INNKALLING
til
formannskapsmøte

Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset mandag 25. november 2013
kl.18.00.
Før møtets start vil det bli gitt en orientering fra administrasjonen om Beredskapsplan for
Rømskog kommune.
Til behandling:
F-SAK 52/13

ØKONOMIPLAN 2014 -2017 OG BUDSJETT 2014

F-SAK 53/13

REFERATER OG HØRINGER

F-SAK 54/13

VEDTEKTSENDRING RØMSKOG BARNEHAGE

F-SAK 55/13

ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER

F-SAK 56/13

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014

F-SAK 57/13

SØKNAD OM TILSKUDD TIL POST I BUTIKK

Eventuelt.

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.
Rømskog, 15.11.13
Kari Pettersen
ordfører

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

SAK: REFERATER OG HØRINGER
Behandlende organ:
Formannskapet

Møtedato
25.11.13

Sak nr.
53/13

Ark.nr.

Saksbehandler:
1. HVA SAKEN GJELDER:
Referatsaker og høringer.

Referatsaker:
1. Brev fra Statens Vegvesen, datert 29.10.13: RV. 22 i Fet. Varsel om oppstart av
kommunedelplan.
Høringer: (ingen uttalelse)
1. Utdanningsdirektoratet, datert 12.11.13: Høring – forslag til læreplan i
industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift.
2. Norsk kulturskoleråd, datert 13.11.13: Regjeringen må satse på kulturskoleutvikling!
3. Eda kommune, datert 04.11.13: Kungörelse och granskning – Översiktsplan 2013 för
Eda kommun.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Referatene og høringene tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 16.11.13

Anne Kirsti Johnsen
Rådmann

3. VEDTAK:

SAK: ENDRING AV VEDTEKTENE I RØMSKOG
BARNEHAGE
Behandlende organ:
Formannskapet

Møtedato Sak nr.
25.11.2013 54/13

Ark.nr.
A10&00

Saksbehandler: Unni Degnes
1. HVA SAKEN GJELDER:
Endring av vedtektene i Rømskog Barnehage.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Under “Opptak” – punkt 1 endres teksten til:
1. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, etter forutgående kunngjøring i pressen.
Det kan søkes om plass for hele dager. Det er anledning til å søke følgende plasstyper:
- 40 % ( 2 dager i uka)
- 60 % (3 dager i uka)
- 80 % (4 dager i uka)
- 100 % (5 dager i uka)
2. Under “Opptak” punkt 2, endres teksten til:
Hovedopptak i barnehagen er 1. april. Det er anledning til å søke plass ellers i året, og
blir innvilget hvis det er plass. Tildelte plasser løper til de blir sagt opp eller til barnet
blir for gammelt. Endring kan søkes når som helst i året og blir imøtekommet dersom
det er plass. For første gangs søkere gjelder plassen fra og med skolestart.
3. Under “Betaling” – punkt 6, endres teksten til:
Det gis friplass til familier med svak økonomi (vurderes ut fra vanlige
sosialhjelpskriterier av NAV).
4. “Åpningstid”, punkt 5 strykes.
5. Vedtektsendringen gjelder fra 01.01.2014.

Rådmannen i Rømskog, 18.11.2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

Unni Degnes
tjenesteleder

3. VEDTAK:
4. SAKENS FAKTA:
Barnehageverdenen har endret seg enormt siden 2007. Ved hovedopptaket i 2007 var det 5
barn under tre år og 18 barn over. Hvert barn hadde i gjennomsnitt en mindre plasstype enn de
som er brukere i dag har. Per 15. oktober 2013 er det 13 barn under tre år og 21 barn over.
Tendensen er altså helt klar: barn begynner tidligere i barnehagen enn før, og de oppholder
seg der lenger. Det er svært få søkere til hovedopptak, søknadene kommer ofte rett før
foreldrene ønsker barnehageplass. Per d.d. er kapasiteten nær fullt utnyttet. Ved å tilby så
mange ulike plasstyper, er det ingen dag i løpet av 6 uker det er likt belegg. Det er ønskelig å
redusere antall plasstyper for at barnehagens drift skal bli mer forutsigbar.

Kommunestyret vedtok i sak 3/07 at barnehagen skal tilby 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 %
plasser (en dag = 20 %). I tillegg tilbys det i spesielle tilfeller (f.eks. der foresatte arbeider
turnus) et skreddersydd tilbud. Det tilbys også hele og korte dager, eventuelt en kombinasjon
av dette. Videre har det de siste årene vært et mål for Rømskog kommune å kunne tilby
barnehageplass på dagen. I 2007 hadde barnehagen god kapasitet, det var derfor
uproblematisk å gi et så brukertilpasset tilbud. Om opptak sier Lov om barnehager § 12a:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass,
har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med
forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen
skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist fastsettes av kommunen.”
Det er ikke lengre stor ledig kapasitet i barnehagen, det er derfor nødvendig å endre
vedtektene i tråd med dagens økonomiske situasjon.
Inntil for noen få år siden fikk alle foreldre med førskolebarn brev om opptak. Med dagens
bevegelsesmønster i befolkningen har vi ikke lengre kjennskap til alle, det må derfor være
tilstrekkelig at barnehageopptaket kunngjøres i pressen.
I vedtektenes punkt om betaling står det også at friplass i barnehagen gis til familier med svak
økonomi vurdert ut fra vanlige sosialhjelpskriterier av sosialkontoret. Sosialkontoret må
byttes ut med NAV.
Det er også et punkt under åpningstid som sier at barnehagen er base for SFO hver onsdag
hvis det er kapasitet. Det er ikke lengre aktuelt – SFO har så mange brukere på onsdager at
det er nødvendig med egen bemanning.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Å tilby så mange typer delte plasser, korte plasser og turnusplasser skaper administrative og
personalmessige utfordringer. Det fører til at det enkelte dager i enkelte uker er veldig mange
barn til stede samtidig, og da kreves det ekstra personale. Og motsatt: enkelte dager er det
færre barn, men ikke så få at man kan omdisponere en voksen. Rømskog kommune har i sin
handlingsplan – og i sin markedsføring – at det tilbys barnehageplass “på dagen”. Dette er
også med på å bidra til at det kan bli behov for bemanning utover rammene. Det må tolkes

slik at det ikke bare er nye barn dette tilbudet gis til, men også utvidelser av plassene til de
barna som allerede går i barnehagen.
Vedtektene sier at en barnehageplass løper til den sies opp, eller til barnet begynner på skolen.
Det er da mest logisk at de barna som allerede har korte dager, turnusplass eller 50, 70 og 90
% plass beholder den, men at vedtektsendringen gjelder nye plasser. Dog kan ikke brukere
med slike plasser forvente å få endret plassene underveis i barnehageløpet hvis det ikke er
ledig kapasitet. Rådmannen mener det bør informeres om at hovedopptaket er viktig – at det
er bare i forbindelse med det rett til barnehageplass gjelder. Ved søknader ellers i året trer
ikke retten inn, plasser tildeles da bare ved ledig kapasitet. Det kan heller ikke være slik at en
barnehageplass kan “holdes av” – f.eks. ved at man søker ved hovedopptak og ønsker oppstart
flere måneder etterpå. En barnehageplass må tas i bruk senest en måned etter tildeling.
Konklusjon:
En innstramming i plasstyper vil ikke gi noen umiddelbar gevinst i form av sparte penger,
men vil forhindre økte utgifter utover i året. Endringen av vedtektene bør tre i kraft fra
01.01.2014.

6. AKTUELLE VEDLEGG:
Vedlegges:
 Vedtekter for Rømskog barnehage, sist revidert 10.11.2011 (K-sak 66/11).
7. UTSKRIFT SENDT:

VEDTEKTER FOR RØMSKOG BARNEHAGE
FORMÅL:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
Omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi, den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
EIERFORHOLD:
1. Rømskog barnehage eies og drives av Rømskog kommune. Den er administrativt
knyttet til oppvekstetaten. Politisk er den knyttet til Utvalg for oppvekst og omsorg.
2. Barnehagen har et samarbeidsutvalg hvor foreldre, personale og politikere er
representert.
OPPTAKSMYNDIGHET:
Rådmannen foretar opptaket.
OPPTAKSRITERIER:
1. Det skal tas hensyn til barnegruppas sammansetning ved fordeling av
barnehageplasser innen de ulike kriteriene.
2. Følgende barn gis prioritet:
Barn med nedsatt funksjonsevne, dokumentert med sakkyndig vurdering
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd.
Barn som av sosiale årsaker bør være i barnehage.
Barn der begge foreldrene er i fullt arbeid eller under utdanning.
Barn som har enslig forsørger.
Barn som skal begynne på skolen neste år.
De to første strekpunktene har prioritet foran de andre.
3. Under ellers like forutsetninger prioriteres eldre barn framfor yngre barn.

4. Det er barn i Rømskog som hører til opptakskretsen.
5. En forbeholder seg retten til å fravike disse reglene, dersom spesielle forhold gjør det
nødvendig.
OPPTAK:
1. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, etter forutgående kunngjøring i pressen
og/eller skriftlig informasjon til alle foreldre med barn under skolealder i kommunen.
Det kan søkes om plass enten for korttid eller for hele dager. Det er anledning til å
søke følgende plasstyper:
40 % (2 dager i uka)
50 % (2 og 3 dager i uka)
60 % (3 dager i uka)
70 % (3 og 4 dager i uka)
80 % (4 dager i uka)
90 % (4 og 5 dager i uka)
100 % (5 dager i uka)
I helt spesielle tilfeller, der foresattes behov er dokumentert, kan det søkes fleksibel
plass, men innenfor plasstypens antall dager.

2. Hovedopptak i barnehagen er 1. april. Det er anledning til å søke plass ellers i året.
Tildelte plasser løper til de blir sagt opp eller til barnet blir for gammelt. Endring kan
søkes når som helst i året og blir imøtekommet – dersom det er plass. For første gangs
søkere gjelder plassen fra og med skolestart. Det foretas et justeringsopptak for de
brukerne som måtte ha endringer i behovet i forhold til foregående år.
Endringsbehovet må grunngis.
3. Det er adgang til å klage på opptaket. Utvalg for oppvekst og omsorg er klageinstans.
En plass i barnehagen skal stå åpen til klagefristen er utløpt.

OPPSIGELSE:
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden. I
perioden 1. juni – 1. august er oppsigelsesfristen 2 måneder. Oppsigelsestiden gjelder også for
dem som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke vil benytte seg av plassen.
BETALING:
1. Betaling i barnehagen skjer etter satser fastsatt av kommunestyret. Betalingen fastsetts
i samsvar med antall ukedager barnet er i barnehagen enten på korttid eller hele dager.
Betalingen forfaller den 15. i hver måned.

2. Det gis en måneds betalingsfri i året.
3. Ved fravær utover 14 dager i forbindelse med sykdom bekreftet med legeattest, gis
betalingsfritak.
4. Unnlatelse med å betale oppholdsbetaling kan medføre oppsigelse av plassen.
5. Barn nr. 1 (det dyreste barnet) betaler full pris. Barn nr.to gis 30 % søskenmoderasjon.
Barn nr. tre og flere gis 50 %.
6. Det gis friplass til familier med svak økonomi (vurderes ut fra vanlige
sosialhjelpskriterier av sosialkontoret).

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Det beregnes 4m2 oppholds/lekeareal pr. barn over 3 år. Barn under 3 år teller som to.
ÅPNINGSTID:
1. Normal åpningstid for heldagsbarnehage er mellom kl. 06.45 og kl. 17.15 og for
korttidsbarnehagen mellom kl. 09.30 og kl. 13.30 hverdager mandag til fredag.
2. Jule- og nyttårsaften er barnehagen stengt. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen
kl. 12.00.
3. Barnehagen er stengt 2 uker i sommerferien. Hvert barn skal ha fri fra barnehagen
minimum 4 uker pr. år. Av disse skal minst 3 uker tas i skolens sommerferie. Ut over
disse ukene vil barnehagen være stengt på planleggingsdager.
4. Barnehagen har 5 planleggingsdager, og barnehagen er da stengt. Det skal tilstrebes å
ha felles planleggingsdager med barneskolen. 3 planleggingsdager og evt.
Sommerlukking gjøres kjent ved begynnelsen av det nye barnehageåret.
5. Barnehagen er base for SFO hver onsdag – hvis det er kapasitet.

HELSETILSYN:
1. Det er en forutsetning at barnet går til kontroll på helsestasjon til de fastsatte
kontroller.
2. Barn som er syke og ikke kan følge barnehagens rutiner, må holdes hjemme og
melding gis straks til barnehagen.

3. Barnehagen har anledning til å sende hjem barn som er syke. Ved ulykker og sykdom
avgjør styrer om lege skal kontaktes.

SAMARBEIDSUTVALG:
Barnehagens samarbeidsutvalg består av 1 representant fra eier, 1 representant fra foreldrene
og 1 representant fra de ansatte. Styrer fungerer som sekretær.
LOVER OG FORSKRIFTER:
Barnehagen plikter til enhver tid å følge de lover og forskrifter som omhandler barnehager.
Til dette hører også kravet om internkontroll, fastsatt av Kongen med hjemmel i lov om
arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll og en rekke andre lover. Barnehagen skal ha en egen
sjekkliste som en del av sitt internkontrollsystem.

Vedtatt av Rømskog kommunestyre 30.11.1997 – K-sak 34/97 med endringer 15.02.2001 –
K-sak 06/01, vedtak i utvalg for oppvekst og omsorg 22.11.2001 sak 23/01, vedtak i utvalg
for oppvekst og omsorg 30.01.2003 sak 02/03, vedtak i kommunestyret 17.06.2004 K-sak
17/04, vedtak i utvalg for oppvekst og omsorg 04.11.2004 sak 14/04, vedtak i kommunestyret
16.11.2006 K-sak 51/06, vedtak i kommunestyret 15.02.2007 (K-sak 3/07), vedtak i
kommunestyret 11.02.2010 (K-sak 1/10), vedtak i kommunestyret 10.11.2011 (K-sak 66/11).

SAK:

ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER

Behandlende organ:
Møtedato
Formannskap
25.11.13
Kommunestyret
12.12.13
Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

Sak nr.
55/13

Ark.nr.
F30

1. HVA SAKEN GJELDER:
Kommunen er anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI Øst) om å ta imot
flyktninger.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Det utredes om kommunen kan kjøpe plasser i introduksjonsprogram og om
fylkeskommunene kan opprette offentlig kommunikasjon til aktuelt senter slik at
Rømskog kommune kan bosette flyktninger i 2015.
2. Administrasjonen legger frem ny sak til politisk behandling våren 2014.
Rådmannen i Rømskog, 18.11.2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann
3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Kommunen har mottatt anmodning om å bosette flyktninger i perioden 2014 – 2016, og har
hatt dialog med IMDI Øst vedr. forespørselen. Det foreligger avtale mellom regjeringen og
KS for bosetting av minst 7 500 flyktninger i perioden 2013-2015. Det er over 4500
flyktninger i mottak som venter på bosetting. Bosettingsbehovet er 10 personer årlig i
perioden i Rømskog, av totalt 400 i Østfold.
Pr 1.1.13 utgjorde innvandrere 4,6 % av befolkningen i Rømskog, det var kun europeiske
innvandrere. Kommunen har en målsetting om å øke antall innbyggere.
Det ble bosatt flyktninger i Rømskog på 90-tallet, men de valgte å flytte fra kommunen etter
kort tid for å bo nærmere ulike servicefunksjoner som f.eks videregående skole.

Praktiske forhold:
IMDI Øst opplyser at det er flyktninger av ulike nasjonaliteter som venter på bosetting, bl.a
syrere, somaliere, eritreere mm. Det er flest enslige menn, og det er relativt få familier.
IMDI Øst anbefaler at kommunen bosetter enslige i bofellesskap i ordinære boliger. Det kan
søkes tilskudd fra Husbanken til kjøp eller bygging av boliger til flyktninger. Det er pr
15.11.13 ingen ledige boliger for utleie i Rømskog, og seks boliger for salg.
Rømskog har pr i dag ingen voksne elever som gis norskopplæring. Avstanden til nærmeste
voksenopplæringssenter er 4 mil til Aurskog i Akershus eller noe lenger til Askim i Østfold.
Fra Rømskog går det ingen offentlige transportmidler til andre deler av Østfold. Til Aurskog
går det pendlerbuss svært tidlig, og det går skolebuss til Bjørkelangen, slik at det er ikke
praktisk mulig å følge et introduksjonsprogram i Aurskog med dagens busstilbud.
Juridiske forhold
Lov om introduksjonsprogram forordner at kommunen skal gi flyktninger et heldagstilbud på
37,5 timer pr uke i norsk med samfunnskunnskap i to år. Språkpraksisplass skal være en del
av introduksjonsprogrammet.
Det er frivillig for en kommune å fatte vedtak om bosetting.
Økonomi
IMDI utbetaler integreringstilskudd til bosetting av flyktninger de første fem årene de er
bosatt i kommunen.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013:
Integreringstilskudd

Bosettingsår

Sats

År-1 (2013)

kr. 165 000 (voksen)*
kr. 145 000 (barn)*
kr. 215 000 (enslig voksen)
kr. 165 000 (enslig mindreårig)

År-2 (2012)
År-3 (2011)

kr. 166 800
kr. 135 000

År-4 (2010)

kr. 80 000

År-5 (2009)
Skoletilskudd

kr. 70 000
kr. 11 400

Barnehagetilskudd
Eldretilskudd

kr. 22 900 (engangstilskudd)
kr. 147 600 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslige mindreårige

kr. 130 900

Personer med kjente
funksjonshemminger

Tilskudd 1: kr. 165 100
(engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr. 825 700 i inntil 5
år

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt
bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg
selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og
integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Integreringstilskuddet følger flyktningen
hvis denne velger å flytte. Når flyktningen deltar i introduksjonsprogram skal de ha utbetalt
introduksjonsstønad som på årsbasis utgjør 2 x Folketrygdens grunnbeløp. Dette er en
skattepliktig ytelse.
5. RÅDMANNENS VURDERING:
Det er sterke humanitære grunner som taler for å bosette flyktninger i Rømskog, og
kommunen trenger nye innbyggere.
Det vurderes at det vil være praktisk ugjennomførbart for Rømskog å kunne tilby flyktninger
introduksjonsprogram i egen kommune. Elevtallet vil bli for lite, og bemanningen for lav til at
det blir et bærekraftig tilbud. Det vil være nødvendig å kjøpe slike plasser i nabokommunen
Aurskog-Høland eller i Askim.
Hvis en får kjøpt plasser i introduksjonsprogram i en annen kommune, vil det være nødvendig
å få opprettet offentlig kommunikasjon flyktningene kan bruke. Det er sjelden flyktninger har
førerkort og egen bil.
Offentlig kommunikasjon er et fylkeskommunalt ansvar.

UTSKRIFT SENDES:

RØMSKOG KOMMUNE
SAK: MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014
Behandlende organ:
Møtedato
Formannskapet
25.11.13
Kommunestyret
12.12.13
Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

Sak nr.
56/13

Ark. nr.
062

1. HVA SAKEN GJELDER:
Fastsetting av møteplan for politiske organ i 1. halvår 2014.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Adm.utvalget/Formannskapet
mandag 20.januar
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
torsdag 23. januar
Kommunestyret
torsdag 6. februar
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for utvikling, Planutvalget og
Utvalg for oppvekst og omsorg
Adm.utvalget/formannskapet
Kommunestyret

torsdag27.februar
mandag 3.mars
torsdag 20.mars

torsdag 10. april

POLITISK DAG

torsdag 15. mai
mandag 19. mai
torsdag 12. juni

3. VEDTAK:
3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
4. UTSKRIFT SENDT:

SAK: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV POST I
BUTIKK – TØRNBY LANDHANDEL AS
Behandlende organ:
Formannskapet

Møtedato
25.11.13

Sak nr.
57/13

Ark.nr.
U01

Saksbehandler: Roar Karlsen
1. HVA SAKEN GJELDER:
Tørnby Landhandel AS søker om økonomisk støtte til post i butikk.
2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
1. Tørnby Landhandel AS innvilges støtte til drift av post i butikk med kr 50 000.
2. Støtten anses som bagatellmessig støtte og beløpet dekkes fra formannskapets reserve
konto 14901/1990/120.

Rådmannen i Rømskog, 18.11.2013

Anne Kirsti Johnsen (s)
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:
Firmaet sier i sin søknad følgende:
“Posten er tidkrevende i den daglige driften på butikken og gir lite avkastning. Er kjent med at
det tidligere har vært gitt økonomisk støtte til Tema Drift og derfor søker Tørnby Landhandel
AS om det samme. Vi ønsker å sikre at kommunens innbyggere skal ha et godt tilbud om post
i butikk.”
Det er tidligere gitt bagatellmessig støtte på kr 50 000 til samme formål til tidligere driver i
2010. Begrunnelsen var “Dette tilskuddet må anses som en utbetaling kun i 2010 og gis blant
annet på grunn av tungvinte arbeidsvilkår i gammel butikk.”

Forrige driver av butikken søkte også om slik tilskudd i april 2011. Formannskapet vedtok å
utsette saken til regnskap for 2011 ble avsluttet. Kommunen har ikke mottatt dette.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Det vurderes at det kan gis bagatellmessig støtte på kr 50 000 til drift av post i butikk. Det er
viktig å opprettholde butikktilbudet i Rømskog, og lokalitetene er de samme som ved forrige
tildeling.

6. AKTUELLE VEDLEGG:
 Søknad (I saksmappa)
7. UTSKRIFT SENDT:

