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Informasjon fra NBBR v/brannsjefen – Status etter ett års drift i det utvidede brann- og
redningsvesenet for Nedre Romerike



Årsrapport og regnskap 2014 v/rådmann Siri Hovde og økonomisjef John Ivar
Udnesseter

SAK NR.:
22/15
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV
147/4, RØRVIK, MJERMEN 1. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av
gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert 07.10.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av
gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert 07.10.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av
gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert 07.10.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

SAK NR.:
23/15
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER VALGLOVEN
Rådmannens innstilling:
1.
2.

Tabell overfor om delegeringsadgang og forslag til delegeringer etter valgloven
godkjennes.
Plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen

Behandling i VALGSTYRE:
Enstemmig vedtatt.

.

Innstilling fra VALGSTYRE:
1.

Tabell overfor om delegeringsadgang og forslag til delegeringer etter valgloven
godkjennes.
(tabellen fremkommer i særutskrift av sak 7/15, arkivsaksnr. 15/1121)

2.

Plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen

Behandling i FORMANNSKAPET:
Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Tabell overfor om delegeringsadgang og forslag til delegeringer etter valgloven
godkjennes.
(tabellen fremkommer i særutskrift av sak 74/15, arkivsaksnr. 15/1121)

2.

Plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen

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

Tabell overfor om delegeringsadgang og forslag til delegeringer etter valgloven
godkjennes.
(tabellen fremkommer i særutskrift av kommunestyresak sak 23/15, arkivsaksnr.
15/1121)

2.

Plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen

SAK NR.:
24/15
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2014 for
Aurskog-Høland kommune.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

.

Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Den fremlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2014 for
Aurskog-Høland kommune.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Den fremlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2014 for
Aurskog-Høland kommune.

SAK NR.:
25/15
DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2014
Rådmannens innstilling:
1.

Regnskapsmessig overskudd i investeringsregnskapet på 1.241,162,02 mill kr avsettes
til ubundet investeringsfond.

2.

Resterende investeringsmidler på kr 21.017.054 mill kr overføres til 2015.

3.

Regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet på kr 11.030.169,83 mill kr avsettes til
sentralt driftsfond.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

.

Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Regnskapsmessig overskudd i investeringsregnskapet på kr 1.241,162,- avsettes til
ubundet investeringsfond.

2.

Resterende investeringsmidler på kr 21.017.054,- overføres til 2015.

3.

Regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet på kr 11.030.169,- avsettes til sentralt
driftsfond.

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

Regnskapsmessig overskudd i investeringsregnskapet på kr 1.241,162,- avsettes til
ubundet investeringsfond.

2.

Resterende investeringsmidler på kr 21.017.054 overføres til 2015.

3.

Regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet på kr 11.030.169,- avsettes til sentralt
driftsfond.

SAK NR.:
26/15
EIENDOMSSTRATEGI
Rådmannens innstilling:
1.
2.
3.
4.

Eiendomsstrategi for Aurskog-Høland kommune med tilhørende Hovedplan for
utskifting og utvikling godkjennes.
Eiendomsavdelingen får ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå
målsetningene definert i strategien
Nødvendig finansiering for å opprettholde ønsket tilstand på kommunens
eiendomsportefølje behandles i kommunens årlige økonomiplanarbeid.
Brukeravtalene mellom eiendomsavdelingen og alle virksomheter i kommunale bygg
skal underskrives.

Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Line Halvorsrud (SV) foreslo at saken tituleres:

.

«Eiendomsstrategi for formålsbygg».
Ved votering fikk forslaget tilslutning fra samtlige medlemmer.
Komiteen sluttet seg ellers til rådmannens innstilling.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Saken tituleres
«Eiendomsstrategi for formålsbygg».
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslaget fra ordfører om å følge komite for oppvekst og utdanning sitt forslag om endring av
«Eiendomsstrategi» til «Eiendomsstrategi for formålsbygg»
Forslaget enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Saken tituleres «Eiendomsstrategi for formålsbygg»
1.
2.
3.
4.

Eiendomsstrategi for formålsbygg for Aurskog-Høland kommune med tilhørende
Hovedplan for utskifting og utvikling godkjennes.
Eiendomsavdelingen får ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå
målsetningene definert i strategien
Nødvendig finansiering for å opprettholde ønsket tilstand på kommunens
eiendomsportefølje behandles i kommunens årlige økonomiplanarbeid.
Brukeravtalene mellom eiendomsavdelingen og alle virksomheter i kommunale bygg
skal underskrives.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Saken tituleres «Eiendomsstrategi for formålsbygg»
1.
2.

Eiendomsstrategi for formålsbygg for Aurskog-Høland kommune med tilhørende
Hovedplan for utskifting og utvikling godkjennes.
Eiendomsavdelingen får ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå
målsetningene definert i strategien

3.

Nødvendig finansiering for å opprettholde ønsket tilstand på kommunens
eiendomsportefølje behandles i kommunens årlige økonomiplanarbeid.
Brukeravtalene mellom eiendomsavdelingen og alle virksomheter i kommunale bygg
skal underskrives.

4.

SAK NR.:
27/15
NRBR - OPPGJØR FOR EIERANDELER OG JUSTERING AV FORDELINGSTALL FOR
DRIFTSBUDSJETTET BASERT PÅ REGNSKAPSTALL PR. 31.12.2013
Rådmannens innstilling:

.

1. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt
inn i NRBR.
Nittedal «gamle»NRBR
748 157
-1 681 872

Oppgjør

-

ØRBR
-1 011 786

AHK
1 945 500

SUM
0

= betale til selskapet

2. Feiervesenet er et selvkostområde og det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr.
31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i feievesenet:
Nittedal «gamle»NRBR
-4 960
-42 864

Oppgjør

-

ØRBR
-6 964

AHK
54 789

SUM
0

= betale til selskapet

3. Det etableres ny selskapsbalanse i NRBR basert på balanseregnskapet pr. 31.12. 2013
der kommunene går inn med følgende verdier.
Nittedal «gamle»NRBR
2 609
000
6 854 729

Sum verdier – gjeld

ØRBR
1 313 000

AHK
3 234 000

SUM
14 010 729

4. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør for driftsutgifter 2014 i NRBR etter
endelige fordelingstall pr. 31.12. 2013:
Korrigering tilskudd 2014

-

Nittedal
«gamle»NRBR
-1 298 033
2 238 322

ØRBR
-947 290

AHK
7 001

SUM

= betale til selskapet

5. Det gjøres endringer selskapsavtalen pkt. 3 når det gjelder eierandel og ansvarsdel i
selskapet. Den nye fordelingen er slik og tas inn som ny tabell i pkt 3:
Nittedal
Lørenskog

19,04%
19,85%

0

Skedsmo
Rælingen
Fet
Sørum
Aurskog-Høland

29,26%
7,20%
6,73%
10,09%
7,83%

Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt
inn i NRBR.
Nittedal «gamle»NRBR
748 157
-1 681 872

Oppgjør

-

ØRBR
-1 011 786

AHK
1 945 500

SUM
0

= betale til selskapet

2. Feiervesenet er et selvkostområde og det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr.
31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i feievesenet:
Nittedal «gamle»NRBR
-4 960
-42 864

Oppgjør

-

ØRBR
-6 964

AHK
54 789

SUM
0

= betale til selskapet

3. Det etableres ny selskapsbalanse i NRBR basert på balanseregnskapet pr. 31.12. 2013
der kommunene går inn med følgende verdier.
Nittedal «gamle»NRBR
2 609
000
6 854 729

Sum verdier – gjeld

ØRBR
1 313 000

AHK
3 234 000

SUM
14 010 729

4. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør for driftsutgifter 2014 i NRBR etter
endelige fordelingstall pr. 31.12. 2013:
Korrigering tilskudd 2014

-

Nittedal
«gamle»NRBR
-1 298 033
2 238 322

ØRBR
-947 290

AHK
7 001

SUM

= betale til selskapet

5. Det gjøres endringer selskapsavtalen pkt. 3 når det gjelder eierandel og ansvarsdel i
selskapet. Den nye fordelingen er slik og tas inn som ny tabell i pkt 3:
Nittedal
Lørenskog
Skedsmo
Rælingen
Fet
Sørum
Aurskog-Høland

19,04%
19,85%
29,26%
7,20%
6,73%
10,09%
7,83%

0

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt
inn i NRBR.
Nittedal «gamle»NRBR
748 157
-1 681 872

Oppgjør

-

ØRBR
-1 011 786

AHK
1 945 500

SUM
0

= betale til selskapet

2. Feiervesenet er et selvkostområde og det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr.
31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i feievesenet:
Nittedal «gamle»NRBR
-4 960
-42 864

Oppgjør

-

ØRBR
-6 964

AHK
54 789

SUM
0

= betale til selskapet

3. Det etableres ny selskapsbalanse i NRBR basert på balanseregnskapet pr. 31.12. 2013
der kommunene går inn med følgende verdier.
Nittedal «gamle»NRBR
2 609
000
6 854 729

Sum verdier – gjeld

ØRBR
1 313 000

AHK
3 234 000

SUM
14 010 729

4. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør for driftsutgifter 2014 i NRBR etter
endelige fordelingstall pr. 31.12. 2013:
Korrigering tilskudd 2014

-

Nittedal
«gamle»NRBR
-1 298 033
2 238 322

ØRBR
-947 290

AHK
7 001

SUM

= betale til selskapet

5. Det gjøres endringer selskapsavtalen pkt. 3 når det gjelder eierandel og ansvarsdel i
selskapet. Den nye fordelingen er slik og tas inn som ny tabell i pkt 3:
Nittedal
Lørenskog
Skedsmo
Rælingen
Fet
Sørum
Aurskog-Høland

19,04%
19,85%
29,26%
7,20%
6,73%
10,09%
7,83%

0

SAK NR.:
28/15
SELSKAPAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER - ENDRET VALGORDNING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslag til ny valgordning for fremtidig valg av
styremedlemmer, jfr Selskapsavtale for Romerike Krisesenter IKS p.4.1.2
Representantskapets oppgaver og myndighet.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret slutter seg til forslag til ny valgordning for fremtidig valg av
styremedlemmer, jfr Selskapsavtale for Romerike Krisesenter IKS p.4.1.2
Representantskapets oppgaver og myndighet.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret slutter seg til forslag til ny valgordning for fremtidig valg av
styremedlemmer, jfr Selskapsavtale for Romerike Krisesenter IKS p.4.1.2
Representantskapets oppgaver og myndighet.

.

INTERPELLASJONER
Interpellasjon 1 – Høyre-gruppa v/ Simen Solbakken og KrF-gruppa v/ Arnfinn Wennemo
Trafikksikkerhetsplan og prioriteringer av trafikkprosjekter
I kommunestyret 18. mars 2013 ble kommunedelplan for Trafikksikkerhet vedtatt. Et av de
overordnede målene i denne planen er at kommunen «skal legge til rette for et tryggere
trafikkmiljø gjennom satsing på gang- og sykkelveier og sikringstiltak. I boligområder og
tettbygde strøk skal hensynet til barns sikkerhet prioriteres framfor hensynet til bilens
framkommelighet». Planen setter videre opp blant annet en prioritert liste over ønskede gangog sykkelveier som kan gi «et tryggere trafikkmiljø». På førsteplass på denne listen finner vi
den nå ferdigstilte gang- og sykkelstien Løken – Hjellebøl. På de neste to plassene følger
Lierfoss-Haneborg og Furulund-Hemnes sentrum.
Akershus fylkeskommune, som eier fylkesveiene i kommunen vår og som bygger både veier
og gang- og sykkelstier, opererer med en ganske annen prioriteringsrekkefølge. I deres
handlingsprogram for perioden 2015-2018 er en «prosjektpakke» for Momoen sentrum og fra
Momoen sentrum til Løken (Fv 169) prioritert øverst. I vår egen plan for trafikksikkerhet er
bare deler av sistnevnte strekning plassert på en sjuende plass. Både Haneborgtraseen og
Furulund har falt ut av fylkets handlingsprogram; i stedet kan de gjenfinnes i en såkalt «10
årsplan for trygging av skoleveger i Akershus». Dette er prosjekter som det enda ikke er
bevilget penger til og endelig vedtatt. I et brev av 20. mars 2015 har administrasjonen gjort
statens vegvesen oppmerksomme på at kommunen ønsker Lierfoss-Haneborg prioritert øverst
i stede for Momoen-Løken. Det er bra.
Vi er innforstått med at Akershus fylkeskommune som eier av veiene sitter med den
avgjørende myndighet når det gjelder prioriteringer og bygginger av gang- og sykkelveier i vår
kommune. De må ikke lytte til kommunens ønsker. Vi stiller oss likevel litt undrende til det
manglende samsvaret mellom kommunens trafikkplaner og fylkets planer. Den som har skoen
på veit best hvor den trykker. Fylkeskommunen sier også selv i et vedtak av 22. september
2014 (fylkestingsak 74/14) at «Enkeltprosjekter som kommunene prioriterer utenom normal
rullering vil vurderes fortløpende tatt inn i 10-årsplanen og eventuelt gis prioritering gjennom
arbeidet med handlingsprogrammet».
Vi har derfor følgende to spørsmål til administrasjonen:
1. Har den noe kjennskap til hvorfor Akershus fylkeskommune har gjort helt andre
prioriteringer enn kommunen?
2. Hvordan blir kommunens vedtatte planer kommunisert inn til fylkeskommunen?
Høyre-gruppa v/Simen Solbakken
KrF-gruppa v/Arnfinn Wennemo

Svar:
1. Hvorfor Akershus fylkeskommune har gjort andre prioriteringer enn kommunen?
Kommunens prioriteringer for gang- og sykkelveier langs fylkesveier er vedtatt
politisk og spilles inn til fylkeskommunen. Statens vegvesen gjører egne faglige
vurderinger for Akershus fylkeskommune og disse er ikke nødvendigvis
sammenfallende med kommunens prioriteringer.
2. Hvordan blir kommunens vedtatte planer kommunisert inn til fylkeskommunen?
Kommunen har en god, kontinuerlig dialog med Statens vegvesen. Gang- og sykkelvei
prosjekter diskuteres på de årlige kontaktmøter med Statens vegvesen.
Interpellasjon 2 – KrF v/ Ragnhild Holmedahl og Arnfinn Wennemo
Bosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen
Aurskog-Høland kommune har sammen med landets øvrige kommuner nylig mottatt to brev.
I et brev av 23. april skriver Integreringsminister Solveig Horne at «Verden nå opplever en
flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig». For Norge sin del vil det i
2015 være behov for å bosette 13 300 personer, mens kommunene så langt har sagt seg villige
til å bosette 8 116. Bakgrunnen er flyktningkrisen er situasjonen i Syria og Midtøsten.
Integreringsministeren ber derfor kommunene om en tilbakemelding på «hvor mange
flyktninger din kommune eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016». I et brev av 28. april
følger KS opp Integreringsministerens henvendelse. De oppfordrer kommunene til «å svare så
konkret som mulig på hvor mange ekstra flyktninger kommunen kan si ja til i 2015 og 2016 ut
over allerede fattet vedtak, samt hvilke rammebetingelser fra statens side som er
forutsetningen for dette». Svaret skal sendes innen 27. mai.
Krf ønsker at vi som lokalsamfunn skal ta vårt delansvar for situasjonen med flyktningestrøm
fra Syria og Nord-Afrika og utfordringene dette innebærer. En slik situasjon som Europa står
overfor nå er både akutt og bekymringsfull for enkeltmennesker som rammes og for
samfunnsstrukturene. Aurskog-Høland kommune har tidligere gjort vedtak om hvor mange
flyktninger vi skal ta imot i 2015. Krigen og uroen i Europas nærområder tar imidlertid ikke
hensyn til våre kommunale planer, og henstillingen fra sentrale myndigheter er klar. Derfor vil
vi gjerne fremme følgende interpellasjon til kommunestyret:
1. Hvordan har administrasjonen tenkt til å følge opp henvendelsen fra
Integreringsminister Solveig Horne?
2. Har kommunen så langt gjort noe for å kartlegge hvilke muligheter vi har til å ta imot
flyktninger i denne ekstraordinære situasjonen?
3. Hvordan kan vi som lokalsamfunn etablere haste-tiltak for mennesker i ytterste nød
slik at den krisepregede fasen blir så kort som mulig? ( jfr. påviste uheldige effekter
ved å være lenge i mottak)
Mvh. Krf
v/Ragnhild Holmedahl og Arnfinn Wennemo

Svar:
Spørsmålene
1. Hvordan har administrasjonen tenkt til å følge opp henvendelsen fra
Integreringsminister Solveig Horne?
2. Har kommunen så langt gjort noe for å kartlegge hvilke muligheter vi har til å ta imot
flyktninger i denne ekstraordinære situasjonen?
3. Hvordan kan vi som lokalsamfunn etablere haste-tiltak for mennesker i ytterste nød
slik at den krisepregede fasen blir så kort som mulig?( jfr. påviste uheldige effekter
ved å være lenge i mottak)
Det er mottatt brev datert 23.4.15 fra statsråd Solveig Horne om bosetting av flyktninger med
bakgrunn i dagens flyktningkrise. Det er også mottatt brev fra KS datert 28.4.15 vedrørende
bosetting av flyktninger.
Henvendelsene om bosetting av flyktninger vil bli tatt opp til drøfting med formannskapet
11.5.15. Etter formannskapets drøfting vil det bli sendt et foreløpig svar til barne-,
likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Det vil deretter bli fremmet sak for
politisk behandling om eventuell økt bosetting av flyktninger i Aurskog-Høland kommune.

Siri Hovde
Rådmann

Lasse Fure
Kommunalsjef helse- og rehabilitering

