RØMSKOG KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 06.06.2017
Tidspunkt: 08:00 Funksjon
Medlem

Navn
Jan Birger Holth

Forfall

Leder

Thor Håkon Ramberg

Nestleder

Turid Dahlum Nilsen

Medlem

Gudbrand Kvaal

Medlem

Randi Dalheim

Møtt for

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann og oppvekstleder sak 21/17-30/17 og 32/17, regnskapsfører sak 21/17-28/17
Behandlede saker:

21/17-32/17

Thor Håkon Ramberg
ordfører

Jan Birger Holth

Randi Dalheim

Turid Dahlum Nilsen

Gudbrand Kvaal

Saksliste
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

PS 21/17

17/265
REFERATSAKER

PS 22/17

17/265
HØRINGER

PS 23/17

17/231
HØRING OM AVLASTERDOMMEN

PS 24/17

17/142
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING RØMSKOG KOMMUNE 2016

PS 25/17

17/105
FINANSRAPPORT 2016

PS 26/17

17/243
1.TERTIALRAPPORT RØMSKOG KOMMUNE

PS 27/17

17/264
FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2017

PS 28/17

17/252
BUDSJETTREUGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2017

PS 29/17

17/244
SØKNAD OM BRUK AV VANJET I VORTUNGEN

PS 30/17

17/249
MØTEPLAN 2.HALVÅR 2017

PS 31/17

16/487
Unntatt offentlig ofl §5
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER-LEDERE -KAP. 3

PS 32/17

17/265
Eventuelt
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21/17
REFERATSAKER

BEHANDLING:

FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Referatene tas til orientering.
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22/17
HØRINGER

BEHANDLING:

FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Det avgis ikke høringsuttalelser.

23/17
HØRING OM AVLASTERDOMMEN
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rømskog kommune avgir følgende høringsuttalelse:
Høyesterettsdom av 16. juni 2016 tilsier at avlastere normalt blir å anse som arbeidstakere.
De skal da følge arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, noe som byr på flere
utfordringer. Forslag til forskrift fra Arbeids- og sosialdepartementet løser dette bare delvis.
1.

Våre avlastere er avlastere hele helgen, dvs. 48 timer. Vi har ingen avlastere som
samtidig har ordinært arbeid i kommunen
2.
Det er en utfordring vedrørende ferieavløsing, da våre avlastere ikke kan utføre
sammenhengende ferieavlastning i mer enn 48 timer. Det kan innebære at vi ikke kan
tildele tjenesten ferieavlastning.
Vi oppfordrer Arbeids- og sosialdepartementet til å arbeide videre med forskriften for å løse
de utfordringer som fortsatt gjenstår før den legges fram til politisk behandling.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende endringsforslag:
Vi oppfordrer Arbeids- og sosialdepartementet til å arbeide videre med forskriften for å løse
de utfordringer som fortsatt gjenstår, og i tillegg se på de rammevilkår som gjelder for
avlastning og som ivaretar brukernes behov, før den legges fram til politisk behandling.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Rømskog kommune avgir følgende høringsuttalelse:
Høyesterettsdom av 16. juni 2016 tilsier at avlastere normalt blir å anse som arbeidstakere.
De skal da følge arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, noe som byr på flere
utfordringer. Forslag til forskrift fra Arbeids- og sosialdepartementet løser dette bare delvis.
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3.

Våre avlastere er avlastere hele helgen, dvs. 48 timer. Vi har ingen avlastere som
samtidig har ordinært arbeid i kommunen
4.
Det er en utfordring vedrørende ferieavløsing, da våre avlastere ikke kan utføre
sammenhengende ferieavlastning i mer enn 48 timer. Det kan innebære at vi ikke kan
tildele tjenesten ferieavlastning.
Vi oppfordrer Arbeids- og sosialdepartementet til å arbeide videre med forskriften for å løse
de utfordringer som fortsatt gjenstår, og i tillegg se på de rammevilkår som gjelder for
avlastning og som ivaretar brukernes behov, før den legges fram til politisk behandling.

24/17
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING RØMSKOG KOMMUNE 2016
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Rømskog kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.
2. Regnskapet for 2016 er gjort opp med udisponert regnskapsmessig mindreforbruk
drift kr 3 765 898,05 og investering kr 1 691 634,33 som avsettes på fond slik:
a. Flyktninger
(25699032)
kr 1 300 000
b. Generelt disposisjonsfond
(25699020)
kr 2 465 898,05
c. Investeringsfond
(25399000)
kr 1 691 634,33
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende fellesforslag:
Nytt pkt 1: Rømskog kommunes årsregnskap 2016 godkjennes. Årsmelding for 2016 tas til
orientering.
Enstemmig vedtatt.
Det ble fremsatt følgende forslag fra Jan Birger Holth (Krf):
Det bevilges kr 250 000 av overskudd 2016 til bredbåndsutbygging. Rammen for
tjenesteområde Utvikling økes tilsvarende. Økningen tas fra generelt disposisjonsfond.
Det ønskes sak om ny brannbil høsten 2017.
Enstemmig vedtatt.
Det ble fremsatt forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Det ønskes en sak om vedlikeholdsplanen høsten 2017. Det er mange behov på
vedlikeholdssiden som bør tas med i vurderinga av hva som skal prioriteres.
Enstemmig vedtatt.
Pkt 2 i rådmannens innstilling for øvrig ble vedtatt enstemmig.
Det ble fremsatt forslag til nytt pkt 3 fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Det ønskes en sak om gjennomgang av kommunens ulike disposisjonsfond og bundne fond
med tanke på forenkling og opprydning.
Enstemmig vedtatt.
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FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Rømskog kommunes årsregnskap 2016 godkjennes. Årsmelding for 2016 tas til
orientering.
2. Regnskapet for 2016 er gjort opp med udisponert regnskapsmessig mindreforbruk
drift kr 3 765 898,05 og investering kr 1 691 634,33 som avsettes på fond slik:
a. Flyktninger
(25699032)
kr 1 300 000,00
b. Generelt disposisjonsfond (25699020)
kr 2 465 898,05
c. Investeringsfond
(25399000)
kr 1 691 634,33
3. Det ønskes en sak om gjennomgang av kommunens ulike disposisjonsfond og bundne
fond med tanke på forenkling og opprydning.
Det bevilges kr 250 000 av overskudd 2016 til bredbåndsutbygging. Rammen for
tjenesteområde Utvikling økes tilsvarende. Økningen tas fra generelt disposisjonsfond.
Det ønskes sak om ny brannbil høsten 2017.
Det ønskes en sak om vedlikeholdsplanen høsten 2017. Det er mange behov på
vedlikeholdssiden som bør tas med i vurderinga av hva som skal prioriteres.
25/17
FINANSRAPPORT 2016
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering

26/17
1.TERTIALRAPPORT RØMSKOG KOMMUNE
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. 1.tertialrapport tas til orientering.
2. Følgende budsjettreguleringer gjøres:
Tjenesteområde oppvekst
Økte inntekter
Økte utgifter
Tjenesteområde NAV
Økt inntekt Integreringstilskudd
Økt utgift sosialhjelp

kr 798 000
kr 798 000
kr 180 000
kr 180 000
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BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. 1.tertialrapport tas til orientering.
2. Følgende budsjettreguleringer gjøres:
Tjenesteområde oppvekst
Økte inntekter
Økte utgifter
Tjenesteområde NAV
Økt inntekt Integreringstilskudd
Økt utgift sosialhjelp

kr 798 000
kr 798 000
kr 180 000
kr 180 000

27/17
FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2017
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering
BEHANDLING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Rapporten tas til orientering

28/17
BUDSJETTREUGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2017
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kr 210 000 til ferdigstillelse av prosjektet veinavn legges inn i investeringsbudsjettet for
2017. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond (25699020).
BEHANDLING:
Det ble fremsatt et endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):
Tiltaket finansieres ved bruk av investeringsfond (25399000).
Enstemmig vedtatt.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
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Kr 210 000 til ferdigstillelse av prosjektet veinavn legges inn i investeringsbudsjettet for
2017. Tiltaket finansieres ved bruk av investeringsfond (25399000).

29/17
SØKNAD OM BRUK AV VANJET I VORTUNGEN
RÅDMANNENS INNSTILLING :
Rømskog kommune avslår søknaden om kjøring med vannjet på Vortungen 29. og 30. juli
2017.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende forslag fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Rømskog kommune imøtekommer søknaden om kjøring med vannjet i Vortungen 29. og
30.juli 2017 med følgende restriksjoner:
Kjøringen skal kun foregå rett ut i fra Rømskog Spa & Resort AS og tilbake i tidsrommene
fredag 29.7 kl 17.00 – 18.00 og lørdag 30.7.17 kl 13.00 – 16.00.
For: 4 stemmer (Gudbrand Kvaal Sp, Turid Dahlum Nilsen Ap, Jan Birger Holth og Thor
Håkon Ramberg Krf) Mot: 1 stemme (Randi Dalheim Sp).
FORMANNSKAPETS VEDTAK :
Rømskog kommune imøtekommer søknaden om kjøring med vannjet i Vortungen 29. og
30.juli 2017 med følgende restriksjoner:
Kjøringen skal kun foregå rett ut i fra Rømskog Spa & Resort AS og tilbake i tidsrommene
fredag 29.7 kl 17.00 – 18.00 og lørdag 30.7.17 kl 13.00 – 16.00.

30/17
MØTEPLAN 2.HALVÅR 2017
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Møteplan for 2.halvår vedtas.
BEHANDLING:
Det ble fremsatt følgende felles endringsforslag:
Formannskap/adm.utvalg 28.8 flyttes til tirsdag 21.8 kl 16.00
Formannskap/adm.utvalg 20.11 flyttes til tirsdag 21.11 kl 16.00
Enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
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Møteplan for 2.halvår vedtas med følgende endringer:
Formannskap/adm.utvalg 28.8 flyttes til tirsdag 21.8 kl 16.00
Formannskap/adm.utvalg 20.11 flyttes til tirsdag 21.11 kl 16.00

31/17
Unntatt offentlig ofl §5 Ofl §5
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER-LEDERE -KAP. 3
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Legges fram uten innstilling
BEHANDLING:
Ordføreren følger opp saken etter signaler gitt i møtet.
Enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Ordføreren følger opp saken etter signaler gitt i møtet.

32/17
Eventuelt

BEHANDLING:
INFORMASJON FRA ORDFØRER:
- Befaring på nye Bjørkelangen skole 27. eller 28. juni planlegges
- Jobberiet AS v/daglig leder Haagen Blakstad ønsker å informere kommunestyret om sin drift
- Sommeravslutning for kommunestyret før kommunestyremøtet 15.6.
- Unionsmaraton – ubemannet stand med informasjon om kommunen settes opp
INFORMASJON FRA RÅDMANNEN:
Det vil bli foretatt en gjennomgang ifht matrikkelen på bygninger ol. som ikke er registrert
som er funnet ved takseringen ifht innføring av eiendomsskatt.
Forslag til vedtak fra Turid Dahlum Nilsen (Ap):
Rømskog kommune gir Rømskog barnehage en gavesjekk på kr 5 000 på sommerfesten.
Beløpet dekkes av formannskapets post for tilleggsbevilgninger 14901-9290-120.
Formannskapet godkjente behandlingen av saken og vedtok forslaget enstemmig.
Spørsmål fra Randi Dalheim (Sp):
Kan ovnene på trimrommet skrus av?
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Er det kommet svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på Aurskog-Høland kommunes
spørsmål ifht kvinneandelen i fellesnemnda?
Spørsmål fra Jan Birger Holth (Krf):
Skal det være valgkampstand ved butikken i forbindelse med Stortingsvalget?
Det er opp til hvert parti

Rømskog kommune gir Rømskog barnehage en gavesjekk på kr 5 000 på sommerfesten.
Beløpet dekkes av formannskapets post for tilleggsbevilgninger 14901-9290-120.
Formannskapet godkjente behandlingen av saken og vedtok forslaget enstemmig.
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