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1/17
REFERATER OG HØRINGER I FORMANNSKAPET 23.01.17
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Referatene tas til orientering
2. Det avgis ingen høringsuttalelse
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Det ble imidlertid etterlyst litt mer forklarende tekst til hver sak for hva innkomne
henvendelser gjelder.
Det ble fremsatt følgende forslag til nytt pkt 2 fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Høringen – Endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.: Administrasjonen bes vurdere om de forslag
til endringer som er foreslått, er ønskelige sett fra de mål Rømskog kommune har satt for
integrering.
Nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
1. Referatene tas til orientering
2. Høringen – Endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.: Administrasjonen bes vurdere om de forslag
til endringer som er foreslått, er ønskelige sett fra de mål Rømskog kommune har satt for
integrering.

2/17
REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Reglement for Rømskog kommunestyre og formannskap vedtas.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Møtet byttes ut med «kommunestyret/formannskapet» i pkt 3 og 7.
Varamann/varamenn byttes ut med «varamedlem/varamedlemmer» gjennomgående.
Nytt pkt 0:
FORMÅL
Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer
på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering av valgte medlemmer. Det skal
og gi grunnlag for god oppfølging og kontroll.»
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 1 VALG OG SAMMENSETNING
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Pkt 2 FORBEREDELSE AV SAKER
Det ble fremsatt følgende forslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
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Ny første setning: «Ordføreren fastsetter sakliste for møtet.»
Endringer i «»:
Formannskapet og Planutvalget gir innstilling i «de» saker Kommuneloven påbyr.
«Rådmannen» legger fram innstilling i «alle» øvrige saker, «unntatt valg, oppnevninger og
ansettelser»
Rådmannens innstilling og endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Pkt 3 INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Endringer i «»
«gjøres tilgjengelig» på kommunens hjemmeside og «alle» medlemmer «og varamedlemmer»
får «umiddelbar» beskjed om at den er lagt ut.
Kommunelovens «§ 17 pkt 1» og § 44 nr. 4 om behandling av økonomiplan.
Rådmannens innstilling og endringene ble enstemmig vedtatt.
Pkt 4 FORFALL OG VARAMEDLEM
Det ble fremsatt følgende felles endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Gyldig forfallsgrunn er …..»
Rådmannens innstilling og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 5 ANDRE MØTEDELTAKERE ENN MEDLEMMENE
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Møteleder skal varsles i forkant dersom andre skal delta i møtet med talerett.»
Rådmannens innstilling og tillegget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 6 MØTELEDER. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT. OPPTAK
OG KRINGKASTING AV MØTET
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Punktet deles: «6 MØTELEDER». Resterende blir nytt pkt 7
Endringsforslaget og rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt 7 ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT. OPPTAK OG
KRINGKASTING AV MØTET
Det ble foreslått følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Ny siste setning:
«Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller inntil de hensyn som har bevirket
vedtaket om taushetsplikt er bortfalt.»
Rådmannens innstilling og endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Pkt 8 MØTETS ÅPNING
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt 9 REKKEFØLGEN FOR BEHANDLINGEN AV SAKENE. SAK SOM ER TATT OPP
TIL BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Foreslås det at en sak utsettes, skal dette behandles før saken realitets behandles.»
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Pkt 10 INHABILITET
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Pkt 11MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN. TALERENS REKKEFØLGE
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 12 ORDSKIFTET
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 13 MØTELEDERENS STILLING UNDER ORDSKIFTET
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Endringe i «»
Vil møtelederen ta del i ordskiftet skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingen til
varaordfører «eller annen valgt ordstyrer», jfr. § 6 første ledd.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 14 AVGRENSNING OG AVSLUTNIG AV ORDSKIFTET
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 15 FORSLAG
Det ble fremsatt tre tilleggsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Alle forslag skal være fremsatt før saken tas opp til avstemming.»
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Korte forslag skal «fortrinnsvis» leveres skriftlig til møtelederen, omfattende forslag «kan»
leveres digitalt, om mulig før møtet.
2 stemmer for (Sp), 3 stemmer mot (Krf og Ap)
«Dersom et medlem ber om det skal rådmann være behjelpelig med utarbeiding av forslag.»
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 16 SAKEN TAS OPP TIL AVSTEMMING. VEDTAKSFØRHET
Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Ny setning erstatter setning nr 2: «Da er debatten avsluttet og det kan ikke settes frem flere
forslag.»
Ny setning i tredje avsnitt:«Vedtak om voteringsorden skal foretas før avstemning i selve
saken»
Rådmannens innstiling og endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Pkt 17 PRØVEAVSTEMMING
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 18 STEMMEMÅTEN
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Pkt 19 ORDEN I SALEN OG BYGNINGEN
Det ble fremsatt endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp)
« OG BYGNINGEN» og «i bygningen ellers» strykes.
Rådmannens innstilling og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Nytt pkt 20 BOKFØRING AV FORHANDLINGENE. MØTETS SLUTT
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Det ble fremsatt forslag til ny tekst fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«Det skal føres protokoll (møtebok) fra kommunestyrets og formannskapets møter. Denne
føres under ledelse av møtelederen.
Protokollen er et arbeidsdokument for kommunestyrets medlemmer med oversikt over
behandling og hva som er vedtatt. Vedtakene skal i hovedsak gjengi substans og ikke være en
henvisning til andre dokumenter. Protokollen skal være så fullstendig at den som selvstendig
dokument gir:
- Informasjon til fraværende medlemmer om behandlingen av saker
- Grunnlag for kontroll med kommunestyrets og andre organers virksomhet
- Informasjon til offentligheten om kommunestyrets vedtak (jfr krav i Offentlighetsloven)
- Grunnlag for å stimulere til politisk aktivitet og deltakelse.
For hvert møte føres det i protokollen:
- Møtested og – tid
- Dato og måte for innkalling
- Eventuelle protester mot innkalling og saksliste
- Tilstedeværende medlemmer og fraværende medlemmer
- Møtende varamedlemmer
- Andre møtende med talerett skal føres opp med funksjon og navn
- Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåre
- Kort tekst om hva hver sak gjelder, og de vedlegg som følger saken
- Det som er nødvendig for å vise gangen i forhandlingene
- For den enkelte sak de forslag som reises, bortsett fra de realitetsforslag som ikke blir gjort
gjenstand for stemmegivning
- Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte
- Kommunestyrets vedtak med begrunnelse og hjemmel.
Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen ser
hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
Møtelederen - eller møtet i tilfelle protest blir reist mot møteleders bestemmelse – avgjør om
noen protokolltilførsel skal tillates. En protokolltilførsel må fremmes mens møtet pågår.
Protokolltilførsel som omhandler påståtte formelle feil eller mangelfull saksbehandling skal
normalt godtas.
Protokollen skal foreligge senest 3 arbeidsdager etter møtet. Godkjent protokoll skal
underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer fra ulike politiske partier/grupper.
Oppbevaring av kommunestyrets protokoll. m.v., utføres av administrasjonen i samsvar med
Kommunelovens § 39, nr. 2.»
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer for (Ap og Krf) og 2 stemmer mot (Sp).
Pkt 21. FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER) TIL ORDFØRER
Det ble fremsatt følgende tilleggsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Endringer i «»
En eventuell debatt må «innskrenke» seg til å belyse «det temaet som tas opp i»
interpellasjonen.
Forslag om realitet «svedtak» som settes fram i forbindelse med «en interpellasjon»,
Rådmannens innstilling med endringsforslagene enstemmig vedtatt.
Pkt 22. SENDENEMNDER (DEPUTASJONER) TIL KOMMUNESTYRET
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Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
«korporasjoner» byttes med «foreninger»
Rådmannens innstilling og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Pkt 23 ENDRINGER I REGLEMENTET
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Reglement for Rømskog kommunestyre og formannskap vedtas med følgende endringer:
«Møtet» byttes ut med «kommunestyret/formannskapet» i pkt 3 og 7.
Varamann/varamenn byttes ut med «varamedlem/varamedlemmer» gjennomgående.
Nytt pkt 0:
0.FORMÅL
Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer
på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering av valgte medlemmer. Det skal
og gi grunnlag for god oppfølging og kontroll.»
2 FORBEREDELSE AV SAKER
Ny første setning: «Ordføreren fastsetter sakliste for møtet.»
Endret siste avsnitt: Formannskapet og Planutvalget gir innstilling i de saker Kommuneloven
påbyr. Rådmannen legger fram innstilling i alle øvrige saker, unntatt valg, oppnevninger og
ansettelser.
3 INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING
Endringer i første avsnitt:
…gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og alle medlemmer og varamedlemmer får
umiddelbar beskjed om at den er lagt ut.
Kommunelovens § 17 pkt 1 og § 44 nr. 4 om behandling av økonomiplan.
4 FORFALL OG VARAMEDLEM
Endring i første avsnitt:
«Gyldig forfallsgrunn er …..»
5 ANDRE MØTEDELTAKERE ENN MEDLEMMENE
Tillegg i første avsnitt:
«Møteleder skal varsles i forkant dersom andre skal delta i møtet med talerett.»
6 MØTELEDER
Ordfører eller varaordfører (eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges blant
kommunestyrets/formannskapets medlemmer ved flertallsvalg) leder møtet
7 ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT. OPPTAK OG KRINGKASTING
AV MØTET
Ny siste setning:
«Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller inntil de hensyn som har bevirket
vedtaket om taushetsplikt er bortfalt.»
9 REKKEFØLGEN FOR BEHANDLINGEN AV SAKENE. SAK SOM ER TATT OPP TIL
BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN
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Tillegg mellom andre og tredje avsnitt:
«Foreslås det at en sak utsettes, skal dette behandles før saken realitets behandles.»
13 MØTELEDERENS STILLING UNDER ORDSKIFTET
Endring i siste avsnitt, endringen i «»:
Vil møtelederen ta del i ordskiftet skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingen til
varaordfører «eller annen valgt ordstyrer», jfr. § 6 første ledd.
15 FORSLAG
Tillegg i første avsnitt:
«Alle forslag skal være fremsatt før saken tas opp til avstemming.»
Tillegg i annet avsnitt:
«Dersom et medlem ber om det skal rådmann være behjelpelig med utarbeiding av forslag.»
16 SAKEN TAS OPP TIL AVSTEMMING. VEDTAKSFØRHET
Ny setning erstatter setning nr 2: «Da er debatten avsluttet og det kan ikke settes frem flere
forslag.»
Ny setning i tredje avsnitt:«Vedtak om voteringsorden skal foretas før avstemning i selve
saken»
19 ORDEN I SALEN
«i bygningen ellers» strykes.
21 FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER) TIL ORDFØRER
Endringer i «»
En eventuell debatt må «innskrenke» seg til å belyse «det temaet som tas opp i»
interpellasjonen.
Forslag om realitet «svedtak» som settes fram i forbindelse med «en interpellasjon»,
22. SENDENEMNDER (DEPUTASJONER) TIL KOMMUNESTYRET
«korporasjoner» byttes med «foreninger»
3/17
KOMMUNENS UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON OG STYRING
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Redegjørelsen tas til orientering.
BEHANDLING:
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Redegjørelsen tas til orientering.
4/17
KS DEBATTHEFTE MELLOMOPPGJØR 2017
RÅDMANNENS INNSTILLING:
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(Saken legges frem uten innstilling.)
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende fellesforslag:
Forhandlingsutvalget utarbeider i samarbeid med administrasjonen et forslag til hovedpunkter
til en høringsuttalelse som legges frem for kommunestyret.
Enstemmig vedtatt.
FORMANNSAPETS VEDTAK:
Forhandlingsutvalget utarbeider i samarbeid med administrasjonen et forslag til hovedpunkter
til en høringsuttalelse som legges frem for kommunestyret.
5/17
RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 2. HALVDEL 2016
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Rapporteringen tas til orientering

BEHANDLING:
Det ble fremsatt et felles tilleggsforslag:
Det bes om at rapportformen gjennomgås med sikte på å gi mer informasjon.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Rapporteringen tas til orientering. Det bes om at rapportformen gjennomgås med sikte på å gi
mer informasjon.

6/17
HØRINGSUTTALELSE NY BARNEVERNSLOV
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Administrasjonen gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av Rømskog kommune til
NOU 2016:16 Ny barnevernlov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende felles tilleggsforslag:
Administrasjonens forslag sendes formannskapet før høringsuttalelsen avgis til gjennomsyn
og kommentarer pr e-post.
Enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Administrasjonen gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av Rømskog kommune til
NOU 2016:16 Ny barnevernlov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.
Administrasjonens forslag sendes formannskapet før høringsuttalelsen avgis til gjennomsyn
og kommentarer pr e-post.
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7/17
EVENTUELT
Informasjon fra ordfører:
Tomtesalget på Vestsida er gjennomført
Informasjon fra rådmannen:
-Invitasjon fra ROAF IKS til bedriftsbesøk.
-Bredbåndsprosjektet i Trosterud gjennomføres og utvides til Vestsida hvis det tegnes minst
35 abonnenter til den pris Dataservice AS setter.
-Deltakelse på KMD/KS konferanse om Kommunesammenslåing uke 4
-Næringslivsfrokost på Normeka AS 31.1 kl 7.30
-Det bosettes 4 flyktninger i mars
Spørsmål fra Jan Birger Holth (Krf):
Hvordan skal kommunen engasjere seg i ulvesaken?
Formannskapet oppfordrer ordfører til å uttale seg.
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