Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyressalen
Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 21:15
Fra saknr.: 54/14
Til saknr.: 65/14
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

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

Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Kine Asper, Espen Moe Olsen, Erik Gangnæs
Følgende varamedlemmer møtte:
Rune Werner Karlsen, Tommy Lunaas, Johan Saers
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe, Ungdomsrådet

Inhabilitet:
Thor Haugerudbråten i sak 55/14, Jan Rune Fjeld i sak 57/14
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, 04.11.2014
Rune Holter
sekretær

Orienteringer:


Forslag til ny transportplan for regionen Oslo og Akershus v/Ellen Grepperud



Forvaltningsplan for vannregion Glomma og presentasjon av Haldenvassdraget
v/Finn Grimsrud



Økonomisjef John-Ivar Udnesseter orienterte om regnskapsdelen i sak 58/14 om
rapportering 2. tertial 2014
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SAK NR.:
54/14
REFERATER KOMMUNESTYRET 3.10.2014
Rådmannens innstilling:

.

Referatene tas til etterretning
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Referatene tas til etterretning

SAK NR.:
55/14
PROSJEKT FOR BESLUTNING OM FREMTIDIG ORGANISERING AV ASVO
BJØRKELANGEN AS OG NEVERSTUA AS
Rådmannens innstilling:
1.
2.

.

Aurskog-Høland kommune vedtar at selskapene ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua
AS skal fusjoneres.
Formannskapet og ordfører i Aurskog-Høland kommune instrueres til å pålegge styrene
til å gjennomføre fusjonen.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Thor Haugerudbråten erklærte seg inhabil i saken.
Formannskapet ønsker svar på flere spørsmål. Ordfører foreslår at disse noteres og leveres
rådmannen som vil svare på disse før neste møte den 27. oktober. Saken utsettes til neste møte
27. oktober.
Spørsmålene er fellesspørsmål fra alle partiene og er som følger:
 Hva menes med avkastninger til jobb er for lav?
 Hvilke tilbud ligger i «aktivitetssenteret», og kan dette fortsatt lokaliseres til
Neverstua?
 Kan man bekrefte at det kun er AB-plassene som konkurransesettes? (s 26)
 Hvordan i praksis kan man gjennomføre en fusjon hvor en av partene er imot?
 Hva med arbeidsavtalene til de funksjonshemmede?
 Kan Formannskapet få bekreftelse på at VTA; alle får et tilbud? (Jfr. avsnitt 3 s 19)
 Økonomiske konsekvenser for kommunen ved å tilrettelegge for spesifikke
tiltaksplasser?
 Formannskapet ønsker vernepleiefaglige / helsefaglige vurderinger av en evt. fusjon
for brukergruppene
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Tilleggsbestilling:
 Vedlegg må ha brevhode og signatur. Det vises til vedlegg 5 i saken hvor dette
mangler
Enstemmig vedtatt
Vedtak i FORMANNSKAPET:
Sakens utsettes og tas opp på nytt i formannskapsmøte 27. oktober.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag fra SP, KrF, FrP og AP
1. Kommunestyret mener at ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS bør slåes i
sammen for å stå best rustet til å møte fremtiden med hensyn til deltagerne.
2. Det tas sikte på å gjennomføre en fusjon i 2015
3. De to selskapene, med sine styrer, bes å forberede denne prosessen.
4. Kommunestyret ber de respektive generalforsamlinger instruere styrene om å utarbeide
fusjonsplaner med oppstart 1.4.2015 for å sikre oppfølging av punkt 1-3.
5. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en helhetlig plan for å løse
utfordringer knyttet til de ulike aktivitetsplassene som et beslutningsdokument innen
1.6.2015 for iverksettelse 2. halvår 2015.
Forslaget vedtatt med 7 stemmer, SP 1, KrF 1, FrP 1, og AP 4
Aina Sletner AP var permittert fra møtet før denne saken kom opp.
Høyre 1, stemte mot forslaget
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunestyret mener at ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS bør slåes i
sammen for å stå best rustet til å møte fremtiden med hensyn til deltagerne.
Det tas sikte på å gjennomføre en fusjon i 2015
De to selskapene, med sine styrer, bes å forberede denne prosessen.
Kommunestyret ber de respektive generalforsamlinger instruere styrene om å utarbeide
fusjonsplaner med oppstart 1.4.2015 for å sikre oppfølging av punkt 1-3.
Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en helhetlig plan for å løse
utfordringer knyttet til de ulike aktivitetsplassene som et beslutningsdokument innen
1.6.2015 for iverksettelse 2. halvår 2015.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Thor Haugerudbråten FrP erklærte seg inhabil i denne saken.
Lars Henrik Sundby (SP) etterspurte vedlegg 5 i saken som var unntatt offentlighet når saken
var i formannskapet
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Dette vedlegget er uteglemt i sakspapirene som er sendt kommunestyret. Notatet ble
imidlertid etter en vurdering nedgradert av rådmannen til ikke å være unntatt offentlighet.
Vedlegget ble deretter lest opp under møtet.

Orientering fra H v/ Hans Aanerud Sauge:
«Høyre vil stemme mot formannskapets innstilling»
Stemmer for formannskapets innstilling: AP 13, FrP 4, SP 5, KrF 3, SV 1
Stemmer mot formannskapets innstilling: H 6, FrP 2
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 stemmer mot 8 stemmer.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunestyret mener at ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS bør slåes i
sammen for å stå best rustet til å møte fremtiden med hensyn til deltagerne.
Det tas sikte på å gjennomføre en fusjon i 2015
De to selskapene, med sine styrer, bes å forberede denne prosessen.
Kommunestyret ber de respektive generalforsamlinger instruere styrene om å utarbeide
fusjonsplaner med oppstart 1.4.2015 for å sikre oppfølging av punkt 1-3.
Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en helhetlig plan for å løse
utfordringer knyttet til de ulike aktivitetsplassene som et beslutningsdokument innen
1.6.2015 for iverksettelse 2. halvår 2015.

SAK NR.:
56/14
REVIDERT NRI AVTALE
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune vedtar avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre
Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI).
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 28-1 b) nr 3 til rådmannen
som instrueres til å videredelegere denne til rådmannen i vertskommunen (Sørum).
Behandling i FORMANNSKAPET:
Det er ønskelig at det rapporteres i årsmeldingen om at kommunen også har egen avtale med
ca. 40 leverandører. Dette burde også komme frem på NRI sin hjemmeside.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
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Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune vedtar avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre
Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI).
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 28-1 b) nr 3 til rådmannen
som instrueres til å videredelegere denne til rådmannen i vertskommunen (Sørum).
Behandling i KOMMUNESTYRET:
FrP v/ Kari Mikkelrud etterspør rapporteringer om gevinst / sparing ved å være med i en
interkommunal innkjøpsordning.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune vedtar avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre
Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI).
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 28-1 b) nr 3 til rådmannen
som instrueres til å videredelegere denne til rådmannen i vertskommunen (Sørum).

SAK NR.:
57/14
KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAKELSE AV GEBYR
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret kan ikke se at klagen inneholder nye momenter i saken. Klagen tas ikke til
følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret kan ikke se at klagen inneholder nye momenter i saken. Klagen tas ikke til
følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Jan Rune Fjeld AP erklærte seg inhabil i denne saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret kan ikke se at klagen inneholder nye momenter i saken. Klagen tas ikke til
følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

SAK NR.:
58/14
KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN 2014 – 2025
2. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til Kommunedelplan for Bjørkelangen 2014
– 2025.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Felles forslag:
Planbestemmelsens pkt 4.1, side 8, avsnitt 3, linje 2:
Ordet «integrert» endres til «hensyntatt».
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med følgende endring:
Planbestemmelsens pkt 4.1, side 8, avsnitt 3, linje 2:
Ordet «integrert» endres til «hensyntatt».
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med de justeringer som fremkommer fra
behandlingen i komite for teknisk drift og kultur
Komiteens innstilling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med følgende endring:
Planbestemmelsens pkt. 4.1, side 8, avsnitt 3, linje 2:
Ordet «integrert» endres til «hensyntatt».
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til Kommunedelplan for Bjørkelangen 2014
– 2025 med følgende endring i planbestemmelsens pkt. 4.1, side 8, avsnitt 3, linje 2, hvor
ordet «integrert» endres til «hensyntatt».
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til Kommunedelplan for Bjørkelangen 2014
– 2025 med følgende endring i planbestemmelsens pkt. 4.1, side 8, avsnitt 3, linje 2, hvor
ordet «integrert» endres til «hensyntatt».
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.

SAK NR.:
59/14
RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014
Rådmannens innstilling:

.

Rapportering på Økonomiplan 2014, 2. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjett:
Forslag til endring av driftsbudsjett andre tertial 2014
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Sektor/stab

Tiltak

Sum

Finans

Redusert rammetilskudd

Finans

Økt inntekt integreringstilskudd

-1 000

Finans

Reduserte renteutgifter

-1 800

Finans

Økte renteinntekter

-2 000

Finans

Økt inntekt ressurskrevende tjenester

-1 500

Finans

Reduserte utgifter eiendomsskatt

Oppvekst og utdanning

Styrking av ramme

Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur
Finans
Sum

Ressurskrevende tjenester
Styrking av ramme
Styrking av ramme
Redusert overskudd

445

-200
3 000
1 500
3 500
2 000
-3 945
0

Investeringer
Forventet merforbruk på enkelt prosjekter søkes løst innenfor den enkelte sektor/stabs ramme.
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:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Rapportering på Økonomiplan 2014, 2. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjett:
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Forslag til endring av driftsbudsjett andre tertial 2014
Sektor/stab

Tiltak

Sum

Finans

Redusert rammetilskudd

Finans

Økt inntekt integreringstilskudd

-1 000

Finans

Reduserte renteutgifter

-1 800

Finans

Økte renteinntekter

-2 000

Finans

Økt inntekt ressurskrevende tjenester

-1 500

Finans

Reduserte utgifter eiendomsskatt

Oppvekst og utdanning

Styrking av ramme

Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur
Finans
Sum

Ressurskrevende tjenester
Styrking av ramme
Styrking av ramme
Redusert overskudd

445

-200
3 000
1 500
3 500
2 000
-3 945
0

Investeringer
Forventet merforbruk på enkelt prosjekter søkes løst innenfor den enkelte sektor/stabs ramme.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Økonomisjef John Ivar Udnesseter orienterte om regnskapstallene.
Det ble etterspurt om det i tekstdelen kan rapporteres noe mer konkret på tall der dette er
mulig, utvikling fra forrige rapporteringer f.eks.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Rapportering på Økonomiplan 2014, 2. tertial godkjennes med følgende endringer i
driftsbudsjett:
Forslag til endring av driftsbudsjett andre tertial 2014
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Sektor/stab

Tiltak

Sum

Finans

Redusert rammetilskudd

Finans

Økt inntekt integreringstilskudd

-1 000

Finans

Reduserte renteutgifter

-1 800

Finans

Økte renteinntekter

-2 000

Finans

Økt inntekt ressurskrevende tjenester

-1 500

Finans

Reduserte utgifter eiendomsskatt

Oppvekst og utdanning

Styrking av ramme

Helse og rehabilitering
Helse og rehabilitering
Tekniske tjenester og kultur
Finans
Sum

Ressurskrevende tjenester
Styrking av ramme
Styrking av ramme
Redusert overskudd

445

-200
3 000
1 500
3 500
2 000
-3 945
0

Investeringer
Forventet merforbruk på enkelt prosjekter søkes løst innenfor den enkelte sektor/stabs ramme.

SAK NR.:
60/14
RENOVASJONSFORSKRIFT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.

Ny renovasjonsforskrift for Aurskog-Høland kommune vedtas med virkning fra 1. januar
2015.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Ny renovasjonsforskrift for Aurskog-Høland kommune vedtas med virkning fra 1. januar
2015.

11

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstiling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Ny renovasjonsforskrift for Aurskog-Høland kommune vedtas med virkning fra 1. januar
2015.

SAK NR.:
61/14
AVVIKLING AV HJEMMEKOMPOSTERING
Rådmannens innstilling:
1.
2.

.

Rabatten for hjemmekompost reduseres fra 40 % til 20 % i 2015.
Rabatten for hjemmekompost fjernes fra og med 2016.

Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.
2.

Rabatten for hjemmekompost reduseres fra 40 % til 20 % i 2015.
Rabatten for hjemmekompost fjernes fra og med 2016.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra AP v/ Stein Lie:
«Saken utsettes og tas inn i gebyrbehandlingen i økonomiplanen 2015- 2018».
Stemmer for forslaget: AP 13, SV 1, FrP 6, SP 4, KrF 3.
Stemmer for formannskapets innstilling: SP 1, H 6, FrP 1.
Forslaget ble vedtatt med 27 stemmer mot 8 stemmer.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Saken utsettes og tas inn i gebyrbehandlingen i økonomiplanen 2015- 2018
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SAK NR.:
62/14
KLAGE ANGÅENDE VEI TIL EIENDOMMEN 76/15
Rådmannens innstilling:

.

Omdisponering avslås med hjemmel i Jordlova § 9.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag fra H, SP, Frp og AP:
«Det gis rett til å omdisponere areal etter jordlovens § 9 slik at eksisterende landbruksvei kan
benyttes til adkomstvei for gnr. 77, bnr. 9 og gnr. 76, bnr. 15 med direkte adkomst til fylkesvei
231, (nord for eksisterende kryss)».
Enstemmig vedtatt (7 stemmer), SP 1, H 1, FrP 1, AP 4.
Ragnhild Holmedahl KrF og Aina Sletner AP hadde begge blitt innvilget permisjon fra møtet
før saken var oppe til avstemming.
Begrunnelse for vedtaket kommer i behandlingen i kommunestyret 3. november.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Det gis rett til å omdisponere areal etter jordlovens § 9 slik at eksisterende landbruksvei kan
benyttes til adkomstvei for gnr. 77, bnr. 9 og gnr. 76, bnr. 15 med direkte adkomst til fylkesvei
231, (nord for eksisterende kryss).
Begrunnelse for vedtaket kommer i behandlingen i kommunestyret 3. november.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra H v/ Hans Aanerud Sauge om begrunnelse for vedtaket:
Begrunnelse for vedtaket:
 Eksisterende trase (gul på vedlagte kart) som betegnes som landbruksvei er alternativet
som berører minst dyrket mark. Dette forutsetter at man får utkjøring direkte på
FV231.
 Denne landbruksveien er den eldste veien i hele grenda som grunneiere vest for FV231
har brukt som tilkomstvei til sine eiendommer i så lang tid som noen nålevende kan
huske. Vedlagt ligger et flyfoto fra 1955 som veien tydelig vises.
 Selv om dette er en sivilrettslig sak er det lite sannsynlig at denne veien noen gang kan
brukes som landbruksjord. Dette fordi flere grunneiere har brukt veien jevnlig i mer
enn 50 år, og vil kunne kreve hevd.
 Veialternativ B (blå på vedlagte kart) som er godkjent av kommune og fylkesmann er
ikke bygd ennå. På denne veien har det blitt godkjent omdisponering av landbruksjord
for å få tilførselsvei til g.nr. 77 b.nr. 9. Ved å la begge aktuelle huseiere benytte
eksisterende gårdsvei vil man i praksis slippe å ta noe ny landbruksjord til bygging av
vei.
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 Trafikksikkerhetsmessig vil man også ha en gevinst ved å bruke dagens gårdsvei som
tilførsel til FV231. Når saken sist ble belyst av Statens Vegvesen var det 60 sone på
FV231 på det aktuelle påkjøringsstedet. Siden den gang har det blitt fartsdumper og 40
sone. Dette burde kunne føre til litt mindre strenge krav til utkjøring på FV231.
Gårdsveiutkjøringen er i tillegg mye mer oversiktlig enn utkjøring lenger sør (merket
svart) som begge aktuelle grunneiere skulle sluses inn på.
Begrunnelse og formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Det gis rett til å omdisponere areal etter jordlovens § 9 slik at eksisterende landbruksvei kan
benyttes til adkomstvei for gnr. 77, bnr. 9 og gnr. 76, bnr. 15 med direkte adkomst til fylkesvei
231, (nord for eksisterende kryss).
Begrunnelse for vedtaket:
 Eksisterende trase (gul på vedlagte kart) som betegnes som landbruksvei er alternativet
som berører minst dyrket mark. Dette forutsetter at man får utkjøring direkte på
FV231.
 Denne landbruksveien er den eldste veien i hele grenda som grunneiere vest for FV231
har brukt som tilkomstvei til sine eiendommer i så lang tid som noen nålevende kan
huske. Vedlagt ligger et flyfoto fra 1955 som veien tydelig vises.
 Selv om dette er en sivilrettslig sak er det lite sannsynlig at denne veien noen gang kan
brukes som landbruksjord. Dette fordi flere grunneiere har brukt veien jevnlig i mer
enn 50 år, og vil kunne kreve hevd.
 Veialternativ B (blå på vedlagte kart) som er godkjent av kommune og fylkesmann er
ikke bygd ennå. På denne veien har det blitt godkjent omdisponering av landbruksjord
for å få tilførselsvei til g.nr. 77 b.nr. 9. Ved å la begge aktuelle huseiere benytte
eksisterende gårdsvei vil man i praksis slippe å ta noe ny landbruksjord til bygging av
vei.
 Trafikksikkerhetsmessig vil man også ha en gevinst ved å bruke dagens gårdsvei som
tilførsel til FV231. Når saken sist ble belyst av Statens Vegvesen var det 60 sone på
FV231 på det aktuelle påkjøringsstedet. Siden den gang har det blitt fartsdumper og 40
sone. Dette burde kunne føre til litt mindre strenge krav til utkjøring på FV231.
Gårdsveiutkjøringen er i tillegg mye mer oversiktlig enn utkjøring lenger sør (merket
svart) som begge aktuelle grunneiere skulle sluses inn på.

SAK NR.:
63/14
BRUK AV KULTURMINNEFOND BØENSDAMMEN OG SANDMO
Rådmannens innstilling:
1.
2.

.

Det tilføres kr 320 000 kr til eiendomsavdelingen fra kulturminnevernfondet i 2014
Det brukes 70 000 av kulturminnevernfondet i 2015 til Bøensdammen, disse midlene
disponeres av eiendomsavdelingen.
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Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.
2.

Det tilføres kr 320 000 kr til eiendomsavdelingen fra kulturminnevernfondet i 2014
Det brukes 70 000 av kulturminnevernfondet i 2015 til Bøensdammen, disse midlene
disponeres av eiendomsavdelingen.

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

Det tilføres kr 320 000 kr til eiendomsavdelingen fra kulturminnevernfondet i 2014
Det brukes 70 000 av kulturminnevernfondet i 2015 til Bøensdammen, disse midlene
disponeres av eiendomsavdelingen.

SAK NR.:
64/14
MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLANEN FOR BERGAN
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Bergan endres i henhold til søknaden
datert 12.08.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Bergan endres i henhold til søknaden
datert 12.08.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner at reguleringsplanen for Bergan endres i henhold til søknaden
datert 12.08.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd.

SAK NR.:
65/14
OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 51/14 - ETABLERING AV LOKALMEDISINSK
SENTER/HELSEHUS - BEHANDLET I KOMMUNESTYRETS MØTE 22.09.14
Rådmannens innstilling:

.

Viser til pkt. 4 i kommunestyrets vedtak i sak 51/14 og har på bakgrunn av gjennomført
prosess følgende innstilling:
1. Det framtidige behov for sykehjemsplasser utredes i tråd med føringer i sektorplan for
helse og rehabilitering. Utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser igangsettes
i løpet av 2015.
2. Erverv av nærliggende tomter til Bjørkelangen sykehjem for å muliggjøre framtidig
utbygging sees i sammenheng med utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser.
3. Prosjektet skal sikre en best mulig samhandling mellom rehabiliteringstilbudet /
korttidstilbudet / øyeblikkelig hjelp døgn tilbudet. Dette må sikres både
bygningsmessig og faglig.
4. Henviser til kommunestyrets vedtak i sak 51/14 pkt. 2. Det utarbeides alternativ med
og uten 3. etasje i fløy over øyeblikkelig hjelp døgnenhet.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Komiteens fellesforslag:
Tillegg til punkt 3: - samt mulig framtidig utvidelse av ØHD.
Punkt 5. Bygge- og driftskonsept presiseres og gjennomgås med tanke på lavest
mulige kostnader. Dette innebærer best mulig utnyttelse av bebygd flate.
Punkt 6. Det sees på mulighet for redusert grunnflate på omsorgsboliger og plassering
som gir lysforhold som er optimale i forhold til plassering på tomten.
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Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Viser til pkt. 4 i kommunestyrets vedtak i sak 51/14 og har på bakgrunn av gjennomført
prosess følgende innstilling:
1. Det framtidige behov for sykehjemsplasser utredes i tråd med føringer i sektorplan for
helse og rehabilitering. Utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser igangsettes
i løpet av 2015.
2. Erverv av nærliggende tomter til Bjørkelangen sykehjem for å muliggjøre framtidig
utbygging sees i sammenheng med utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser.
3. Prosjektet skal sikre en best mulig samhandling mellom rehabiliteringstilbudet /
korttidstilbudet / øyeblikkelig hjelp døgn tilbudet. Dette må sikres både
bygningsmessig og faglig, samt mulig framtidig utvidelse av ØHD.
4. Henviser til kommunestyrets vedtak i sak 51/14 pkt. 2. Det utarbeides alternativ med
og uten 3. etasje i fløy over øyeblikkelig hjelp døgnenhet.
5. Bygge- og driftskonsept presiseres og gjennomgås med tanke på lavest mulige
kostnader. Dette innebærer best mulig utnyttelse av bebygd flate.
6. Det sees på mulighet for redusert grunnflate på omsorgsboliger og plassering som gir
lysforhold som er optimale i forhold til plassering på tomten.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling med de tilleggspunkter som fremkommer i protokoll etter behandling
i komite for helse og rehabilitering enstemmig vedtatt ( 7 stemmer), SP 1, H 1, FrP 1, AP 4.
Ragnhild Holmedahl KrF og Aina Sletner AP hadde begge blitt innvilget permisjon fra møtet
før saken var oppe til avstemming.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Det framtidige behov for sykehjemsplasser utredes i tråd med føringer i sektorplan for
helse og rehabilitering. Utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser igangsettes
i løpet av 2015.

2.

Erverv av nærliggende tomter til Bjørkelangen sykehjem for å muliggjøre framtidig
utbygging sees i sammenheng med utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser.

3.

Prosjektet skal sikre en best mulig samhandling mellom rehabiliteringstilbudet /
korttidstilbudet / øyeblikkelig hjelp døgn tilbudet. Dette må sikres både
bygningsmessig og faglig, samt mulig framtidig utvidelse av ØHD.

4.

Henviser til kommunestyrets vedtak i sak 51/14 pkt. 2. Det utarbeides alternativ med
og uten 3. etasje i fløy over øyeblikkelig hjelp døgnenhet.
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5.

Bygge- og driftskonsept presiseres og gjennomgås med tanke på lavest mulige
kostnader. Dette innebærer best mulig utnyttelse av bebygd flate.

Det sees på mulighet for redusert grunnflate på omsorgsboliger og plassering som gir
lysforhold som er optimale i forhold til plassering på tomten
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Det framtidige behov for sykehjemsplasser utredes i tråd med føringer i sektorplan for
helse og rehabilitering. Utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser igangsettes
i løpet av 2015.

2.

Erverv av nærliggende tomter til Bjørkelangen sykehjem for å muliggjøre framtidig
utbygging sees i sammenheng med utredning av framtidig behov for sykehjemsplasser.

3.

Prosjektet skal sikre en best mulig samhandling mellom rehabiliteringstilbudet /
korttidstilbudet / øyeblikkelig hjelp døgn tilbudet. Dette må sikres både
bygningsmessig og faglig, samt mulig framtidig utvidelse av ØHD.

4.

Henviser til kommunestyrets vedtak i sak 51/14 pkt. 2. Det utarbeides alternativ med
og uten 3. etasje i fløy over øyeblikkelig hjelp døgnenhet.

5.

Bygge- og driftskonsept presiseres og gjennomgås med tanke på lavest mulige
kostnader. Dette innebærer best mulig utnyttelse av bebygd flate.

6.

Det sees på mulighet for redusert grunnflate på omsorgsboliger og plassering som gir
lysforhold som er optimale i forhold til plassering på tomten.
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