RØMSKOG KOMMUNE
Økonomi

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

FORMANNSKAPET
Rømskog kommunehus
20.01.2014
18:00

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller på e-post til postmottak@romskog.kommune.no,
administrasjonen sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell
innkalling.
I starten på møtet vil Trond Johansen fra Driftsassistansen i Østfold informere om
Hovedplan for vann og avløp.
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HØRINGER
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
1/14
Formannskapet
20.01.2014
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Høringene tas til orientering.

Sakens fakta:
Høringer

Vurdering:
Det vurderes at det ikke skal gis uttalelser til disse høringene.
Konklusjon:
Høringene tas til orientering.
Vedlegg:
Oversikt over høringene.

Sak 1/14

HØRINGER
Høringer: (ingen uttalelse)
1. Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og
velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag.
2. Ikrafttredelse av lov- og forskriftsendringer etter Stortingets behandling av Prop. 106 L
(2012-2013) Endringer i barnevernloven.
3. Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskolelovenLeksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over
opplærinspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse.
4. Ekstern høring-revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for
svangerskapsomsorgen på temaet «Vold og seksuelle overgrep mot gravide»
5. Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2- om maksimal
stønadsperiode
6. Alminnelig høring-forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og
straffeloven 2005.
7. Forslag til endringer i opplæringsloven-Påbygging (L)
8. Forslag til overordnet samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helseomsorgs- og velferdsområdet.
9. Praktisering av priskontrollen.
10. Forslag om å oppheve bestemmelsen om «priskontroll» i konsesjonsloven.
11. Eda kommun, Kungörelse och granskning. Översiktsplan 2013, Eda kommun.
12. Regjeringen må satse på kulturskoleutvikling.
13. Forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift.
14. Regional kystsoneplan for østfold-vedtatt planprogram.
15. Forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt.
16. Forslag til endringer i barnehageloven- Utvidelse av retten til barnehageplass og
innføring av minimum to årlige barnehageopptak.
17. Jernbaneverkets utkast til handlingsprogram 2014-2023.
18. Handlingsprogram 2014-2017(2023) for riksvegnettet
19. Forslag om meldeplikt vedrørende skipsavfall og lasterester for havner.
20. Forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg.
21. Forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge.
22. Forskriftsendring om likeverdig behandling av barnehager.
23. Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem).
24. Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til
enkeltbrukere.
25. Skogbruksplan for Østfold.
26. Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.
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Sekretær

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

033
Tone Høgenes Bergquist
10.01.2014
14/8

RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 2. HALVÅR
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
2/14
Formannskapet
20.01.2014
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Rapporteringen tas til orientering.

Sakens fakta:
Det rapporteres på politiske vedtak, status på gjennomføring.
Bakgrunn:
Rapportering på politiske vedtak 2. halvår 2013.
Vurdering:
Det vurderes at oversikten er fullstendig, og at fremdriften er god.
Konklusjon:

Vedlegg:
Oversikt over vedtak.

Sak 2/14

RØMSKOG KOMMUNE
F-SAK 14/8-1 MØTE 20.01.13

Rapportering på kommunestyrevedtak 2. og 3. tertial 2013
Saksbehandler Tone Bergquist

Saks
nr

Møtedato

Sakstittel

SB

31/13

12.09.13

S

X

32/13
33/13
34/13
35/13
36/13
37/13

12.09.13
12.09.13
12.09.13
29.10.13
29.10.13
14.11.13

K
S
S
S
S
S

X
X
X
X
X
X

38/13
39/13
40/13
41/13

14.11.13
14.11.13
14.11.13
14.11.13

Kvartalsrapport på handlingsplan og regnskap 2.
kvartal 2013
Søknad om underskuddsgaranti
Garanti for kjøp av leiligheter
Delegeringsreglement for Rømskog Kommune
Tertialrapport 2. tertial 2013
Rømskog Utvikling AS-styrt avvikling
Kvartalsrapport på handlingsplan og regnskap 3.
kvartal 2013
Pensjonsordning Ordfører
Interkommunal eierskapsmelding Indre Østfold
Finansrapport 2. tertial 2013
Forslag til veinavn i Rømskog kommune

S
S
S
T

X
X
X

42/13
43/13
44/13
45/13
46/13

14.11.13
14.11.13
14.11.13
14.11.13
14.11.13

O
S
S
S
H

X
X
X
X
X

47/13

14.11.13

S

X

48/13

14.11.13

T

X

49/13
50/13

12.12.13
12.12.13

O
K

X
X

51/13
52/13
53/13

12.12.13
12.12.13
12.12.13

Tilstandsrapport for grunnskolen i Rømskog
Endring av amortiseringsperiode
Utviklingsavtale 2013-2016
Nytt Bolystprosjekt 2014-2015
Høringsuttalelse – fremtidig organisering av
krisesentre i Østfold
Forvaltningsrevisjonsprosjekt
samarbeidsprosjekter
Forvaltningsrevisjonsprosjekt
byggesaksbehandling
Endring av vedtektene i Rømskog Barnehage
Godkjenning av forslag til delplan for idrettsliv,
friluftsliv og kulturbygg 2014-2017
Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Anmodning om mottak av fyktninger
Møteplan 1. halvår 2014

S
S
S

X
X
X
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Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

037
Anne Kirsti Johnsen
13.01.2014
13/383

EIERSKAPSMELDINGER
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
3/14
Formannskapet
20.01.2014
/
Kommunestyret
14.11.2013
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1.
Forslag til eierskapsmelding for Rømskog kommune vedtas.
2.
Komiteen som har utarbeidet meldingen fortsetter sitt arbeid ut ifra de anbefalinger
som er gitt i saken.

Sakens fakta:
Kommunen er medeier i en rekke Interkommunale selskap og aksjeselskap, og ønsker å utøve
et aktivt og ansvarsbevisst eierskap. En eierskapsmelding og oppfølgingen av denne vil bidra
til dette.
Bakgrunn:
Kommunen har tidligere behandlet eierskapsmelding for Indre Østfold for de IKS kommunen
er medier i. I tillegg har kommunen en rekke andre eierskapsforpliktelser. En tverrpolitisk
arbeidsgruppe med rådmannen som sekretær har gjennomgått disse, og det legges frem forslag
til samlet eierskapsmelding for Rømskog kommune.
Det har vært et ønske om og et behov for en slik melding i lengre tid. Kommunestyret selv har
etterlyst en samlet oversikt over eierskap, og en mulighet for hvert nytt kommunestyre til å
vurdere om det kommunale eierskap er tilfredsstillende organisert med mer.
Eierskapsmeldingen har som hovedhensikt å gi en oversikt over hva kommunen har av
selskaper og hvilke oppgaver som forventes løst av disse. Videre skal meldingen klarlegge
hva kommunen som eier forventer av sine selskaper og vurdere om den valgte
organisasjonsformen er hensiktsmessig. Meldingen skal bidra til å fastlegge nødvendige
rutiner for styring, kontroll, informasjon m.v.
Vurdering:
Forslaget til eierskapsmelding er et godt steg på veien til å utøve kommunens eieransvar i
forhold til selskapene, og vil være et viktig verktøy i denne sammenheng.
Arbeidet med eierskap er ikke sluttført med utarbeidelse av denne meldingen, men er et
pågående arbeid. Det foreslås å nedsette en komitè som har ansvar for å sikre nødvendig
oppfølging av eierskapsarbeidet i kommunen. Komiteen skal ha følgende oppgaver:
- arrangere en eierdag en gang i året hvor oversikt over samarbeid samt presentasjon av
minimum 3 selskaper.
- være dialogpartner for kommunens eierrepresentant i interkommunale samarbeid og selskap
i forkant av eiermøter.
- sikre gjennomgang av nøkkeltall og vurderinger for eierskapsvurderinger før politisk
behandling
- Sørge for opplæring og informasjon

Sak 3/14

Konklusjon:
Forslag til eiermelding for Rømskog kommune legges frem til politisk behandling.
Vedlegg:
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Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

L02
Anne Kirsti Johnsen
13.01.2014
13/240

IDÈDUGNAD BOLYST-PROSJEKTET
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
4/14
Formannskapet
20.01.2014
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Sakens fakta:
Mål og tiltak for prosjektet er under planlegging og det er ønskelig med innspill til mål og
tiltak, spesielt innenfor området tilflytting og rekruttering av nye innbyggere.

Bakgrunn:
Det nye Bolystprosjektet for 2014- 2015 er startet opp og har satsningsområdene:
 Ungdom
 Tilflytning
 Integrering
Prosjektet er organisert slik:

I tillegg kommer lokale Bolystgrupper i den enkelte kommune.I Rømskog består denne av:
Ordfører, rådmann, kulturleder, Bolystmedarbeideren og Politiskrepresentant i
Ungdomsrådet/Oppommedlem.

Sak 4/14
Bolystprosjektet har egen hjemmeside og Facebookside som markedsfører tilbud og
aktiviteter i de prosjektkommunene; Aremark, Marker og Rømskog.
Arbeidsgruppen er sammen med prosjektgruppen i gang med å fastsette mål og aktiviteter for
prosjektet.
Vurdering:
Bolystprosjektet innebærer muligheter og midler til å gjennomføre tiltak for å beholde og
rekruttere innbyggere til Rømskog.
Konklusjon:
Formannskapet inviteres til å legge frem ideer til prosjektets arbeid.
Vedlegg:
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