Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyresalen
Møtedato:
23.02.2015
Fra kl. 18:00 Til kl. 19:45
Fra saknr.:
1/15
Til saknr.:
13/15
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
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:
Odd Gunnar Holtet, Per Bernhard Jacobsen, Inger Lise Nøstvik, Kine Asper, Lasse Berg,
Jarle Bergsjø
Følgende varamedlemmer møtte:
Rune Werner Karlsen, Sissel Rødberg Gulbrandsen, Grethe Moen Bangfield, Tove Hønsen Johnsen
møtte under sak 12/15, Johan Saers, Siri Hidle, Marianne Aasnes
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe
Inhabilitet:

Siri Hidle under sak 13/15, Roger Evjen under sak 12/15
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, 24.02.2015
Rune Holter
sekretær

Orienteringer:
Ingen.
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SAK NR.:
1/15
REFERATER KOMMUNESTYRET 230215
Rådmannens innstilling:

.

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

SAK NR.:
2/15
KOMMUNEREFORM - PROSESS OG RAMMER
Rådmannens innstilling:
1.

2.
3.

.

Politisk styringsgruppe for kommunereformen får følgende mandat:
 Den politiske styringsgruppen som består av formannskapsmedlemmene skal
avlaste kommunestyret i arbeidet med kommunereformen. Kommunestyret kan
delegere ansvarsområder og beslutninger til styringsgruppen utover det som
framkommer av mandatet.
 Styringsgruppen skal ha ansvar for å tenke overordnet, søke kunnskap, sikre
framdrift og legge grunnlaget for beslutning i kommunestyret.
 Styringsgruppen gis fullmakt til å søke om økonomiske midler i forbindelse
med utrednings- og informasjonsarbeid.
 Styringsgruppen kan fatte vedtak om samarbeid med og/eller veiledning og
rådgiving fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), Fylkesmannen og
andre.
 Styringsgruppen kan forta sonderingssamtaler om utredningsbehov og
framtidig kommunestruktur med aktuelle kommuner.
 Styringsgruppen kan delegere arbeidsoppgaver og ansvar til arbeidsutvalget.
Aurskog-Høland kommune vil følge løp to skissert i stortingsproposisjon 95 S, dvs.
endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing i løpet av våren 2016.
Det utarbeides tre rapporter som skal behandles av kommunestyret:
 Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.
 Rapport om kommunens oppgaver, inkludert eventuelt nye kommunale
oppgaver.
 Rapport om alternativene for framtidig kommunestruktur for Aurskog-Høland.
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4.

5.

Kommunestyret gir sin tilslutning til at styringsgruppa gjennomfører naboprat med
nabokommunene Eidskog, Rømskog, Trøgstad, Nes, Fet og Sørum samt eventuelt andre
som tar kontakt med Aurskog-Høland.
Aurskog-Høland kommune ønsker en åpen, bred og inkluderende
kommunereformprosess der innbyggere og politikere er aktive deltakere. Disse tiltakene
bør være del av prosessen:
 Åpent folkemøte med workshop om rapporten om utfordringer for AurskogHøland fram mot 2050.
 Fulldistribusjon av informasjonsbrosjyre om framtidig kommunestruktur.
 Rapport om framtidig kommunestruktur legges ut på høring.
 Folkemøter i kommunens tettsteder om alternativene til framtidig
kommunestruktur.
 I høringsperioden arrangeres det politikerbenk i kommunens tettsteder.
 Det gis anledning til å gi innspill via sosiale medier.
 Barn og unge høres etter opplegg vedtatt av styringsgruppen.
 Lag og foreninger oppfordres til å ta opp konsekvenser av framtidig
kommunestruktur på egne møter og arrangement.

Behandling i STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
1.

2.
3.

Politisk styringsgruppe for kommunereformen får følgende mandat:
 Den politiske styringsgruppen som består av formannskapsmedlemmene skal
avlaste kommunestyret i arbeidet med kommunereformen. Kommunestyret kan
delegere ansvarsområder og beslutninger til styringsgruppen utover det som
framkommer av mandatet.
 Styringsgruppen skal ha ansvar for å tenke overordnet, søke kunnskap, sikre
framdrift og legge grunnlaget for beslutning i kommunestyret.
 Styringsgruppen gis fullmakt til å søke om økonomiske midler i forbindelse
med utrednings- og informasjonsarbeid.
 Styringsgruppen kan fatte vedtak om samarbeid med og/eller veiledning og
rådgiving fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), Fylkesmannen og
andre.
 Styringsgruppen kan forta sonderingssamtaler om utredningsbehov og
framtidig kommunestruktur med aktuelle kommuner.
 Styringsgruppen kan delegere arbeidsoppgaver og ansvar til arbeidsutvalget.
Aurskog-Høland kommune vil følge løp to skissert i stortingsproposisjon 95 S, dvs.
endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing i løpet av våren 2016.
Det utarbeides tre rapporter som skal behandles av kommunestyret:
 Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.
 Rapport om kommunens oppgaver, inkludert eventuelt nye kommunale
oppgaver.
 Rapport om alternativene for framtidig kommunestruktur for Aurskog-Høland.
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4.

5.

Kommunestyret gir sin tilslutning til at styringsgruppa gjennomfører naboprat med
nabokommunene Eidskog, Rømskog, Trøgstad, Nes, Fet og Sørum samt eventuelt
andre som tar kontakt med Aurskog-Høland.
Aurskog-Høland kommune ønsker en åpen, bred og inkluderende
kommunereformprosess der innbyggere og politikere er aktive deltakere. Disse
tiltakene bør være del av prosessen:
 Åpent folkemøte med workshop om rapporten om utfordringer for AurskogHøland fram mot 2050.
 Fulldistribusjon av informasjonsbrosjyre om framtidig kommunestruktur.
 Rapport om framtidig kommunestruktur legges ut på høring.
 Folkemøter i kommunens tettsteder om alternativene til framtidig
kommunestruktur.
 I høringsperioden arrangeres det politikerbenk i kommunens tettsteder.
 Det gis anledning til å gi innspill via sosiale medier.
 Barn og unge høres etter opplegg vedtatt av styringsgruppen.
 Lag og foreninger oppfordres til å ta opp konsekvenser av framtidig
kommunestruktur på egne møter og arrangement.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Før behandlingen orienterte ordfører kort om bestilling fra regjeringen til kommunene i
forbindelse med «kommunereformen». Ordfører orienterte også om at det allerede er avholdt
møter (naboprat) med flere nabokommuner, bl.a. Rømskog og Eidskog kommuner, og at det
blir møter med de andre nabokommunene. I prosessen vil det bli lagt vekt på at alle skal høres
og gis deltakelsesmulighet, spesielt viktig er det at unge trekkes med. Den 6. mai i år blir det
et åpent orienteringsmøte på rådhuset for innbyggere.
Innstillingen fra styringsgruppe for kommunereformen enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

2.

Politisk styringsgruppe for kommunereformen får følgende mandat:
 Den politiske styringsgruppen som består av formannskapsmedlemmene skal
avlaste kommunestyret i arbeidet med kommunereformen. Kommunestyret kan
delegere ansvarsområder og beslutninger til styringsgruppen utover det som
framkommer av mandatet.
 Styringsgruppen skal ha ansvar for å tenke overordnet, søke kunnskap, sikre
framdrift og legge grunnlaget for beslutning i kommunestyret.
 Styringsgruppen gis fullmakt til å søke om økonomiske midler i forbindelse
med utrednings- og informasjonsarbeid.
 Styringsgruppen kan fatte vedtak om samarbeid med og/eller veiledning og
rådgiving fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), Fylkesmannen og
andre.
 Styringsgruppen kan forta sonderingssamtaler om utredningsbehov og
framtidig kommunestruktur med aktuelle kommuner.
 Styringsgruppen kan delegere arbeidsoppgaver og ansvar til arbeidsutvalget.
Aurskog-Høland kommune vil følge løp to skissert i stortingsproposisjon 95 S, dvs.
endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing i løpet av våren 2016.
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3.

4.

5.

Det utarbeides tre rapporter som skal behandles av kommunestyret:
 Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.
 Rapport om kommunens oppgaver, inkludert eventuelt nye kommunale
oppgaver.
 Rapport om alternativene for framtidig kommunestruktur for Aurskog-Høland.
Kommunestyret gir sin tilslutning til at styringsgruppa gjennomfører naboprat med
nabokommunene Eidskog, Rømskog, Trøgstad, Nes, Fet og Sørum samt eventuelt
andre som tar kontakt med Aurskog-Høland.
Aurskog-Høland kommune ønsker en åpen, bred og inkluderende
kommunereformprosess der innbyggere og politikere er aktive deltakere. Disse
tiltakene bør være del av prosessen:
 Åpent folkemøte med workshop om rapporten om utfordringer for AurskogHøland fram mot 2050.
 Fulldistribusjon av informasjonsbrosjyre om framtidig kommunestruktur.
 Rapport om framtidig kommunestruktur legges ut på høring.
 Folkemøter i kommunens tettsteder om alternativene til framtidig
kommunestruktur.
 I høringsperioden arrangeres det politikerbenk i kommunens tettsteder.
 Det gis anledning til å gi innspill via sosiale medier.
 Barn og unge høres etter opplegg vedtatt av styringsgruppen.
 Lag og foreninger oppfordres til å ta opp konsekvenser av framtidig
kommunestruktur på egne møter og arrangement.

SAK NR.:
3/15
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
HØRINGSUTTALELSE
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune gir sin tilslutning til høringsbrev og høringsuttalelse datert
16.12.2014 fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) til Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram. Høringsforslag.
Aurskog-Høland kommune vil presisere at den regionale plan må ta inn over seg at kommuner
som Aurskog-Høland, en kommune som er større i geografisk utstrekning enn Oslo, Asker og
Bærum til sammen, i større grad må få mulighet til å utvikle sine tettsteder langs
kollektivaksene.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune gir sin tilslutning til høringsbrev og høringsuttalelse datert
16.12.2014 fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) til Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram. Høringsforslag.
Aurskog-Høland kommune vil presisere at den regionale plan må ta inn over seg at kommuner
som Aurskog-Høland, en kommune som er større i geografisk utstrekning enn Oslo, Asker og
Bærum til sammen, i større grad må få mulighet til å utvikle sine tettsteder langs
kollektivaksene.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra (H) v/ representanten Johan Saers om et tilleggspunkt:
«Aurskog-Høland kommune vil presisere at en ny bru over Glomma i Fetsund må bygges
snarest»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling inkl. nytt pkt. enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune gir sin tilslutning til høringsbrev og høringsuttalelse datert
16.12.2014 fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) til Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram. Høringsforslag.
Aurskog-Høland kommune vil presisere at den regionale plan må ta inn over seg at kommuner
som Aurskog-Høland, en kommune som er større i geografisk utstrekning enn Oslo, Asker og
Bærum til sammen, i større grad må få mulighet til å utvikle sine tettsteder langs
kollektivaksene.
Aurskog-Høland kommune vil også presisere at en ny bru over Glomma i Fetsund må bygges
snarest.

SAK NR.:
4/15
UTSETTELSE AV ARBEID MED NY KOMMUNEPLAN
Rådmannens innstilling:
1.
2.

.

Arbeidet med ny kommuneplan utsettes til etter kommunevalget 2015.
Ny planstrategi og ny kommuneplan med areal- og samfunnsdel sees i sammenheng.
Arbeidet følger oppsatte framdriftsplan.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra ordfører om et nytt pkt.1, og at rådmannens pkt. 1 og 2 blir pkt. 2 og 3:
Nytt pkt. 1:
«Gjeldende kommuneplan samfunnsdel 2011 – 2022 vedtatt av kommunestyret 20.06.2011
(sak nr. 37/11) og arealdel vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 (sak nr. 45/11) videreføres
inntil nytt kommunestyre vedtar ny kommuneplan».
Forslaget enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Gjeldende kommuneplan samfunnsdel 2011 – 2022 vedtatt av kommunestyret
20.06.2011 (sak nr. 37/11) og arealdel vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 (sak nr.
45/11) videreføres inntil nytt kommunestyre vedtar ny kommuneplan

2.

Arbeidet med ny kommuneplan utsettes til etter kommunevalget 2015.

3.

Ny planstrategi og ny kommuneplan med areal- og samfunnsdel sees i sammenheng.
Arbeidet følger oppsatte framdriftsplan

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Gjeldende kommuneplan samfunnsdel 2011 – 2022 vedtatt av kommunestyret
20.06.2011 (sak nr. 37/11) og arealdel vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 (sak nr.
45/11) videreføres inntil nytt kommunestyre vedtar ny kommuneplan

2.

Arbeidet med ny kommuneplan utsettes til etter kommunevalget 2015.

3.

Ny planstrategi og ny kommuneplan med areal- og samfunnsdel sees i sammenheng.
Arbeidet følger oppsatte framdriftsplan

SAK NR.:
5/15
KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 2015-2025
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAMMET
Rådmannens innstilling:

.

Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025
fastsettes med følgende endringer:
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1. Setningen «idrett og fysisk aktivitet» erstattes med «idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet» i tittelen på kommunedelplanen og i teksten i kommunedelplanen.
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:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025
fastsettes med følgende endringer:
1. Setningen «idrett og fysisk aktivitet» erstattes med «idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet» i tittelen på kommunedelplanen og i teksten i kommunedelplanen.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025
fastsettes med følgende endringer:
1. Setningen «idrett og fysisk aktivitet» erstattes med «idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet» i tittelen på kommunedelplanen og i teksten i kommunedelplanen.

SAK NR.:
6/15
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL - REMA 1000 LØKEN
Rådmannens innstilling:

.

1. Ole Kristian Fjeldstad Hage innvilges salgsbevilling for alkohol ved Rema 1000 Løken
fram til 30.06.16.
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2. Bevillingen gjelder for salg av alkohol med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
3. Bevillingshaver må til enhver tid forholde seg til de salgstider som er fastsatt i forskrift
om salg av øl i Aurskog-Høland med utfyllende bestemmelser i politisk handlingsplan
for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill, vedtatt av kommunestyret
05.09.11.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Ole Kristian Fjeldstad Hage.
5. Som styrers stedfortreder godkjennes Rolf Andreas Fjeldstad Sveen.
6. Utsalgsstedet må etablere internkontroll og betale bevillingsgebyr i samsvar med
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.
7. Bevillingshaver gjøres kjent med at kommunen har avtale med Securitas for kontroll
med salgsbevillingen.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ole Kristian Fjeldstad Hage innvilges salgsbevilling for alkohol ved Rema 1000 Løken
fram til 30.06.16.
Bevillingen gjelder for salg av alkohol med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillingshaver må til enhver tid forholde seg til de salgstider som er fastsatt i forskrift
om salg av øl i Aurskog-Høland med utfyllende bestemmelser i politisk handlingsplan
for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill, vedtatt av kommunestyret
05.09.11.
Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Ole Kristian Fjeldstad Hage.
Som styrers stedfortreder godkjennes Rolf Andreas Fjeldstad Sveen.
Utsalgsstedet må etablere internkontroll og betale bevillingsgebyr i samsvar med
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.
Bevillingshaver gjøres kjent med at kommunen har avtale med Securitas for kontroll
med salgsbevillingen.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.
2.
3.

Ole Kristian Fjeldstad Hage innvilges salgsbevilling for alkohol ved Rema 1000 Løken
fram til 30.06.16.
Bevillingen gjelder for salg av alkohol med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillingshaver må til enhver tid forholde seg til de salgstider som er fastsatt i forskrift
om salg av øl i Aurskog-Høland med utfyllende bestemmelser i politisk handlingsplan
for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill, vedtatt av kommunestyret
05.09.11.
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4.
5.
6.
7.

Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Ole Kristian Fjeldstad Hage.
Som styrers stedfortreder godkjennes Rolf Andreas Fjeldstad Sveen.
Utsalgsstedet må etablere internkontroll og betale bevillingsgebyr i samsvar med
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.
Bevillingshaver gjøres kjent med at kommunen har avtale med Securitas for kontroll
med salgsbevillingen.

SAK NR.:
7/15
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - 2 DAGERS VALG
Rådmannens innstilling:

.

Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg søndag 13. september og mandag 14.
september 2015 i Aurskog-Høland kommune.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg søndag 13. september og mandag 14.
september 2015 i Aurskog-Høland kommune.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg søndag 13. september og mandag 14.
september 2015 i Aurskog-Høland kommune.

SAK NR.:
8/15
FULLMAKT TIL ORDFØRER OG RÅDMANN I KRISESITUASJON
Rådmannens innstilling:

.

A) Ordfører gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
1. For nødvendige tiltak for kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige
sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og
utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser kan disponeres inntil kr. 300.000.
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B) Rådmannen gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
2. Det gis fullmakt til å omdisponere kommunalt personale og maskiner/redskap til
påtrengende hjelpetiltak, og utføre andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
Overtid og ekstraarbeid kan beordres.
3. Det gis om nødvendig fullmakt til å stanse midlertidige enkelte av kommunens
virksomheter for å kunne omdirigere ressurser til redningstjeneste.
Rådmannen legger fram for formannskapet en oversikt over bruk av midler så snart som mulig
til orientering og med angivelse av dekning.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:

1.

A) Ordfører gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
For nødvendige tiltak for kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige
sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og
utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser kan disponeres inntil kr. 300.000.

B) Rådmannen gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
2. Det gis fullmakt til å omdisponere kommunalt personale og maskiner/redskap til
påtrengende hjelpetiltak, og utføre andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
Overtid og ekstraarbeid kan beordres.
3. Det gis om nødvendig fullmakt til å stanse midlertidige enkelte av kommunens
virksomheter for å kunne omdirigere ressurser til redningstjeneste.
4. Rådmannen legger fram for formannskapet en oversikt over bruk av midler så snart som
mulig til orientering og med angivelse av dekning.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:

1.

A) Ordfører gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
For nødvendige tiltak for kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige
sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og
utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser kan disponeres inntil kr. 300.000.

B) Rådmannen gis følgende fullmakt i oppstått krisesituasjon:
2. Det gis fullmakt til å omdisponere kommunalt personale og maskiner/redskap til
påtrengende hjelpetiltak, og utføre andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
Overtid og ekstraarbeid kan beordres.
3. Det gis om nødvendig fullmakt til å stanse midlertidige enkelte av kommunens
virksomheter for å kunne omdirigere ressurser til redningstjeneste.
4. Rådmannen legger fram for formannskapet en oversikt over bruk av midler så snart som
mulig til orientering og med angivelse av dekning.
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SAK NR.:
9/15
PLAN FOR OPPRETTELSE AV EVAKUERINGS- OG PÅRØRENDESENTER (EPS)
Rådmannens innstilling:

.

Plan for etablering av evakuerings- og pårørendesenter EPS godkjennes.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Plan for etablering av evakuerings- og pårørendesenter EPS godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra SP v/ representanten Henriette Eng om at «Linåkerveien Ressurssenter også tas inn
i planen på side 4, første avsnitt».
Enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling med rettelser på side 4 i planen enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Plan for etablering av evakuerings- og pårørendesenter EPS godkjennes.
Linåkerveien Ressurssenter tas også inn i planen på side 4, første avsnitt.

SAK NR.:
10/15
BEREDSKAPSMELDING 2014
Rådmannens innstilling:

.

Beredskapsmeldingen for 2014 tas til orientering.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Beredskapsmeldingen for 2014 tas til orientering.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Beredskapsmeldingen for 2014 tas til orientering.

SAK NR.:
11/15
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HEMNES TRE AS
2. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Hemnes Tre AS datert
10.04.14, med reguleringsbestemmelser sist revidert 08.12.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Hemnes Tre AS datert
10.04.14, med reguleringsbestemmelser sist revidert 08.12.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Hemnes Tre AS datert
10.04.14, med reguleringsbestemmelser sist revidert 08.12.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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SAK NR.:
12/15
LOVLIGHETSKONTROLL - HOFMOEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
1.
2.

.

Kravet om lovlighetskontroll avvises.
Beslutningen oversendes Fylkesmannen.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Representanten Roger Evjen (AP) meldte seg inhabil i saken.
Vararepresentant Tove Hønsen Johansen (AP) møtte som vara for Roger Evjen i denne saken.
Rådmannen endrer sin innstilling til å bruke teksten i konklusjonen som innstilling.
«1. Krav om lovlighetskontroll er fremsatt for sent og kravet avvises».
«2. Beslutningen oversendes Fylkesmannen for vurdering av lovlighetskontroll».
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Krav om lovlighetskontroll er fremsatt for sent og kravet avvises.

2.

Beslutningen oversendes Fylkesmannen for vurdering av lovlighetskontroll.

SAK NR.:
13/15
ERVERV AV EIENDOMMEN 120/70, HEMNES
Rådmannens innstilling:
1.
2.
3.

.

Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommen innenfor en ramme på 1,1 mill kr inkl.
omkostninger.
Det bevilges i tillegg 1 mill. kr til sanering av eiendommen og til å anlegge ny vei inn til
idrettshallen.
Prosjektet finansieres med bevilgning på 2,1 mill. kr fra sentralt driftsfond 2561002.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
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1.
2.
3.

Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommen innenfor en ramme på 1,1 mill kr inkl.
omkostninger.
Det bevilges i tillegg 1 mill. kr til sanering av eiendommen og til å anlegge ny vei inn til
idrettshallen.
Prosjektet finansieres med bevilgning på 2,1 mill. kr fra sentralt driftsfond 2561002.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Representanten Siri Hidle (SP) meldte seg inhabil som medlem i Høland og Setskog
Sparebank sitt styre.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Saken åpnes for offentlighet.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.
2.
3.

Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommen innenfor en ramme på 1,1 mill kr inkl.
omkostninger.
Det bevilges i tillegg 1 mill. kr til sanering av eiendommen og til å anlegge ny vei inn til
idrettshallen.
Prosjektet finansieres med bevilgning på 2,1 mill. kr fra sentralt driftsfond 2561002.
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Interpellasjon 1 fra Aurskog-Høland Arbeiderparti v/ Aina Sletner:
Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser
Regjeringen har foreslått en ny generell adgang til midlertidig ansettelse for inntil tolv
måneder, kombinert med forslag om begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9. Med
dette åpner man i praksis for at alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år.
Hvordan bør Aurskog-Høland kommune forholde seg til forslagene om å utvide
muligheten for midlertidig ansettelse?
Kommunestyret bør merke seg at tross for at forslaget fremmes med gode intensjoner
om å gi flere innpass i arbeidslivet, går en samlet arbeidstakerside mot forslaget.
Forskning viser dessuten at flere midlertidig ansatte ikke skaper flere jobber.
Arbeiderpartiet er mot forslaget av flere grunner. Viktigst er det at det har negative
konsekvenser for arbeidstakerne. Midlertidig ansatte har dårligere lønn og færre
rettigheter. Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Med dette forslaget blir
midlertidighet mer en normalordning.
Kommunestyret bør ikke vedta å la være å forholde seg til lovendringer.
Derimot kan kommunestyret som overordnet arbeidsgiver vedta en ansvarlig politikk
som ikke fullt ut utnytter lovens maksimalgrense i forhold til midlertidige ansettelser.
Kommunestyret kan begrense bruken av midlertidige ansettelser ved ikke å endre
praksis i forhold til midlertidige ansettelser, selv om loven åpner for det.
Dersom kommunestyret ønsker at kommunen følger dagens praksis, bør kommunestyret
også vedta å be regjeringen om ikke å foreta endringene i lovverket.
Arbeiderpartiets forslag til vedtak er at følgende uttalelse oversendes sosial- og
arbeidsministeren:
 Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune mener at regjeringens forslag om
økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for
arbeidstakerne. Forslaget vil kunne bety at alle nyansettelser kan være
midlertidige i 12 måneder.
 Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune ønsker en arbeidsmiljølov som gir
trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke
gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser.
 Dersom et flertall på Stortinget likevel vedtar regjeringens forslag om
midlertidighet, vil Aurskog-Høland kommune som arbeidsgiver likevel
fortsette dagens praksis.
Aurskog-Høland Arbeiderparti
Aina Sletner, gruppeleder
Svar på interpellasjonen
Saken reiser komplekse problemstillinger som krever utredning fra
administrasjonen.
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Saken foreslås oversendt til rådmannen for saksbehandling.
Saken sendes til politisk behandling i formannskap og kommunestyre.
Ordførers svar tatt til etterretning av kommunestyret

Interpellasjon 2 fra Aurskog-Høland Høyre v/ Simen Solbakken:
Interpellasjon om bygging av svømmebasseng, og konsekvenser for ny Bjørkelangen
Skole
Investering- og driftsbudsjett for svømmebasseng ble vedtatt våren 2013. Formannskapet fikk
i kommunestyrets møte 06.05.2013 fullmakt til å godkjenne prosjektet for å rekke fristen til å
søke om å bli pilotprosjekt. Investeringsbudsjettet hadde flere mangler, bl.a. var ikke
kostnader til ventilasjonsanlegg med.
Budsjettet hadde videre følgende forutsetninger som senere er endret og/eller stilt
spørsmålstegn ved:
-

Ekstra spillemidler som følge av interkommunalt samarbeid falt bort når Rømskog
takket nei.
- Svømmebassenget var opprinnelig tenkt som ett pilotprosjekt. Arkitekt og leverandør
ville være med og ta deler av sine kostnader. Dette konseptet har siden falt bort.
- Budsjettet forutsatte full momskompensasjon. Det forutsetter antageligvis at
kommunen ikke kan ta betalt for at publikum benytter anlegget.
- Dårlig, til dels fraværende, sammenligningsgrunnlag for driftsbudsjett.
- Urealistiske anslag for besøkstall. Selv de mest ivrige pådriverne for bassenget mener
at budsjettert besøkstall er alt for høyt.
I kommunestyrets møte 16.12.2013 blir prosjektet tatt inn i budsjett og handlingsplan med en
ramme på 30 mill. (37,5 mill. inkl. mva., med forutsetning om full refusjon.) Dette til tross for
at representanter fra flere partier ytret bekymring for forutsetningene i investerings- og
driftsbudsjettene.
Det har siden vedtaket 16.12.2013 vært to interpellasjonen i kommunestyret vedr. framdrift og
mulige alternative løsninger. Under behandling av interpellasjon 05.05.2014 ble det lovet en
framdriftsplan i formannskapet 19.05.2014. På bakgrunn av mangelfull informasjon gitt til
formannskapet kom det en ny interpellasjonen i kommunestyret 16.06.2014. Det ble da
opplyst at rådmannen ville intensivere framdrift for prosjektet og legge fram en framdriftsplan
til høsten.
Framdriftsplanen ble presentert i kommunestyret 22.09.2014. Planen viste med all tydelighet
at framdrift for ny Bjørkelangen skole er avhengig av endelig vedtak for svømmebassenget.
Det ble signalisert at det ville komme en sak til kommunestyret i februar 2015 ang. eventuell
justering av investeringsramme og en presentasjon av driftskonsept med tilhørende budsjett.
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Det er i sakspapirene til kommunestyremøtet 23.02.2015 ingen sak vedr. bassenget. I den
forbindelse har vi derfor følgende spørsmål:
1. På generelt grunnlag, er ordfører enig i at framdriften i prosjektene er for lav, og at
informasjon gitt til de folkevalgte om så store og viktige prosjekter er mangelfull?
2. Er det utarbeidet ett mer realistisk driftsbudsjett, og når vil det eventuelt bli lagt fram
for de folkevalgte?
3. Er spørsmålet om momskompensasjon avklart, og hvordan påvirker det
investeringsrammen?
4. Under forutsetning av at rammen på 30 mill. kroner ikke er tilstrekkelig, når vil det bli
lagt fram en sak om dette for kommunestyret?
Simen Solbakken
Aurskog Høland Høyre

Svar på interpellasjonen
Beslutning om bygging av svømmebasseng ble delegert til formannskapet i kommunestyresak
20/13. Vedtaket i punkt 5 var som følger:
Bygging av svømmebasseng sentrumsnært organiseres som et eget prosjekt under
forutsetning av at kostnadsrammen og finansiering legges frem fram for godkjenning i
formannskapet 27. mai. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne prosjektet. Innen en
kostnadsramme på 30 millioner. I tillegg utredes kostnader ved bygging av basseng på
eksisterende tomt for skole.

I formannskapet ble det i formannskapssak 91/13 fattet vedtak med følgende ordlyd:
1. Formannskapet velger tomt foran rådhuset til lokalisering av et nytt svømmeanlegg.
2. Prosjektet gjennomføres i henhold til det romprogram som er presentert i saken og i
henhold til de krav som stilles for å oppnå status som pilotprosjekt.
3. Det sendes inn søknad om status som pilotprosjekt.
4. Fremlagt investeringsplan med en kostnadsramme for kommunen knyttet til bygging av
nytt svømmeanlegg på inntil kr 30 millioner godkjennes. Hvis forutsetningene for
finansieringen av prosjektet endres slik at vedtatt kostnadsramme ikke kan holdes, skal
saken opp til ny behandling i kommunestyret.

Formannskapet har fått en redegjørelse for prosjektet og prosjektets fremdrift. Formannskapet
ble orientert om fremdrift siste gang den 26. januar 2015. Administrasjonen gjennomfører
konkurransepreget dialog med tre prekvalifiserte leverandører. Administrasjonen legger opp
til valg av entreprenør sommeren 2015 og åpning i løpet av 2016.
I og med at endelig anlegg ikke har blitt valgt er det ikke mulig å fremlegge endelig
driftsbudsjett. Driftsbudsjett legges frem i egen politisk sak for formannskap/kommunestyre
når drifts- og vedlikeholdskostnader er avklart, men før endelig avtale med leverandør inngås.
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Prosjektet har basert seg på en nettobelastning for kommunen på inntil NOK 30 000 000,med tillegg av momskompensasjon og tippemidler, slik det er forutsatt i formannskapets
vedtak. Spørsmålet om momskompensasjon er tatt opp med revisor og med Skatt Øst.
Reduksjon i mva-kompensasjon kommer til fradrag i prosjektets totalramme.
Gruppen som forhandler med leverandører på vegne av kommunen har forespurt leverandører
om det er mulig å bygge innenfor kommunens rammer og har fått positiv tilbakemelding på
dette. Det har derfor ikke vært aktuelt å gå tilbake til kommunestyret med en sak om
ytterligere finansiering.
Thomas Grønnerød-Hemmingby
Leder av prosjektkontoret

Ordførers svar tatt til etterretning av kommunestyret
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