Rømskog 2015: Kjent for liv og vekst vedlegges
Innkomne uttalelser til rapporten vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I
AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD
Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 14/10

Ark. nr.
032

Saksbehandler: Magne Barane
1. HVA SAKEN GJELDER:
Saken gjelder valg av medlem til styret for Avlastningshjemmet for Indre Østfold
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Saken legges fram uten innstilling.

Rådmannen i Rømskog, 15. februar 2010

Magne Barane
rådmann
3. VEDTAK:
4. SAKENS FAKTA:
I samarbeidsavtalen for Avlastningshjemmet for Indre Østfold (Brennemoen), heter det under
II Styreform, pkt. 2.1: ”Representantskapet velger styre. Styret har på vegne av
representantskapet det løpende overordnede ansvaret. Styret skal bestå av ette medlem med
personlig varamedlem fra hver av samarbeidskommunene. Både administrativt og politisk
nivå skal være representert i styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder.”
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Ut fra samarbeidsavtalen skal Rømskog kommune foreslå ett medlem med personlig
varamedlem til styret. I og med at styret skal sammensettes slik at både administrativt og
politisk nivå i kommunene er representert, må det fremmes forslag på to medlemmer med
personlige varamedlemmer. Det blir så opp til representantskapet å velge styret.
Saken legges fram uten innstilling.
6. AKTUELLE VEDLEGG
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: EIERSKAPSMELDING INTERKOMMUNALE
SELSKAPER

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 15/10

Ark. nr.
032

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Regionrådet nedsatte i 2009 en arbeidsgruppe med mandat til utarbeide en interkommunal
eierskapsmelding. Formålet med eierskapsmeldingen var å avdekke omfanget av
selskaper/samarbeid og styrke eierskapet i kommunene. Meldingen er nå utarbeidet og
forelegges eierkommunene for politisk behandling. Dette gjelder kapittel 1 – Overordnede
eierskapsverdier og kapittel 2 – Prinsipper for eierskap i Indre Østfold.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Rømskog kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som
overordnede verdier for det interkommunale eierskapet.
2. Rømskog kommune legger eierprinsipper A – N til grunn for utøvelsen av sitt eierskap

Rådmannen i Rømskog, 15. februar 2010.

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Regionrådet har initiert arbeidet med en interkommunal eierskapsmelding for kommunene i
Indre Østfold. Målsettingen med en felles eiermelding er å sikre felles eierføringer og styring
for selskaper.

Arbeidet med meldingen har vist at det er registrert svært mange samarbeid mellom
kommunene i Indre Østfold:
Selskapsform
IKS
AS
Øvrige etter
kommuneloven
og uformelle
samarbeid 1
Totalt

Antall
10
21
52

83

Arbeidet har også avdekket styringsmessige utfordringer, både når det gjelder politisk
forankring/styring og styrekompetanse som det bør arbeides videre med. Meldingen har så
langt lagt til grunn samarbeid organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale
selskaper.
Meldingens kapittel 1 og 2 fremlegges for politisk behandling.
Overordnede verdier for Indre Østfolds eierskap (kap 1):
Langsiktighet.
Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De
økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere skal ha
langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal
prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.
Samfunnsansvar.
Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering
av miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være
bevisst på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt.
Åpenhet
Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media,
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.
For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold
som gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt.
For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn
skal tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som
opererer i et marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven. Så langt som mulig skal
selskapene og forvaltningen av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder
konkurransemessige eller personalmessige spørsmål.
Indre Østfolds eierstyringsprinsipper (kap 2)
Eierstyringsprinsippene er konkrete grep som eierne legger til grunn for sitt eierskap. De er
allmenngyldige for alle selskap og retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og
styrene. Prinsippene skal forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir
1

§ 27 og § 28 i kommuneloven, stiftelser, vertskommunesamarbeid. Samarbeidene er mellom ulike
kommunegrupper innenfor Indre Østfold.

forespurt om verv. Prinsippene klargjør eksisterende juridiske styringslinjer knyttet til
kontrollutvalget og eierskapsutøvelsen. I tillegg legges til grunn konkrete føringer fra eier til
styret og i forhold til egen administrative og politiske prosess ved utskillelse og styringsform.
Se eierskapsmeldingen kap. 2 A-N
Videre arbeid med eierskap
Eierskapsmeldingen som er utformet innebærer at eierkommunene har et verktøy for å
profesjonalisere eierskap og dermed sikre bedre ressursutnyttelse av selskapene. Det er
avgjørende at overordnede føringer blir lagt til grunn for eierskapet og at disse følges opp
konkrete eierstrategier for enkeltselskapene. Administrasjonene i kommunene forebereder
arbeidet som igjen vil bli forelagt politisk behandling. Målsettingen er å sikre en evaluering av
selskapets mål og resultater ifht formål og kommunenes behov. Det vil også bli satt i gang et
administrativt arbeid med å gjennomgå samarbeide som ikke er hjemlet i
selskapslovgivningen mtp å rydde i de formelle linjene hva gjelder organisasjonsform og
styringsdokument, formål og resultat. Det vil være sentralt at styret og daglig leder i
selskapene involveres i arbeidene nevnt overfor, i tillegg til eiers administrasjon.
Eierstrategien blir lagt til politisk behandling i hver av kommunene.
Økonomi
Ressurser til den administrative oppfølgingen av eierskapsmeldingen (eierstrategier for
enkeltselskap og opprydning av de uhjemlede samarbeid) bør forankres interkommunalt. Det
er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen til arbeidet.
Miljø og etikk
Det er i meldingen lagt en klar føring på styret at miljø og etikk settes på dagsorden. Hvilke
etiske valg og dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en
vurdering av mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles
oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne
innkjøp bør gjennomføres etter anskaffelsesregelverket.
Indre Østfold Regionråd behandlet saken i møte og vedtok:
1. Indre Østfold regionråd anbefaler at kommunene legger til grunn Langsiktighet,
samfunnsansvar og åpenhet som overordnede verdier for det interkommunale
sierskapet. Og at eierprinsipper A-N legges til grunn for utøvelsen av sitt eierskap.
2. Det er ønskelig at arbeidsutvalget i Regionrådet ser på hvordan det videre arbeidet
konkret kan legges opp, og legge fram et forslag til behandling i neste møte i
Regionrådet.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Det foreliggende dokument gir en grundig innføring i de rettslige rammer som gjelder for de
forskjellige selskaps- og samarbeidsformer, og det gir gode innspill til prinsipper for
kommunale samarbeidsløsninger.
På bakgrunn av dette dokumentet må man utarbeide eiermeldinger for det enkelte selskap.
Dersom man slutter seg til forslagene fra Regionrådet, vil man kunne vurdere de enkelte

selskap opp mot de prinsipper som er vedtatt, og om nødvendig se på endringer i
organiseringen av samarbeidsordningen.
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret fatter vedtak i samsvar med regionrådets
anbefaling.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, Langsiktighet, Samfunnsansvar, Åpenhet,
vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING –
MAGNAR PEDERSEN

Behandlende organ:
Formannskapet

Møtedato
15.4.2010

Sak nr.
16/10

Ark. nr.
624

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Magnar Pedersen søker 12. januar 2010 om tilskudd tiletablering av Warmtech Norge AS.
Rømskog formannskap behandlet tilsvarende søknad i sak 47/08 og avslo å gi tilskudd.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Søknaden av 12. januar 2010 fra Magnus Pedersen om tilskudd tiletablering av
Warmtech Norge AS kan ikke imøtekommes.
2. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.

Rådmannen i Rømskog, 14. februar 2010.

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Magnar Pedersen søker i brev 12. januar 2010 om tilskudd på kr. 110.000,- til etablering av
selskapet Warmtech Norge AS.
Det vises til søknaden

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rømskog formannskap behandlet tilsvarende søknad i 2008, og vedtok å ikke imøtekomme
søknaden.
Rådmannen vil også vise til at Rømskog kommune tidligere har tapt ikke ubetydelige midler
på tilsvarende prosjekt i regi av Magnar Pedersen.
Rådmannen kan ikke se at det er noe som tilsier at Rømskog kommune skal gi tilskudd til nok
et forsøk på å etablere virksomheten.
Rådmannen vil anbefale at søknaden avslås.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Søknad av 12. januar 2010 fra Magnus Pedersen vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM TILSKUDD – RØMSKOG UTVIKLING
AS

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 17/10

Ark. nr.
626

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Rømskog Utvikling AS søker om kommunal støtte til markedsføring og om tilskudd til å
dekke renter på lån.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Søknaden fra Rømskog Utvikling AS av 16. februar 2010 om tilskudd til
markedsføring m.v. kan ikke imøtekommes.
2. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.

Rådmannen i Rømskog, 2. mars 2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Rømskog Utvikling AS søker i brev av 16. februar 2010 om
1. Tilskudd til markedsføring
Rømskog Utvikling AS ønsker å ha en markedsføringskampanje rettet mot Romerike.
Rømskog Utvikling AS har ikke økonomi til å gjennomføre kampanjen, og ønsker å
gjennomføre denne sammen med Rømskog kommune for å gjøre bygda kjent. Kampanjen
antas å koste kr. 200.000,- og selskapet søker om kr. 150.000,- i tilskudd fra Rømskog
kommune.

2. Dekning av renter på 2-mannsbolig
Rømskog Utvikling AS søker om at Rømskog kommune dekker renteutgiftene for en 2mannsbolig som selskapet har planer om å oppføre for salg. Utgiftene beløper seg til ca.
kr. 60.000,- for 2010. Dersom boligene ikke blir solgt, vil selskapet komme tilbake med
hva kostnadene vil være pr. mnd i 2011.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
For et firma som driver med salg av tomter/boliger, vil utgifter til markedsføring, renter på lån
m.v. være en normal driftsutgift som kalkuleres inn i salgsprisen på produktene.
Det sies i søknaden at man ønsker å profilere bygda sammen med kommunen. Rømskog
kommunestyre har oppnevnt Profileringsgruppa som disponerer de midler som hvert år
avsettes til profilering. For 2010 har gruppa valgt å prioritere bygdedager.
Rådmannen kan ikke se at det kan være en kommunal oppgave å dekke en privat bedrifts
driftsutgifter. Dersom kommunen skulle dekke slike driftsutgifter, vil det også måtte ha
konsekvenser for andre som har ønsker om å gjøre mer enn de har økonomi til. Rømskog
Utvikling AS er ikke enestående når det gjelder å gjøre kommunen kjent – enhver bedrift som
selger sine produkter utenfor kommunen vil være med å gjøre kommunen kjent.
Rømskog Utvikling AS har allerede fått betydelig støtte fra Rømskog kommune bl.a. gjennom
utsettelse med betaling av tomter der man skal sette opp boliger for salg, og tilskudd for de
kommunale tomtene de kjøper og selger videre med eller uten bebyggelse.
Rømskog har store økonomiske utfordringer, og det er nødvendig å prioritere det som er
kommunens kjerneoppgaver. Å gi driftstilskudd til private bedrifter kan ikke sees å være en
slik kjerneoppgave.
Rådmannen finner på denne bakgrunn å anbefale at søknaden ikke imøtekommes.
Eventuelt tilskudd av denne vil komme inn under reglene om bagatellmessig støtte.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Søknad fra Rømskog Utvikling AS av 16. februar 2010 om tilskudd til markedsføring m.v.
vedlegges.
7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: KJØP AV BAKKETUN – GODKJENNING AV AVTALE

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 18/10

Ark. nr.
505

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
I tråd med kommunestyrets vedtak er det forhandlet fram avtale om kjøp av Bakketun.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Avtalen av 16.mars 2010 mellom Runa Hyttemoen og Rømskog kommune om kjøp av
eiendommen Bakketun i Rømskog godkjennes.
2. I investeringsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Kto 02800.4530.325 Kjøp av eiendom økes fra kr. 0,- til
kr. 74.000,b. Kto 09400.4530.325 Bruk av disposisjonsfond økes fra kr. 0,- til kr. 74.000,-.

Rådmannen i Rømskog, 27. mars 2010

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Kommunestyret vedtok i sak 36/09 bl.a.:
”Rømskog kommune ønsker å kjøpe tomten vest for Berg eiendom. Ordfører og rådmann
kontakter eier og forhandler fram en eventuell kjøpesum.”
På forhandlingsmøte 16. mars 2010 ble det enighet om at kommunen kjøper eiendommer for
kr. 70.000,-. Eiendommen er på ca. 1,5 daa.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Ordfører og rådmann har framforhandlet avtale om kjøp av Bakketun til en pris av kr.
70.000,-. Kommunen dekker tinglysingskostnadene ved overdragelsen.
Rådmannen vil anbefale at avtalen godkjennes.
Utgiftene, kr. 70.000,- pluss tinglysingsavgift og dokumentavgift, kr. 3.548,- foreslås dekket
ved bruk av disposisjonsfond.
6. AKTUELLE VEDLEGG
Kopi av avtale mellom Runa Hyttemoen og Rømskog kommune, datert 16. mars 2010,
vedlegges.

7. UTSKRIFT SENDT:

RØMSKOG KOMMUNE

SAK: SØKNAD OM TILSKUDD – SCIENCE SENTER
ØSTFOLD

Behandlende organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato Sak nr.
15.04.2010 19/10

Ark. nr.
032

Saksbehandler: Magne Barane

1. HVA SAKEN GJELDER:
Søknad om støtte til Science Center Østfold.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Rømskog kommune gir en investeringsstøtte på kr. 12.500,- og en driftsstøtte på kr.
5.000,- pr år i årene 2011 – 2013 til Science Center Østfold.
2. Det er en forutsetning for tilskuddet at skolen m.v. får det tilbudet som er skissert i
søknaden fra Science Center Østfold
3. Tilskuddet er endelig og ikke gjenstand for forhandlinger
4. I budsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:
a. Overføringer til andre under kap. 1.190 økes med
kr. 15.000,b. Bevilgning til tilleggsbevilgninger reduseres med
kr. 15.000,5. Årlig driftstilskudd innarbeids i budsjettene for 2011 - 2013
6. Vedtaket er begrunnet i rådmannens saksframlegg.

Rådmannen i Rømskog, 29. mars 2010.

Magne Barane
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
fra Science Center, Østfold, søker senest i brev av 21. oktober 2009 om et økonomisk bidrag
til opplevelsessenteret.

Det er ifølge den mottatte søknaden samlet inn 40 millioner kroner til etablering av et
opplevelsessenter i Østfold. Eventuelle bidragsytere anmodes om å bidra med kr. 100.000 til
senteret, men ifølge styrets leder Osmund Ueland vil et hvert bidrag bli ønsket velkommen.
Senteret planlegges åpnet i 2011. Utformingen av bygget er resultat av en skandinavisk
arkitektkonkurranse som ble vunnet av det danske arkitektfirmaet aart as. Bygningen som vil
bli på 7000 m2 representerer Norges største og mest moderne vitensenter.
Senteret har følgende tre satsingsområder:
- Et læresenter for skolene.
- Et opplevelsessenter for hele familien.
- En møteplass for næringslivet.
Senteret vil inneholde:
Utstillinger, et auditorium, kafeteria, elevlaboratorier, møtelokaler og vitenbutikk.
Senteret vil gi tilbud på områdene:
- Skoletilbud og kurs.
- Bedriftsarrangementer.
- Konferanser og andre arrangementer
- Diverse publikumstilbud
- Diverse profilerings og PR opplegg
Det søkes om et investeringstilskudd på kr. 225.000,- av en investering på kr. 5.000.000,- fra
Rømskog kommune og et årlig driftstilskudd på ca. kr. 30.000,- av en årlig driftsutgift på kr.
2.000.000,-. På bakgrunn av investeringstilskuddet vil kommunen få rett til å tegne en aksje i
selskapet.
Det vises for øvrig til ytterligere informasjon om senteret i sakens dokumenter.
Søknaden er drøftet i personalmøte for lærerne ved Rømskog skole. Konklusjonen fra
drøftingene er at senteret kommer til å bli benyttet i liten grad på grunn av lang reisevei.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Senteret vil bidra til å sette Østfold og bidragsyterne på kartet, og dessuten være et vitentilbud
til skolene i fylket, næringslivet, fylkets kommuner og annen offentlig virksomhet i Østfold.
I enkelte tilfeller kan det være riktig å delta i fellesordninger, selv om ikke Rømskog
kommune vil regne med å benytte tilbudet i særlig grad. Dette kan være tilfellet der
kommunene i for eksempel Indre Østfold går sammen om løsning av oppgaver.
Det vil etter rådmannens vurdering være helt uaktuelt for Rømskog kommune å gå inn med
kr. 225.000,- i investeringstilskudd tilsenteret. Fra Regionrådet har det vært sett på en
finansieringsplan der kommunene betaler etter folketall. Det er utarbeidet to alternativer – ett
der Sarpsborg betaler på linje med de andre kommunene, og ett alternativ der Sarpsborg som
vertskommune ikke er med på fordelingen av kostnadene. Det vil gi et investeringstilskudd
for Rømskog kommune på kr. 12.481,- og et driftstilskudd på kr. 4.997,- når Sarpsborg skal
betale, og kr. 15.471,- til investering og kr. 6.188,- i driftstilskudd når Sarpsborg holdes
utenfor fordelingen av kostnadene.

Senteret har lagt opp en plan for hvordan investering og drift skal dekkes opp. Et opplegg som
skissert av Regionrådet vil skape problemer i forhold til hvordan senteret kan finansieres.
Osmund Ueland har opplyst at det er noe usikkert hvordan man skal forholde seg til vedtak
etter modell av Regionrådet. Man kan konstatere at det er dette disse kommunene vil bidra
med, eller man kan se det som en bekreftelse på at kommunene ønsker å delta, og gå inn i
dialog/forhandling med kommunene med tanke på en større økonomisk deltakelse.
Rådmannen har i utgangspunktet vurdert søknaden slik den foreligger fra Cience Senteret.
Rådmannen finner ikke å kunne anbefale at kommunen bevilger midler i henhold til
søknaden.
Når det gjelder den alternative deltakelsen slik som skissert av Regionrådet, kan det være
akseptabelt og vil signalisere kommunens positivitet til etableringen av senteret. Det må
imidlertid være klart at investerings- og driftstilskudd da er endelige størrelser og ikke
gjenstand for forhandlinger senere.
Det heter i søknaden at man ved å bidra med investeringsstøtte vil kunne tegne seg for en
aksje. Rådmannen vil anbefale at kommunen avstår fra aksjetegning. Er man aksjeeier har
man også forpliktelser i forhold til selskapet.
Skolen har tilkjennegitt at senteret trolig vil bli lite brukt på grunn av den lange avstanden.
Selv om senteret stiller med gratis transport for skolen, vil et besøk by på utfordringer i
forhold til timeplan, lengden på skoledagen osv.
Science Senteret har oversendt en omfattende avtale. Rådmannen vil anbefale at kommunen
ikke undertegner avtalen, men at det er en klar forutsetning for kommunens økonomiske
bidrag at skolen m.v. får det tilbudet som avtalen skisserer.
Rådmannen har etter en del tvil kommet fram at Rømskog kommune bør støtte senteret med
et investeringstilskudd og årlig driftstilskudd. Rådmannen vil foreslå at det bevilges kr.
15.000,- til investeringen og kr. 6.000,- pr. år i 2011 – 2013. Bevilgningene er omtrent som
foreslått av Regionrådet når man holder Sarpsborg utenfor fordelingen.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Søknad av 21.10. 2009 fra Science Center Østfold vedlegges
7. UTSKRIFT SENDT:

