Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyresalen
Møtedato:
07.09.2015
Fra kl. 18:00 Til kl. 20:30
Fra saknr.:
41/15
Til saknr.:
51/15
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:
Kine Asper, Knut Magnesen, Hans Aanerud Sauge, Inger Lise Nøstvik, Tor Einar Torre
Følgende varamedlemmer møtte:
Rune Werner Karlsen, Roy Tuhus, Anette Østgård Tønsberg, Johan Saers, Bente Monsen
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe og ungdomsrådet
Inhabilitet:

Ragnhild Holmedahl under sak 49/15
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, 08.09.2015
Rune Holter
sekretær
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Orienteringer:


Orientering om gjennomføringen av innbyggerundersøkelsen fra
Norfakta Markedsanalyse v/ Jarle Gulbrandsen.



Orientering om status / fremdrift av de store prosjektene v/ prosjektkontoret



Det ble servert avslutningsmiddag for det avgående kommunestyre etter
kommunestyremøtet.
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SAK NR.:
41/15
KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM KOMMUNALE OPPGAVER
Rådmannens innstilling:

.

Rapporten om kommunale oppgaver godkjennes.
Behandling i STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Rapporten om kommunale oppgaver godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Innstillingen fra styringsgruppa for kommunereformen enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Rapporten om kommunale oppgaver godkjennes.

SAK NR.:
42/15
KOMMUNEREFORMEN - RETNINGSVALG
Rådmannens innstilling:

.

Ingen.
Behandling i STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Rådmannen hadde ikke innstilling til vedtak.
Forslag til vedtak lagt fram av Jan Mærli (Ap):
Styringsgruppa for kommunereformen
1. Aurskog-Høland kommune går videre med samtaler og eventuelle forhandlinger i
forbindelse med kommunereformen med følgende alternativer:
a) Rømskog og Aurskog-Høland
b) Rømskog, hele eller deler av Fet og/eller Sørum og Aurskog-Høland
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2. Eventuelle ønsker fra andre kommuner om videre utredninger skal vurderes politisk i
hvert enkelt tilfelle.
3. Rådmannen gis fullmakt til å starte utredningsarbeid knyttet til politisk valgte
alternativer.
4. Dersom samtaler og forhandlinger ikke fører fram/gir ønsket resultat, ønsker AurskogHøland å fortsette som egen kommune.
5. Politisk styringsgruppe og arbeidsutvalget for kommunereformen fortsetter sitt arbeid
til nyoppnevninger har funnet sted.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN:
Styringsgruppa for kommunereformen
1. Aurskog-Høland kommune går videre med samtaler og eventuelle forhandlinger i
forbindelse med kommunereformen med følgende alternativer:
a) Rømskog og Aurskog-Høland
b) Rømskog, hele eller deler av Fet og/eller Sørum og Aurskog-Høland
2. Eventuelle ønsker fra andre kommuner om videre utredninger skal vurderes politisk i
hvert enkelt tilfelle.
3. Rådmannen gis fullmakt til å starte utredningsarbeid knyttet til politisk valgte
alternativer.
4. Dersom samtaler og forhandlinger ikke fører fram/gir ønsket resultat, ønsker AurskogHøland å fortsette som egen kommune.
5. Politisk styringsgruppe og arbeidsutvalget for kommunereformen fortsetter sitt arbeid
til nyoppnevninger har funnet sted.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra ordfører om et tilleggspunkt c) under pkt.1.
«c) Fet, Nes, Rømskog, Sør-Odal, Sørum og Aurskog-Høland kommune»
Innstillingen fra styringsgruppa for kommunereformen med tilleggspunkt c) under pkt.1,
enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Styringsgruppa for kommunereformen
1.

Aurskog-Høland kommune går videre med samtaler og eventuelle forhandlinger i
forbindelse med kommunereformen med følgende alternativer:
a) Rømskog og Aurskog-Høland
b) Rømskog, hele eller deler av Fet og/eller Sørum og Aurskog-Høland
c) Fet, Nes, Rømskog, Sør-Odal, Sørum og Aurskog-Høland kommune
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2.
3.
4.
5.

Eventuelle ønsker fra andre kommuner om videre utredninger skal vurderes politisk i
hvert enkelt tilfelle.
Rådmannen gis fullmakt til å starte utredningsarbeid knyttet til politisk valgte
alternativer.
Dersom samtaler og forhandlinger ikke fører fram/gir ønsket resultat, ønsker AurskogHøland å fortsette som egen kommune.
Politisk styringsgruppe og arbeidsutvalget for kommunereformen fortsetter sitt arbeid til
nyoppnevninger har funnet sted.

SAK NR.:
43/15
REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT
Rådmannens innstilling:

.

Revidert økonomireglement godkjennes.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Revidert økonomireglement godkjennes.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Revidert økonomireglement godkjennes.

SAK NR.:
44/15
ENDRING AV FORSKRIFT FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLEBYTTE ETTER
NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE
Rådmannens innstilling:

.

Forslag til endring av forskrift for skoletilhørighet og skolebytte vedtas.
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Hofmoen og Løken blir et inntaksområde.
Nødvendige justeringer på kart og i beskrivelse av skolekretser gjøres administrativt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Forslag til endring av forskrift for skoletilhørighet og skolebytte vedtas.
Hofmoen og Løken blir et inntaksområde.
Nødvendige justeringer på kart og i beskrivelse av skolekretser gjøres administrativt.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Forslag til endring av forskrift for skoletilhørighet og skolebytte vedtas.
Hofmoen og Løken blir et inntaksområde.
Nødvendige justeringer på kart og i beskrivelse av skolekretser gjøres administrativt.

SAK NR.:
45/15
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B 5-2
2.GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert
09.04.15, med bestemmelser datert 07.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert
09.04.15, med bestemmelser datert 07.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert
09.04.15, med bestemmelser datert 07.04.15.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

SAK NR.:
46/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil
- 17 i 2015
- 21 i 2016
- 24 i 2017.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut.
En forutsetning for bosetting av et økt antall flyktninger er økte rammer til anskaffelse av nye
boliger og innenfor miljøarbeid/flyktningetjenesten i kommunen.
Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Behandling i FORMANNSKAPET:
1. Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud:
«Aurskog-Høland kommune øker ikke antall flykninger ut i fra kommunestyrets vedtak av
14/2014»
Forslaget fikk 3 stemmer (FrP) og falt mot 6 stemmer, AP 3, KrF 1, SP 1, H 1.
2.

Det ble stemt over rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling fikk 1 stemme (H) og falt mot 8 stemmer, AP 3, KrF 1, SP 1, FrP 3.
3.

Forslag fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl:
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«Likelydende forslag som rådmannens forslag bortsett fra første punkt: Inntil 23 flyktninger i
2015»
Forslaget fikk 5 stemmer, AP 3, KrF 1, SP 1 mot 4 stemmer, FrP 3, H 1. Forslaget ble vedtatt.
Vedtaket blir etter dette:
«Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil
- 23 i 2015
- 21 i 2016
- 24 i 2017.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut.
En forutsetning for bosetting av et økt antall flyktninger er økte rammer til anskaffelse av nye
boliger og innenfor miljøarbeid/flyktningetjenesten i kommunen.
Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet».
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil
- 23 i 2015
- 21 i 2016
- 24 i 2017.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut.
En forutsetning for bosetting av et økt antall flyktninger er økte rammer til anskaffelse av nye
boliger og innenfor miljøarbeid/flyktningetjenesten i kommunen.
Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
1. Forslag fra (FrP) v / Kari Mikkelrud:
«Aurskog-Høland kommune øker ikke antall flykninger ut i fra kommunestyrets vedtak av
14/2014»
Forslaget fikk 7 stemmer (FrP) og falt mot 28 stemmer, AP 13, KrF 3, SP 5, H 6, SV 1.
2. Forslag fra (H) v/ Johan Saers:
«Aurskog-Høland kommune øker bosetningen av antall flykninger fra 15 til inntil
- 23 i 2015
- 23 i 2016
- 23 i 2017
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- 21 i 2018
= plantall
- 21 i 2019
= plantall
Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Forslaget fikk 1 stemme (H) og falt mot 34 stemmer, H 5, AP 13, KrF 3, SP 5, FrP 7, SV 1.
3. Det ble stemt over formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling fikk 27 stemmer, AP 13, KrF 3, SP 5, H 5, SV 1.
Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer, FrP 7 og H 1.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger fra 15 til inntil
- 23 i 2015
- 21 i 2016
- 24 i 2017.
En forutsetning for å motta et økt antall flyktninger er at de økonomiske virkemidlene for
bosetting og integrering kostnadskompenseres fullt ut.
En forutsetning for bosetting av et økt antall flyktninger er økte rammer til anskaffelse av nye
boliger og innenfor miljøarbeid/flyktningetjenesten i kommunen.
Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.

SAK NR.:
47/15
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 med et nytt tilleggspunkt 3.2 om ytringsfrihet. Punktet har
følgende tekst:
Ansatte, så vel som andre, har på egne vegne en grunnleggende rett til å uttale seg om
kommunens virksomhet og andre forhold. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet
som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Samtidig er det viktig at alle
ansatte rapporterer eventuelle negative forhold til nærmeste overordnede eller til den som har
direkte ansvar for forholdene.
Tidligere pkt. 3.2 blir da 3.3.
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De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.
Behandling i ADMINISTRASJONSSTYRET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra ADMINISTRASJONSSTYRET:
1.

Forslag til reviderte «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Aurskog-Høland
kommune», godkjennes med et nytt tilleggspunkt 3.2 om ytringsfrihet. Punktet har
følgende tekst:
Ansatte, så vel som andre, har på egne vegne en grunnleggende rett til å uttale seg om
kommunens virksomhet og andre forhold. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet
som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Samtidig er det viktig at alle
ansatte rapporterer eventuelle negative forhold til nærmeste overordnede eller til den som har
direkte ansvar for forholdene.
Tidligere pkt. 3.2 blir da 3.3.

De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Forslag til reviderte «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Aurskog-Høland
kommune», godkjennes med et nytt tilleggspunkt 3.2 om ytringsfrihet. Punktet har
følgende tekst:
Ansatte, så vel som andre, har på egne vegne en grunnleggende rett til å uttale seg om
kommunens virksomhet og andre forhold. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet
som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Samtidig er det viktig at alle
ansatte rapporterer eventuelle negative forhold til nærmeste overordnede eller til den som har
direkte ansvar for forholdene.
Tidligere pkt. 3.2 blir da 3.3.

2.

De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

10

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Forslag til reviderte «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Aurskog-Høland
kommune», godkjennes med et nytt tilleggspunkt 3.2 om ytringsfrihet. Punktet har
følgende tekst:
Ansatte, så vel som andre, har på egne vegne en grunnleggende rett til å uttale seg om
kommunens virksomhet og andre forhold. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet
som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Samtidig er det viktig at alle
ansatte rapporterer eventuelle negative forhold til nærmeste overordnede eller til den som har
direkte ansvar for forholdene.
Tidligere pkt. 3.2 blir da 3.3.

2.

De nye retningslinjene trer i kraft når de er vedtatt i kommunestyret.

SAK NR.:
48/15
REVIDERTE VEDTEKTER KULTURSKOLEN
Rådmannens innstilling:

.

Forslag til reviderte vedtekter for Aurskog-Høland kulturskole vedtas.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Forslag til reviderte vedtekter for Aurskog-Høland kulturskole vedtas.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Forslag til reviderte vedtekter for Aurskog-Høland kulturskole vedtas.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Forslag til reviderte vedtekter for Aurskog-Høland kulturskole vedtas.
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SAK NR.:
49/15
ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE § 3 - GRATIS
KJERNETID 4- OG 5- ÅRINGER FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT
Rådmannens innstilling:
-

.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt innføres med virkning fra
1. august 2015.
Aurskog-Høland kommune tar i bruk inntektsintervaller for å beregne månedlige
betalingssatser for familier med gratis kjernetid.
Vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune § 7 endres i henhold til
endringene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Representanten Ragnhild Holmedahl (KrF) meldte seg inhabil i saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
-

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt innføres med virkning fra
1. august 2015.
Aurskog-Høland kommune tar i bruk inntektsintervaller for å beregne månedlige
betalingssatser for familier med gratis kjernetid.
Vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune § 7 endres i henhold til
endringene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Representanten Ragnhild Holmedahl (KrF) erklærte seg inhabil i saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
-

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt innføres med virkning fra
1. august 2015.
Aurskog-Høland kommune tar i bruk inntektsintervaller for å beregne månedlige
betalingssatser for familier med gratis kjernetid.
Vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune § 7 endres i henhold til
endringene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3.
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SAK NR.:
50/15
EVALUERING AV DET INTERKOMMUNALE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET PÅ
UTVALGTE SAKSOMRÅDER I BARNEVERNET AURSKOG-HØLAND, FET OG
SØRUM KOMMUNER
Rådmannens innstilling:
1.

2.

3.

På bakgrunn av at evalueringen viser god faglig og økonomisk effekt av samarbeidet
samt at intensjonen med etableringen er oppnådd, videreføres det interkommunale
barnevernsamarbeidet.
Økning i saksmengde, forslag til lovendringer i barnevernets ansvar og oppgaver samt
endringer i fylkesnemndas praksis for berammelse av saker, viser at fremtidig
ressursbruk bør vurderes.
Ny evaluering av samarbeidsavtalen foretas i 2017.

Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Leder for barnevernet Gerd Schumann orienterte om saken
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

2.

3.

På bakgrunn av at evalueringen viser god faglig og økonomisk effekt av samarbeidet
samt at intensjonen med etableringen er oppnådd, videreføres det interkommunale
barnevernsamarbeidet.
Økning i saksmengde, forslag til lovendringer i barnevernets ansvar og oppgaver samt
endringer i fylkesnemndas praksis for berammelse av saker, viser at fremtidig
ressursbruk bør vurderes.
Ny evaluering av samarbeidsavtalen foretas i 2017.

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

2.

3.

På bakgrunn av at evalueringen viser god faglig og økonomisk effekt av samarbeidet
samt at intensjonen med etableringen er oppnådd, videreføres det interkommunale
barnevernsamarbeidet.
Økning i saksmengde, forslag til lovendringer i barnevernets ansvar og oppgaver samt
endringer i fylkesnemndas praksis for berammelse av saker, viser at fremtidig
ressursbruk bør vurderes.
Ny evaluering av samarbeidsavtalen foretas i 2017.

.

SAK NR.:
51/15
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL ORDFØRER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN
Rådmannens innstilling:

.

Ordførerens sommerfullmakt, som gjelder i perioden fra siste politiske møte før sommerferien
til første møte etter sommerferien, gjøres gjeldende for perioden etter ordinære møter i
formannskap/kommunestyre og inntil nyvalg har skjedd.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Ordførerens sommerfullmakt, som gjelder i perioden fra siste politiske møte før sommerferien
til første møte etter sommerferien, gjøres gjeldende for perioden etter ordinære møter i
formannskap/kommunestyre og inntil nyvalg har skjedd.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling fikk 29 stemmer, AP 13, KrF 3, SP 5, FrP 7, SV 1.
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer, H 6.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Ordførerens sommerfullmakt, som gjelder i perioden fra siste politiske møte før sommerferien
til første møte etter sommerferien, gjøres gjeldende for perioden etter ordinære møter i
formannskap/kommunestyre og inntil nyvalg har skjedd.
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Interpellasjon:
Interpellasjon om totalentreprise på Bjørkelangen skole
Punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 20/13, Bjørkelangen skole, valg av alternativ for
utbygging og finansiering, lyder:
Kommunestyret godkjenner videreføring av prosjektet som en totalentreprise innenfor en
kostnadsramme på kr 300 mill. for skole og 30 mill. på svømmehall.
Totalentrepriser er kontrakter hvor entreprenøren tar på seg både prosjektering og utføring av
arbeidet. Det velges der byggherren ønsker minst mulig risiko, da dette faller på
entreprenøren. Byggherren bør i slike kontrakter beskrive funksjonskrav til ytelsene, og
overlate til entreprenøren å velge metode og løsning som sikrer at det ferdige arbeidet
oppfyller funksjonskravene. Slike funksjonskrav var i prinsippet klare for utsendelse i 2013.
Fordelen med totalentreprise er at byggherren gis større mulighet til å utnytte entreprenørens
fagkunnskap, og dermed få billigere og bedre totalløsninger. Derfor legger regelverket om
offentlige anskaffelser opp til at offentlige oppdragsgivere som hovedregel skal beskrive sine
anskaffelser med funksjonskrav. Totalentreprenøren dekker således også all prosjektering.
I utviklingen av prosjektet med Bjørkelangen skole er prinsippene for totalentreprise, og
dermed kommunestyrets vedtak, fraveket på flere vesentlige punkter. Det gjøres en
omfattende prosjektering, det er foretatt materialvalg og en rekke detaljer / tegninger etc. er
under utarbeidelse. Dermed blir det som til slutt kommer på ut anbud i hovedsak en beskrevet
entreprise.
Omfattende spesifikasjoner utover funksjonskravene vil ofte virke fordyrende. Ikke minst blir
det verre å få en totalentreprenør til å ta ansvar for den prosjektering som allerede er utført.
Dermed kan både utvalget mulige anbydere bli redusert, og deres muligheter for å komme
med kostnadsoptimale løsninger begrenses. Totalt sett kan dette medføre betydelig fordyring
på større prosjekter – dette kan ha svært uheldige følger for Aurskog-Høland kommune.
Vi har to spørsmål:
1.

Hvorfor er kommunestyrets vedtak om totalentreprise fraveket?

2.

Hva er vurderingen av de økonomiske og operative konsekvensene av valgene som er
gjort, særlig i forhold til anbudskonkurransen?

Jan Rune Fjeld (AP)
Trond Arild Ydersbond (SV)
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Svar:
1.

Hvorfor er kommunestyrets vedtak om totalentreprise fraveket

Svar:
Vedtaket er ikke fraveket. Byggingen skal skje som totalentreprise.
2.

Hva er vurderingen av de økonomiske og operative konsekvensene av valgene som er
gjort, særlig i forhold til anbudskonkurranse?

Svar:
Se svar på første spørsmål.

16

