Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyressalen
Møtedato: 15.12.2014 Fra kl. 17:00 Til kl. 19:30
Fra saknr.: 67/14
Til saknr.: 78/14
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35 – Trond A. Ydersbond møtte 17:20
(Behandlet saker fra 71//14-78/14)
Faste medlemmer:
Aina P. Sletner
Kari Mikkelrud
Trond Granerud
Jan A. Mærli
Thor Haugerudbråten
Arnfinn Wennemo
Espen Moe Olsen
Anne-Cathrine F. Nilsen
Hans Aanerud Sauge
Kine Asper
Lasse Berg
Inger Lise Nøstvik
Jan Rune Fjeld
Glenn Pedersen
Tor Einar Torre
Per B. Jacobsen
Knut Magnesen
Simen Solbakken
Nina Sæther
Knut Roger Grøtli
Erik Gangnæs
Roger Evjen
Lars Henrik Sundby
John Arne Dalby
Lars Kristian Henriksen
Jarle Bergsjø
Trond Ydersbond
Stein Lie
Henriette Engh
Ove Merli
Lars Even Gangnes
Solveig Steinskog
Jon Vollset
Odd Gunnar Holtet
Ragnhild Holmedahl
Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Kine Asper, Espen Moe Olsen, Nina Sæther, Lars Even Gangnæs, Arnfinn Wennemo
Følgende varamedlemmer møtte:
Rune Werner Karlsen, Grethe Bangfield, Tove H. Johansen, Siri Hidle, Rune Skansen
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe
Inhabilitet:
Ragnhild Holmedahl i sak 71/14, Bjørn Skogstad møtte, Roger Evjen i sak 74/14, Marion Eggenheim
møtte.
Underskrifter:
Jan A. Mærli
Kari Mikkelrud
Lars Henrik Sundby
Leder: Jan A. Mærli
(g.f.FrP):Kari Mikkelrud
(g.f.SP):Lars Henrik Sundby
Ragnhild Holmedahl
(g.f.KrF):Ragnhild Holmedahl

Rett utskrift:
Bjørkelangen, 16.12.2014
Rune Holter
sekretær

Orienteringer:


Kommunalsjef Lasse Fure orienterte om sak 77/14
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SAK NR.:
67/14
REFERATER KOMMUNESTYRET 15.12.2014
Rådmannens innstilling:

.

Referatene tas til orientering
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Referatene tas til orientering

SAK NR.:
68/14
BARNEHAGEMELDING FOR BARNEHAGENE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014
Rådmannens innstilling:

.

Barnehagemeldingen for barnehagene i Aurskog-Høland kommune 2013-2014 tas til
orientering
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Det ble fremmet følgende fellesforslag (H, AP, SP, Krf og SV):
«Komiteen anbefaler administrasjonen å tydeliggjøre i endelig versjon at alle merknader er
fulgt opp og lukket både i de kommunale og private barnehagene. For ettertiden innarbeides
resultatet fra brukerundersøkelser i barnehagemeldingen.»
Ved votering ble rådmannens innstilling med tillegg av fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Barnehagemeldingen for barnehagene i Aurskog-Høland kommune 2013-2014 tas til
orientering.
Komiteen anbefaler administrasjonen å tydeliggjøre i endelig versjon at alle merknader er
fulgt opp og lukket både i de kommunale og private barnehagene. For ettertiden innarbeides
resultatet fra brukerundersøkelser i barnehagemeldingen.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag om at innstillingen fra komite for oppvekst og utdanning om et tilleggspunkt til
rådmannens innstilling tas inn i vedtaket
«Komiteen anbefaler administrasjonen å tydeliggjøre i endelig versjon at alle merknader er
fulgt opp og lukket både i de kommunale og private barnehagene. For ettertiden innarbeides
resultatet fra brukerundersøkelser i barnehagemeldingen».
Rådmannens innstilling med komiteens tilføyinger enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Formannskapet anbefaler administrasjonen å tydeliggjøre i endelig versjon at alle merknader
er fulgt opp og lukket både i de kommunale og private barnehagene. For ettertiden
innarbeides resultatet fra brukerundersøkelser i barnehagemeldingen
Barnehagemeldingen for barnehagene i Aurskog-Høland kommune 2013-2014 tas til
orientering.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret anbefaler administrasjonen å tydeliggjøre i endelig versjon at alle merknader
er fulgt opp og lukket både i de kommunale og private barnehagene. For ettertiden innarbeides
resultatet fra brukerundersøkelser i barnehagemeldingen.
Barnehagemeldingen for barnehagene i Aurskog-Høland kommune 2013-2014 tas til
orientering.

SAK NR.:
69/14
SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET 20132014
Rådmannens innstilling:

.

Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland 2013-2014 tas til orientering.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland 2013-2014 tas til orientering.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland 2013-2014 tas til orientering.

SAK NR.:
70/14
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND
SKOLEÅRET 13-14
Rådmannens innstilling:

.

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret 2013-2014 tas til orientering.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Det ble fremmet følgende fellesforslag fra H, AP, SV og Krf:
«Komitè for oppvekst og utdanning ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens
handlingsplan mot mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet
med sosial kompetanse.
Tilbakemeldingen fra sektorenes ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen
uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling tiltres med følgende tillegg:
Komitè for oppvekst og utdanning ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens
handlingsplan mot mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet
med sosial kompetanse.
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Tilbakemeldingen fra sektorens ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen
uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret 2013-2014 tas til orientering
med følgende tillegg:
Formannskapet ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens handlingsplan mot
mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet med sosial
kompetanse.
Tilbakemeldingen fra sektorens ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen
uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret 2013-2014 tas til orientering
med følgende tillegg:
Kommunestyret ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens handlingsplan mot
mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet med sosial
kompetanse.
Tilbakemeldingen fra sektorens ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen
uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid.

SAK NR.:
71/14
NY BEHANDLING: "RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED
TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK
SAMARBEID MELLOM BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner
for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune avvikles.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Representanten Inger Lise Nøstvik (H) fremmet følgene forslag:
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«Lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner
for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune opprettholdes.
Revidert versjon (vedlegg 5) fastsettes som nye lokale retningslinjer».
Representanten Per B. Jacobsen (AP) fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens
innstilling:
«Det utarbeides en ny samarbeidsavtale for å sikre et godt og forpliktende samarbeid mellom
kommunen og de private barnehagene.»
Ved votering ble det avgitt 5 stemmer (AP; SP og SV) for Jacobsens forslag, mens det ble
avgitt 2 stemmer (H og Kfr) for Nøstviks forslag.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner
for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune avvikles.
Det utarbeides en ny samarbeidsavtale for å sikre et godt og forpliktende samarbeid mellom
kommunen og de private barnehagene.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra H, KrF og FrP om et nytt justert «Retningslinjer for likeverdig behandling ved
tildeling av offentlige tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom barnehager i
Aurskog-Høland kommune»
Forslaget ble satt opp mot flertallsinnstillingen fra Komite for oppvekst og utdannings.
Forslaget falt med 4 stemmer, H 1, KrF 1, FrP 2, mot 5 stemmer, AP 4 og SP 1.
Forslaget vurderes imidlertid i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser av
administrasjonen før kommunestyremøte 15. desember.
Innstillingen fra komite for oppvekst og utdanning vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner
for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune avvikles.
Det utarbeides en ny samarbeidsavtale for å sikre et godt og forpliktende sanarbeid mellom
kommunen og de private barnehagene
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Ragnhild Holmedahl KrF meldte seg inhabil i denne saken.
Vararepresentant Bjørn Skogstad KrF møtte som vara for Ragnhild Holmedahl i saken.
Forslag fra H, KrF og FrP om å opprettholde nye justerte «Retningslinjer for likeverdig
behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom
barnehager i Aurskog-Høland kommune»
Forslaget ble satt opp mot flertallsinnstillingen i formannskapet.
Forslaget fikk 16 stemmer, H 6, KrF 3 og FrP 7.
Forslaget falt mot 19 stemmer, AP 13, SP 5 og SV 1
Formannskapets innstilling vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd og rutiner
for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune avvikles.
Det utarbeides en ny samarbeidsavtale for å sikre et godt og forpliktende samarbeid mellom
kommunen og de private barnehagene.

SAK NR.:
72/14
HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR AURSKOG-HØLAND,
SØRUM OG FET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1.

.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Sørum og Fet
kommuner tas til orientering.

Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
1.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Sørum og Fet
kommuner tas til orientering.

Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
1.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Sørum og Fet
kommuner tas til orientering.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Innstillingen fra komiteene enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Sørum og Fet
kommuner tas til orientering.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Sørum og Fet
kommuner tas til orientering

SAK NR.:
73/14
KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN FOR 2015
Kontrollutvalgets innstilling:

.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

SAK NR.:
74/14
NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
1.

.

Klagen avvises.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Roger Evjen AP meldte seg inhabil i denne saken
Vararepresentant Marion Eggenheim AP møtte som vara for Roger Evjen i saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:

1.

Klagen avvises.

SAK NR.:
75/14
SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015
Rådmannens innstilling:

.

Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av
kommunale midler fastsettes som gjeldene for 2015.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av
kommunale midler fastsettes som gjeldene for 2015.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av
kommunale midler fastsettes som gjeldene for 2015.
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SAK NR.:
76/14
REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2014
Rådmannens innstilling:

.

Forslag til endring av investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Forslag til endring av investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Forslag til endring av investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes.

SAK NR.:
77/14
TILLEGGSUTREDNING KNYTTET TIL ETABLERING AV LOKALMEDISINSK
SENTER/HELSEHUS
Rådmannens innstilling:
1.

2.
3.

.

Kommunestyret godkjenner det fremlagte konseptet for nytt Lokalmedisinsk senter /
Helsehus i Aurskog-Høland kommune med plassering, volumer og aktiviteter slik disse
er beskrevet i saken og i de justeringer som framkommer i rådmannens forslag til
økonomiplan 2015-2018.
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektering og gjennomføring av prosjektet i
samsvar med fremlagte skisser og kostnadsoverslag.
Kostnadsramme for investering i nytt Lokalmedisinsk senter / Helsehus fastsettes til 186
mill kr inkl mva.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Presentasjonen sendes ut til kommunestyret.
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

2.
3.

Kommunestyret godkjenner det fremlagte konseptet for nytt Lokalmedisinsk senter /
Helsehus i Aurskog-Høland kommune med plassering, volumer og aktiviteter slik
disse er beskrevet i saken og i de justeringer som framkommer i rådmannens forslag til
økonomiplan 2015-2018.
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektering og gjennomføring av prosjektet i
samsvar med fremlagte skisser og kostnadsoverslag.
Kostnadsramme for investering i nytt Lokalmedisinsk senter / Helsehus fastsettes til
186 mill kr inkl mva.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
KrF ber om at det tas høyde for et «stillerom» i prosjektet. Administrasjonen noterer seg dette.
Fellesforslag fra H, FrP, SV og KrF:
«1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte konseptet for nytt lokalmedisinsk senter
alternativ 0. (Modifisering i henhold til nytt punkt 2)»
«2. Kommunestyret ber om en utredning av samlokalisering av ØHD-plasser og korttids /
rehabiliteringsplasser. Legges frem på neste kommunestyremøte».
«Punkt 2 i rådmannens innstilling blir nr. 3 og punkt 3 i rådmannens innstilling blir punkt 4».
Forslaget fikk 17 stemmer, H 6, FrP 7, SV 1 og KrF 3.
Forslaget falt mot 18 stemmer, AP 13 og SP 5
Innstillingen fra formannskapet vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

2.
3.

Kommunestyret godkjenner det fremlagte konseptet for nytt Lokalmedisinsk senter /
Helsehus i Aurskog-Høland kommune med plassering, volumer og aktiviteter slik disse
er beskrevet i saken og i de justeringer som framkommer i rådmannens forslag til
økonomiplan 2015-2018.
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektering og gjennomføring av prosjektet i
samsvar med fremlagte skisser og kostnadsoverslag.
Kostnadsramme for investering i nytt Lokalmedisinsk senter / Helsehus fastsettes til 186
mill. kr inkl. mva.
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SAK NR.:
78/14
ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015
Rådmannens innstilling:

.

1. Økonomiplan 2015-2018 godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende.
2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 – vedlegg. Det er
innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene.
3. I henhold til k-sak 61/14:
a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015
b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med 2016

4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i
porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret
2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner
formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i 2015.
6. Eiendomsskatt
a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra 2015.
b. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2015:
g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og
bruk og annen næringseiendom.
c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt
av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på
boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som
fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
d. Eiendomsskattesatsen er to promille.
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et
bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi.
f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av
eigedomsskattelovens § 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd.
g. I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gis følgende eiendommer fritak for
eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell
privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak,
fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus,
menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og
andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert
fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
h. I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
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j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte
skattevedtekter.
7. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse
harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan.
8. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Tillegg til punkt 2:
Tjenesteområdene trygghetsalarmer, leie, og egenbetaling hjemmehjelp praktisk bistand,
beholdes på 2014-nivå for inntekt inntil 2G.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg til punkt 2:
Tjenesteområdene trygghetsalarmer, leie, og egenbetaling hjemmehjelp praktisk bistand,
beholdes på 2014-nivå for inntekt inntil 2G.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Det ble fremmet følgende fellesforslag fra Krf, Ap, H og SV:
«Posten styrking skole/grunnskole økes med kr. 860.000 til 2. mill. kr. Komiteen ønsker å
sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økte pedagogiske ressurser og
miljøarbeiderstillinger. Økningen tas av driftsresultatet.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling tiltres med følgende nytt pkt. 9:
Posten styrking skole/grunnskole økes med kr. 860.000 til 2. mill. kr. Komiteen ønsker å
sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økte pedagogiske ressurser og
miljøarbeider stillinger. Økningen tas av driftsresultatet.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag om gebyrer 2015:
«Trygghetsalarm:
Hjemmehjelp:
Bistand i bolig:

inntil 2 G – kr 130,inntil 2 G – kr 61,inntil 2 G – kr 61,14

Inntektstap kr 138.000 dekkes inn med reduksjon av overskuddet».
Enstemmig vedtatt

Fellesforslag om forskuttering av spillemidler til SHIUL-hallen:
«SHIUL opptar lån til forskuttering av tildelte spillemidler. Det bevilges kr 400.000 i budsjett
2015 til dekning av rentekostnader til midlertidig finansiering i påvente av tildeling av
spillemidler til SHIUL-hallen. Tildelte spillemidler benyttes til nedbetaling av lån. For resten
av økonomiperioden legges til grunn følgende dekning av rentekostnader: Kr 400.000 i 2016,
kr 367.000 i 2017 og kr 235.000 i 2018. Det foretas årlig avregning av dekning av
rentekostnader basert på dokumentasjon av faktisk rentebelastning. Økte utgifter i
økonomiplan dekkes inn med reduksjon av overskudd».
Enstemmig vedtatt

Innstilling fra komite for oppvekst og utdanning om nytt pkt.:
«Posten styrking skole/grunnskole økes med kr 860.000 til 2 mill. Komiteen ønsker å sende et
sterkt signal om at denne styrkingen går til økt pedagogiske ressurser og
miljøarbeiderstillinger. Økningen dekkes inn med reduksjon av overskuddet».
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud om eiendomsskatt:
«Aurskog-Høland kommune innfører ikke eiendomsskatt. Aurskog-Høland kommune
reduserer adm. kostnader med 15 mill. (antall årsverk, stillinger erstattes ikke) kjøp av
tjenester, ikke lovpålagt tjenester».
Det ble stemt over pkt. 6 og over alle underpunkter fra a til j hver for seg
Stemmer for forslaget, pkt. 6 og underpunktene fra a til j hver for seg: FrP 2.
Forslagene falt mot 7 stemmer, Ap 4, SP 1, KrF 1 og H 1
Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud om styrking av helsesøstertjenesten:
«Sektor for oppvekst og utdanning styrker helsesøstertjenesten med 50% stilling i tillegg til
den som allerede er lagt inn. Kostnader tas av overskudd».
Stemmer for forslaget: FrP 2, SP 1
Forslaget falt mot 6 stemmer, AP 4, H 1, KrF 1

Budsjettet i sin helhet enstemmig vedtatt.
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1. Økonomiplan 2015-2018 godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende.
2. Gebyrer og betalingssatser:
a. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 – vedlegg. Det er
innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene.
b. Trygghetsalarmer:
inntil 2 G – kr 130,Hjemmehjelp:
inntil 2 G – kr 61,Bistand i bolig:
inntil 2 G – kr 61,Inntektstap ved pkt. b kr 138.000 dekkes ved reduksjon av overskudd.
3. I henhold til k-sak 61/14:
a.
b.

Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015
Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med 2016

4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i
porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret
2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner
formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i 2015.
6. Eiendomsskatt
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.

Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra 2015.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2015:
g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og
bruk og annen næringseiendom.
Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer
fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på
boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd
som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
Eiendomsskattesatsen er to promille.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et
bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi.
Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av
eigedomsskattelovens § 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gis følgende eiendommer fritak for
eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell
privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak,
fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus,
menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og
andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert
fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
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h.

i.
j.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte
skattevedtekter.

7. SHIUL opptar lån til forskuttering av tildelte spillemidler. Det bevilges kr 400.000 i
budsjett 2015 til dekning av rentekostnader til midlertidig finansiering i påvente av
tildeling av spillemidler til SHIUL-hallen. Tildelte spillemidler benyttes til nedbetaling
av lån. For resten av økonomiperioden legges til grunn følgende dekning av
rentekostnader: Kr 400.000 i 2016, kr 367.000 i 2017 og kr 235.000 i 2018. Det
foretas årlig avregning av dekning av rentekostnader basert på dokumentasjon av
faktisk rentebelastning. Økte utgifter i økonomiplan dekkes inn med reduksjon av
overskudd.
8. Posten styrking skole/grunnskole økes med kr 860.000 til 2 mill. Komiteen ønsker å
sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økt pedagogiske ressurser og
miljøarbeiderstillinger. Økningen dekkes inn med reduksjon av overskuddet.
9. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse
harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan.
10. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud om eiendomsskatt pkt. 6:
«Aurskog-Høland kommune innfører ikke eiendomsskatt. Aurskog-Høland kommune
reduserer adm. kostnader med 15 mill. (antall årsverk, stillinger erstattes ikke) kjøp av
tjenester, ikke lovpålagte tjenester»
Det ble stemt over pkt. 6 inkl. underpunktene. Forslaget fikk 7 stemmer (FrP) og falt mot 28
stemmer, AP 13, SP 5, KrF 3, H 6 og SV 1.
Forslag fra FrP v/Kari Mikkelrud om styrking av helsesøstertjenesten:
«Sektor for oppvekst og utdanning styrker helsesøstertjenesten med 50% stilling i tillegg til
den som allerede er lagt inn. Kostnadene tas av overskudd».
Forslaget fikk 8 stemmer, FrP 7 og SP 1 og falt mot 27 stemmer, AP 13, SP 4, KrF 3, H 6 og
SV 1.
Det ble votert over hvert punkt fra 2 til 10. Alle punkter foruten pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
FrP stemte mot pkt. 6 med 6 stemmer.
Det ble votert over punkt 1, økonomiplanen i sin helhet til slutt som ble enstemmig vedtatt
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Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Økonomiplan 2015-2018 godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende.
2. Gebyrer og betalingssatser:
a. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 – vedlegg. Det er
innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene.
b. Trygghetsalarmer:
inntil 2 G – kr 130,Hjemmehjelp:
inntil 2 G – kr 61,Bistand i bolig:
inntil 2 G – kr 61,Inntektstap ved pkt. b kr 138.000 dekkes ved reduksjon av overskudd.
3. I henhold til k-sak 61/14:
a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015
b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med 2016

4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i
porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret
2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner
formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i 2015.
6. Eiendomsskatt
a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra 2015.
b. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2015:
g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og
bruk og annen næringseiendom.
c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer
fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på
boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd
som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».
d. Eiendomsskattesatsen er to promille.
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et
bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi.
f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av
eigedomsskattelovens § 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd.
g. I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gis følgende eiendommer fritak for
eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell
privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak,
fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus,
menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og
andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert
fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
h. I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til
kommunestyret bestemmer noe annet.
i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
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j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte
skattevedtekter.
7. SHIUL opptar lån til forskuttering av tildelte spillemidler. Det bevilges kr 400.000 i
budsjett 2015 til dekning av rentekostnader til midlertidig finansiering i påvente av
tildeling av spillemidler til SHIUL-hallen. Tildelte spillemidler benyttes til nedbetaling
av lån. For resten av økonomiperioden legges til grunn følgende dekning av
rentekostnader: Kr 400.000 i 2016, kr 367.000 i 2017 og kr 235.000 i 2018. Det
foretas årlig avregning av dekning av rentekostnader basert på dokumentasjon av
faktisk rentebelastning. Økte utgifter i økonomiplan dekkes inn med reduksjon av
overskudd.
8. Posten styrking skole/grunnskole økes med kr 860.000 til 2 mill. Komiteen ønsker å
sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økt pedagogiske ressurser og
miljøarbeiderstillinger. Økningen dekkes inn med reduksjon av overskuddet.
9. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse
harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan.
10. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet.
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