Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyresalen
Møtedato:
15.06.2015
Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00
Fra saknr.:
29/15
Til saknr.:
40/15
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Faste medlemmer:
Aina P. Sletner
Kari Mikkelrud
Jan A. Mærli
Thor Haugerudbråten
Espen Moe Olsen
Anne-Cathrine F. Nilsen
Kine Asper
Lasse Berg
Jan Rune Fjeld
Glenn Pedersen
Per B. Jacobsen
Knut Magnesen
Nina Sæther
Knut Roger Grøtli
Roger Evjen
Lars Henrik Sundby
Lars Kristian Henriksen
Jarle Bergsjø
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, Knut Magnesen, Knut Roger Grøtli

Trond Granerud
Arnfinn Wennemo
Hans Aanerud Sauge
Inger Lise Nøstvik
Tor Einar Torre
Simen Solbakken
Erik Gangnæs
John Arne Dalby
Trond Ydersbond

Følgende varamedlemmer møtte:
Rune Werner Karlsen, Marianne Aasnes, Øystein Fosskaug
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe
Inhabilitet:
Underskrifter:
Jan A. Mærli
Leder: Jan A. Mærli

Kari Mikkelrud
(g.f.Frp):Kari Mikkelrud

Lars Henrik Sundby
(g.f.Sp):Lars Henrik Sundby
Ragnhild Holmedahl
(g.f.Krf):Ragnhild Holmedahl

Rett utskrift:
Bjørkelangen, 16.06.2015
Rune Holter
sekretær

Orienteringer:



Fremdrift og status på prosjektene ved Thomas Grønnerød-Hemmingby.
Orientering om sak 30/15, tertialrapport 1 v/ Rådmannen og John Ivar Udnesseter
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SAK NR.:
29/15
KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER
FOR AURSKOG-HØLAND MOT 2050
Rådmannens innstilling:

.

Rapporten om samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 godkjennes.
Innstilling fra STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Rapporten om samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Rapporten om samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 godkjennes.

SAK NR.:
30/15
RAPPORTERING 1. TERTIAL 2015
Rådmannens innstilling:
1.

.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjettet:

Sektor/stab

Tiltak

Sum

Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning

Mer fleksibelt barnehageopptak
Foreldremoderasjon – utvidet inntektsgrense
Utsette makspris barnehager

630
330
290

Oppvekst og utdanning

Stilling helsesøster/jordmor tjeneste

210

Oppvekst og utdanning

RNB – kjernetid barnehager

Helse og rehabilitering

NAV

Helse og rehabilitering

Rus – endring fra rammetilskudd til øremerket tilskudd

Tekniske tjenester og kultur

NRBR komp. midler

460

Samfunn og utvikling

Lønnsmidler

950

Finanskapittel

Dekning av saksomkostninger – Digerneset

451

Finanskapittel

Netto endring i pensjonskostnader

Finanskapittel

Reduserte skatteinntekter

Finanskapittel

Økte inntekter rammetilskudd

-6 027

Finanskapittel

Reduserte renteutgifter

-2 700

140
8 000
-300

-2 747
5 176
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Finanskapittel

Avdrag lån

Finanskapittel
Finanskapittel

Leie/montering av midlertidig skole
Redusert egenkapital investeringer

2 200
6 500
-13 500

Sum

63

2.

Budsjettert overskudd på 22 764 000 mill kr avsettes til sentralt driftsfond konto
2561002

3.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
investeringsbudsjettet:
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet
Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering

Oppgjør NRBR
Oppgjør ROAF
Tjeneste-/bestiller kontor
Carporter hjemmetjenesten

Avsetning til ubundet investeringsfond

-2 000 289
-2 305 261
500 000
1 500 000
-2 305 550

Overføring fra drift til investeringsregnskap reduseres fra 15 mill kr til 1,5 mill kr
basert på forventet overskudd/ikke igangsettelse av følgende prosjekter:
Prosjekt

Prosjekt tittel

22224

Varslingssystem skole/barnehager

34522

Reserveløsning mot Sørum

6 000

22103

Festningsåsen barnehage

6 750

SUM

Beløp
750

13 500

Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Komiteen (Ap, H, Krf, SV og SP) fremmet følgende fellesforslag til nytt pkt. 4 i rådmannens
innstilling:
«Tertialrapporten for sektoren oppvekst og utdanning viser at noen skoler har store
utfordringer i forhold til enkeltelever og deres innvirkning på læringsmiljøet.
Administrasjonen bes om å sørge for at sektoren får tildelt de nødvendige ressurser slik at de
blir i stand til å møte disse utfordringene, f eks i form av avsatte midler som det kan søkes
på.»
Ved votering fikk forslaget tilslutning fra samtlige medlemmer.
For øvrig ble rådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 3 enstemmig tiltrådt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende:

4

Nytt pkt. 4:
Tertialrapporten for sektoren oppvekst og utdanning viser at noen skoler har store utfordringer
i forhold til enkeltelever og deres innvirkning på læringsmiljøet.
Administrasjonen bes om å sørge for at sektoren får tildelt de nødvendige ressurser slik at de
blir i stand til å møte disse utfordringene, f eks i form av avsatte midler som det kan søkes på.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Fellesforslag fra Sp, SV, Ap, Frp og H:
Nytt punkt:
- Rammen for tekniske tjenester og kultur styrkes med ytterligere kr 750.000,- for å styrke
området vedlikehold vei.
Styrkingen går på bekostning av driftsresultatet.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende nytt punkt:
- Rammen for tekniske tjenester og kultur styrkes med ytterligere kr 750.000,- for å styrke
området vedlikehold vei.
Styrkingen går på bekostning av driftsresultatet.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag om å bevilge kr 800.000 til oppgradering av veien på Finstadhagen Næringspark:
«Det bevilges kr 800.000,- som tilføres Teknisk drift og kultur – veibudsjettet – asfaltering på
Finstadhagen.
Inndekning: Redusere budsjettert overskudd».
Forslaget enstemmig vedtatt
Fellesforslag om å følge innstillingene fra komite for teknisk drift og kultur:
«Rammen for tekniske tjenester og kultur styrkes med ytterligere kr 750.000,- for å styrke
området vedlikehold vei.
Styrkingen går på bekostning av driftsresultatet».
Forslaget enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjettet:

Sektor/stab

Tiltak

Sum

Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning

Mer fleksibelt barnehageopptak
Foreldremoderasjon – utvidet inntektsgrense
Utsette makspris barnehager

630
330
290

Oppvekst og utdanning

Stilling helsesøster/jordmor tjeneste

210

Oppvekst og utdanning

RNB – kjernetid barnehager

Helse og rehabilitering

NAV

Helse og rehabilitering

Rus – endring fra rammetilskudd til øremerket tilskudd

Tekniske tjenester og kultur

NRBR komp. midler

460

Tekniske tjenester og kultur

Tilføres vegvedlikehold

750

Samfunn og utvikling

Lønnsmidler

950

Finanskapittel

Dekning av saksomkostninger – Digerneset

451

Finanskapittel

Netto endring i pensjonskostnader

Finanskapittel

Reduserte skatteinntekter

Finanskapittel

Økte inntekter rammetilskudd

-6 027

Finanskapittel

Reduserte renteutgifter

-2 700

Finanskapittel

Avdrag lån

Finanskapittel
Finanskapittel

Leie/montering av midlertidig skole
Redusert egenkapital investeringer

140
8 000
-300

-2 747
5 176

2 200
6 500
-13 500

Sum

813

2.

Budsjettert overskudd på 22 014 000 mill kr avsettes til sentralt driftsfond konto
2561002

3.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
investeringsbudsjettet:
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet
Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur

Oppgjør NRBR
Oppgjør ROAF
Tjeneste-/bestiller kontor
Carporter hjemmetjenesten
Oppgradering vei Finstadhagen

Avsetning til ubundet investeringsfond

-2 000 289
-2 305 261
500 000
1 500 000
800 000
-1 505 550

Overføring fra drift til investeringsregnskap reduseres fra 15 mill kr til 1,5 mill kr
basert på forventet overskudd/ikke igangsettelse av følgende prosjekter:
Prosjekt

Prosjekt tittel

22224

Varslingssystem skole/barnehager

34522

Reserveløsning mot Sørum

6 000

22103

Festningsåsen barnehage

6 750

SUM

Beløp
750

13 500
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
1.

Forslag fra (H/AP/KrF/SP) v/ Inger-Lise Nøstvik om nytt punkt til rådmannens
innstilling:
«Skolesektoren melder om større utfordringer i forhold til enkeltelever og deres
innvirkning på læringsmiljøet.
Skolesektorens rammer økes med kr 500.000,- i 2015.
Inndekning: Redusert budsjettoverskudd.
For kommende år bes administrasjonen om å styrke sektorens budsjett med en egen post
som skolene kan søke om oppfølgingsmidler fra ved behov».

Enstemmig vedtatt
2.

Forslag fra (KrF) v/ Ragnhild Holmedahl:
«Formannskapets innstilling godkjennes med følgende tilleggspunkter:
5) I tertialrapport for 2. tertial 2015 ber vi om:
- spesifikke bakgrunnstall for fysioterapibehov i brukerkategori 2 og 3.
- avvikstall for overføringer mellom A-hus og kommunehelsetjenesten

Enstemmig vedtatt
6) fagområdet fysioterapi med hovedområde hjemmetjeneste og sykehjemstjenester
styrkes med 80 % stilling med virkning fra 1.9.2015.
Inndekning av dette skjer ved redusert budsjettoverskudd.
Forslaget fikk 17 stemmer, KrF 3, H 6, FrP 7, SV 1.
Forslaget falt mot 18 stemmer, AP 13, SP 5.
Formannskapets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjettet:
Sektor/stab

Tiltak

Sum

Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning

Mer fleksibelt barnehageopptak
Foreldremoderasjon – utvidet inntektsgrense
Utsette makspris barnehager

630
330
290

Oppvekst og utdanning

Stilling helsesøster/jordmor tjeneste

210

Oppvekst og utdanning

RNB – kjernetid barnehager

140

Oppvekst og utdanning

Generell øking av rammen etter vedtak i kom.styret

500
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Helse og rehabilitering

NAV

Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur

Rus – endring fra rammetilskudd til øremerket
tilskudd
NRBR komp. midler

8 000

Tekniske tjenester og kultur

Tilføres vegvedlikehold

750

Samfunn og utvikling

Lønnsmidler

950

Finanskapittel

Dekning av saksomkostninger – Digerneset

Finanskapittel

Netto endring i pensjonskostnader

Finanskapittel

Reduserte skatteinntekter

Finanskapittel

Økte inntekter rammetilskudd

-6 027

Finanskapittel

Reduserte renteutgifter

-2 700

Finanskapittel
Finanskapittel
Finanskapittel

Avdrag lån
Leie/montering av midlertidig skole
Redusert egenkapital investeringer

-300
460

451
-2 747
5 176

2 200
6 500
-13 500

Sum

1 313

2.

Budsjettert overskudd på 21 514 000 mill kr avsettes til sentralt driftsfond konto
2561002

3.

Rapportering på Økonomiplan 2015, 1. tertial godkjennes med følgende endringer i
investeringsbudsjettet:
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet
Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur

Oppgjør NRBR
Oppgjør ROAF
Tjeneste-/bestiller kontor
Carporter hjemmetjenesten
Oppgradering vei Finstadhagen

Avsetning til ubundet investeringsfond

-2 000 289
-2 305 261
500 000
1 500 000
800 000
-1 505 550

Overføring fra drift til investeringsregnskap reduseres fra 15 mill kr til 1,5 mill kr basert
på forventet overskudd/ikke igangsettelse av følgende prosjekter:
Prosjekt

Prosjekt tittel

22224

Varslingssystem skole/barnehager

34522

Reserveløsning mot Sørum

6 000

22103

Festningsåsen barnehage

6 750

SUM

Beløp
750

13 500

4.

I tertialrapport for 2. tertial 2015 bes det om:
- spesifikke bakgrunnstall for fysioterapibehov i brukerkategori 2 og 3.
- avvikstall for overføringer mellom A-hus og kommunehelsetjenesten.

5.

For kommende år bes administrasjon om å styrke sektorens budsjett med en egen post
som skolene kan søke om oppfølgingsmidler fra ved behov.
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SAK NR.:
31/15
ENDRINGER I ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.

1. Forslag til reviderte «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Aurskog-Høland
kommune», godkjennes.
2. De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Representanten Inger Lise Nøstvik (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3.3:
«Ytringsfrihet
Ansatte, så vel som andre, har rett til å ytre seg kritisk om kommunens virksomhet.
Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på kommunens
vegne i en sak.»
Ved votering ble forslaget enstemmig tiltrådt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg:
Som nytt pkt. 3.3. føres opp:
Ytringsfrihet
Ansatte, så vel som andre, har rett til å ytre seg kritisk om kommunens virksomhet.
Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på kommunens
vegne i en sak.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Komiteen går for rådmannens innstilling med følgende endring i retningslinjenes kapittel 3.
a. Åpenhet - Legges til følgende to linjer:
Ansatte, så vel som andre, har rett til å uttale seg kritisk om kommunens virksomhet.
Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på
kommunens vegne i en sak
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
9

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring i retningslinjenes kapittel 3.
3.1 Åpenhet - Legges til følgende to linjer:
Ansatte, så vel som andre, har rett til å uttale seg kritisk om kommunens virksomhet.
Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på
kommunens vegne i en sak
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Representanten Simen Solbakken (H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 3.2
Ytringsfrihet
Ansatte, så vel som andre, har rett til å ytre seg kritisk om kommunens virksomhet.
Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på kommunens
vegne i en sak.
Rådmannens punkt 3.2 blir 3.3.
2 stemmer avgitt for forslaget (1H + 1Frp) mot 4 stemmer (1Ap + 1SV + 2Sp).
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
1. Forslag til reviderte «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Aurskog-Høland
kommune», godkjennes.
2. De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.
Behandling i ADMINISTRASJONSSTYRET:
Forslag til tilleggstekst som er foreslått av to komiteer ble diskutert, men saken ble utsatt.
Ordfører oppfordret partiene til å sende rådmannen et omforent forslag. Ordfører bemerket for
øvrig at hvis det fremmes og eventuelt vedtas sterkt avvikende eller vesentlig ny tekst, må
saken på nytt behandles i medbestemmelsesmøte.
Forslag om å utsette saken enstemmig vedtatt
Innstilling fra ADMINISTRASJONSSTYRET:
Ordfører oppfordret partiene til å sende rådmannen et omforent forslag. Ordfører bemerket for
øvrig at hvis det fremmes og eventuelt vedtas sterkt avvikende eller vesentlig ny tekst, må
saken på nytt behandles i medbestemmelsesmøte.
Saken utsettes.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Saken utsettes i påvente av innstilling fra nytt møte i administrasjonsstyret.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Saken utsettes i påvente av innstilling fra nytt møte i administrasjonsstyret.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra ordfører:
Saken utsettes til etter nytt møte er avholdt i administrasjonsstyret etter ferien
Enstemmig vedtatt

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Saken utsettes.

SAK NR.:
32/15
ENDRINGER I REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR,
RETTIGHETER OG PLIKTER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.

Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
«Hovedtillitsvalgte som møter i administrasjonsstyret som valgt ombud med fulle rettigheter
tilstås ikke ordinær møtegodtgjørelse innenfor normal arbeidstid, men kun hvis møtene
foregår etter normalarbeidstid»
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i ADMINISTRASJONSSTYRET:
Forslag fra Anne Lise Wold (Fellesforbundet) om ny tekst til erstatning for rådmannens tekst
som første setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
«Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom».
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak i administrasjonsstyret blir etter dette:
«Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom»
Innstilling fra ADMINISTRASJONSSTYRET:
Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag om å følge innstillingen fra Administrasjonsstyret:
Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom.
Administrasjonsstyrets innstilling enstemmig vedtatt
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Arbeidsgruppas forslag til revidert «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og
plikter», gjeldende for valgperioden 2016 – 2019, godkjennes med følgende justering av første
setning i pkt. 5, e, avsnitt 2:
Ansattrepresentant som møter i administrasjonsstyret møter som valgt ombud med fulle
rettigheter og tilstås ordinær møtegodtgjørelse, unntatt hvis man mottar lønn i gjeldende
tidsrom.

SAK NR.: 33/15
ALKOHOLMELDING 2014
Rådmannens innstilling:

.

Alkoholmeldingen for 2014 tas til orientering.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Alkoholmeldingen for 2014 tas til orientering.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Alkoholmeldingen for 2014 tas til orientering.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Alkoholmeldingen for 2014 tas til orientering.

SAK NR.:
34/15
ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER FASTSETTELSE AV EN NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I
FORELDREBETALINGEN FOR EN BARNEHAGEPLASS FOR FAMILIER MED LAV
INNTEKT
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune tar i bruk tabell med inntektsintervaller for beregning av
foreldrebetaling i barnehage inntil en evt. ny versjon av OPPAD er tilgjengelig.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune tar i bruk tabell med inntektsintervaller for beregning av
foreldrebetaling i barnehage inntil en evt. ny versjon av OPPAD er tilgjengelig.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune tar i bruk tabell med inntektsintervaller for beregning av
foreldrebetaling i barnehage inntil en evt. ny versjon av OPPAD er tilgjengelig.
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SAK NR.:
35/15
SNR - ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING - RAPPORT FRA ROMERIKE
REVISJON IKS
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering

SAK NR.:
36/15
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON - TILDELINGSPRAKSIS OG
INTERNKONTROLL
Kontrollutvalgets innstilling:

.

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:
a) Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b) Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
a) Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b) Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger.
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SAK NR.:
37/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til 17 i 2015 og fra 15
til 21 i 2016.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering styrkes.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
En samlet komite kommer med følgende forslag om endringer:
Første setning endres til: Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra
15 til 22 i 2015 og fra 15 til 21 i 2016.
Tilføyelse siste setning: Økning i antall flyktninger utover de planlagte 15,
kostnadskompenseres fullt ut.
En felles komite ønsker svar på muligheten for å leie boliger.
Kommunalsjef for helse og rehabilitering, Lasse Fure, tar saken videre.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Første setning endres til:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til 22 i 2015 og fra 15
til 21 i 2016.
Tilføyelse siste setning:
Økning i antall flyktninger utover de planlagte 15, kostnadskompenseres fullt ut.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Representanten Trond Granerud (Krf) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens
forslag i første avsnitt:
«Aurskog-Høland kommune øker bosettingen av antall flytninger fra 15 til 24 i 2015 og fra 15
til 21 i 2016. (som rådmannens forslag).»
Ved votering ble forslaget enstemmig tiltrådt.
For øvrig ble rådmannens innstilling i avsnitt 2 enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
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Aurskog-Høland kommune øker bosettingen av antall flytninger fra 15 til 24 i 2015 og fra 15
til 21 i 2016.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering styrkes.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Fellesforslag fra Sp, SV og Ap:
Aurskog-Høland kommune øker bosettingen av flyktninger i tråd med anmodning fra
departementet, slik at kommunen kan ta imot 24 flyktninger i 2015 og 21 i 2016.
4 stemmer avgitt for forslaget (1Ap + 1SV + 2Sp) mot 2 (Frp + H).
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Aurskog-Høland kommune øker bosettingen av flyktninger i tråd med anmodning fra
departementet, slik at kommunen kan ta imot 24 flyktninger i 2015 og 21 i 2016.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering styrkes.
Behandling i FORMANNSKAPET:
1. Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud:
«Aurskog-Høland kommune øker ikke antall flykninger ut i fra kommunestyrets vedtak
14/2014».
Forslaget fikk 2 stemmer, FRP 2 og falt mot 7 stemmer, AP 4, SP 1, Krf 1, H 1.
2. Det ble votert over rådmannens innstilling:
Rådmannens innstilling fikk 1 stemme H 1, og falt mot 8 stemmer, AP 4, SP 1, KrF 1, FrP 2.
3. Forslag fra AP, SP, KrF om å følge innstillinger fra komiteene:
«Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil 24 i 2015 og
fra 15 til inntil 21 i 2016.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut».
Forslaget vedtatt med 6 stemmer, AP 4, SP 1, Krf 1 mot 3 stemmer, FrP 2 og H 1.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil 24 i 2015 og
fra 15 til inntil 21 i 2016.
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En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra ordfører i samråd med gruppeførere om å utsette saken til endelig vedtak fra
sentralt hold foreligger.
Enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Saken utsettes.

SAK NR.:
38/15
HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR
KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 2017-2027
Rådmannens innstilling:

.

Høringsforslag til Planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
2017-2027 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 7. august 2015.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra ordfører om å forlenge høringsfristen til 1. september.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Høringsforslag til Planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
2017-2027 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 1. september 2015.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
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Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Høringsforslag til Planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
2017-2027 legges ut på offentlig høring med høringsfrist 1. september 2015.

SAK NR.:
39/15
ENDRING AV VEDTEKTENE FOR AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS
Rådmannens innstilling:

.

Forslag til reviderte vedtekter datert 8. juni 2015 for AS Aurskog-Høland utbyggingsselskap
godkjennes.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Forslag til reviderte vedtekter datert 8. juni 2015 for AS Aurskog-Høland utbyggingsselskap
godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Forslag til reviderte vedtekter datert 8. juni 2015 for AS Aurskog-Høland utbyggingsselskap
godkjennes.

SAK NR.:
40/15
SØKNAD OM PLANENDRING, STELA, LØKEN, 32/21 M.FL
Rådmannens innstilling:

.
19

Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Stela, gnr.32, bnr.21, m.fl. endres i
henhold til søknaden datert 23.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Stela, gnr.32, bnr.21, m.fl. endres i
henhold til søknaden datert 23.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Stela, gnr.32, bnr.21, m.fl. endres i
henhold til søknaden datert 23.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
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Interpellasjon til kommunestyrets møte 15/6-2015
Kommuneøkonomien og kommunens evne til å bære de tunge investeringene
Vi viser til spørsmål fra Høyre og KrF ang. kommunens evne til å bære de store
investeringene, og rådmannens svar i Formannskapet 8/6.
Svaret gir en grei redegjørelse for hvordan man ser på utviklingen i norsk økonomi, og
effekter på kommuneøkonomien. Det er positive og negative signaler, og i sum må man kunne
fastslå at framtidsutsiktene er mer usikre enn tidligere.
I analysen av økonomien i Aurskog-Høland fokuserer rådmannen ensidig på driftsresultatet og
fondssituasjonen. Fondene er styrket utover forventningen, og det er bra. Men analysen
mangler en del vesentlige momenter knyttet til den underliggende tjenesteproduksjonen i
sektorer og staber:
- I 2013 og 2014 har sektor og staber ett merforbruk på til sammen ca. 11 mill.
Prognosen for 2015 viser ett merforbruk på ca. 11 mill.
- Det økte overskuddet tidligere år skyldes primært finanskapitlet, hvor skatteinntekter,
rammetilskudd og renteutvikling har bidratt i positiv retning. I følge rådmannens egen
analyse kan man ikke forvente de samme økningene i årene fremover, noe man også så
tegn til i 2014.
- Tidligere år har det også vært praksis å overføre momskompensasjon for investeringer
over på drift, noe som ikke lenger er tillatt.
- I rådmannens forslag til vedtak ang. rapport 1. tertial foreslås det at overskuddet forblir
som budsjettert, til tross for at sektor og staber vil få ett merforbruk på ca. 11 mill.
Dette kan gjøres fordi man disponerer ubrukte lånemidler.
Med andre ord er ikke driften like sunn som driftsresultatene skulle tilsi. I sitt svar til
formannskapet konkluderer rådmannen med at kommunen er rustet til å bære investeringene.
Det forutsetter imidlertid at overføringene til sektor og staber ikke økes, tvert imot er det
forventet en ytterligere reduksjon som følge av omstillingsprosjektet på 4,3 mill. i 2016, og
ytterligere uspesifiserte innsparinger i 2017 på 5 mill.
Videre er det utfordringer innenfor skole, hvor rektorene har signalisert at de trenger ressurser
til strakstiltak. Veivedlikehold er konstant underbudsjettert. Det er satt i gang tiltak for å
redusere økonomisk sosialhjelp. Vi håper selvfølgelig at disse tiltakene lykkes, men har på
ingen måte noen garanti for det. Vi har ett alarmerende høyt sykefravær. Innenfor enkelte
tjenesteområder er fraværet på over 15%, og det er ikke utenkelig at dette skyldes mangel på
ressurser og dermed høyt arbeidspress.
Høyre er bekymret for at betjening av fremtidig stor gjeld vil bety ytterligere kutt i
tjenestetilbudet og press på de ansatte. Ut over den vedtatte investeringen på Bjørkelangen
skole, mener vi denne kunnskapen må medføre en revurdering av svømmebasseng og omfang
for helsehus.
På bakgrunn av dette har vi følgende spørsmål:
1. Hvilke kutt i tjenestilbudet vil bli nødvendige for å spare inn 4,3 mill. i 2016?
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2. Uten hjelp fra finanskapitlet, hvordan er overforbruket i sektor og staber tenkt dekket
inn?
3. Mener ordfører at kommunens økonomi er i stand til å bære alle investeringer som
planlagt?
Simen Solbakken
Aurskog-Høland Høyre

Svar på interpellasjon:
Innledningsvis er det grunn til å minne om at spørsmål knyttet til kommuneøkonomien og
kommunens evne til å bære de tunge investeringene er besvart i notat som ble sendt
formannskapets medlemmer 5. juni og kommentert av rådmannen i formannskapets møte 8.
juni. Problemstillingene som tas opp i denne interpellasjonen er sammenfallende med dette,
og administrasjonens analyse, vurdering og konklusjon vedlegges som nærmere
bakgrunnsmateriale.
Når det gjelder interpellasjonens framstilling av praksis om å overføre
momskompensasjonsinntekter fra investeringer over på drift, kommer det ikke tydelig fram
om praksisen det siktes til gjelder vår kommune eller f eks hele kommunesektoren. Med
bakgrunn i dette er det viktig å fastslå at praksisen i Aurskog-Høland kommune fram til
ordningen opphørte var at momskompensasjonsinntekter fra investeringer i beskjeden grad ble
brukt i driften.
Spørsmål 1 og 2 besvares under ett: Spørsmålene må ses i sammenheng med budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019. Budsjettprosessen er i startfasen, og detaljert framdriftsplan og
budsjettrundskriv vil bli sendt ut rett over sommerferien. Rådmannen vil på ordinær måte
legge fram forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for politisk behandling i
november.
Når det gjelder spørsmål 3, henvises til vedlagte svar til formannskapsmøte 8.6.2015.
Ordfører konkluderer med at kommunens økonomi er i stand til å bære alle investeringer som
planlagt.
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