Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyressalen
Møtedato: 22.09.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 22:00
Fra saknr.: 43/14
Til saknr.:
53/14
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:
Knut Roger Grøtli, Knut Magnesen, Kine Asper
Følgende varamedlemmer møtte:
Øystein Fosshaug, Aage Gangnes , Rune Werner Karlsen. Tommy Lunaas møtte kun i sak 48
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe, Ungdomsrådet
Inhabilitet:
Erik Gangnes, Aage Gangnes, John A. Dalby i sak 47/14. Roger Evjen inhabil i sak 48/14
Underskrifter:
………………………………
Leder: Jan A. Mærli

Rett utskrift:
Bjørkelangen, 22.09.2014
Sekretær Rune Holter

………………………………
(g.f.FrP): Kari Mikkelrud

………………………………
(g.f.SP): Lars Henrik Sundby
………………………………
(g.f.KRF): Ragnhild Holmedahl

SAK NR.:
43/14
REFERATER
Rådmannens innstilling:

.

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

SAK NR.:
44/14
SAK FRA KONTROLLUTVALGET - REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN FOR
ROMERIKE KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT

Kontrollutvalgets innstilling:

.

Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgssekretariat vedtas.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgssekretariat vedtas.

SAK NR.:
45/14
GEBYRER I INNSYNSSAKER
Rådmannens innstilling:
1. Aurskog-Høland kommune innfører betaling for innsynsbegjæringer i samsvar med
reglene i offentlegforskriften. Utredningsarbeider faktureres der arbeidet overstiger 5
arbeidstimer. For 2014 gjelder en timepris på kr 500,-.

.

Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Aurskog-Høland kommune innfører betaling for innsynsbegjæringer i samsvar med
reglene i offentlegforskriften. Utredningsarbeider faktureres der arbeidet overstiger 5
arbeidstimer. For 2014 gjelder en timepris på kr 500,-.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Aurskog-Høland kommune innfører betaling for innsynsbegjæringer i samsvar med
reglene i offentlegforskriften. Utredningsarbeider faktureres der arbeidet overstiger 5
arbeidstimer. For 2014 gjelder en timepris på kr 500,-.

SAK NR.:
46/14
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKREPSTAD NORDRE 2. GANGS
BEHANDLING
Rådmannens innstilling:

.

Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Nordre Skrepstad, del av felt
B1, Trandum datert 05.03.14, med bestemmelser datert 05.03.14, sist rev. 12.03.14, utlagt til
offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Nordre Skrepstad, del av felt
B1, Trandum datert 05.03.14, med bestemmelser datert 05.03.14, sist rev. 12.03.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Nordre Skrepstad, del av felt
B1, Trandum datert 05.03.14, med bestemmelser datert 05.03.14, sist rev. 12.03.14, utlagt til
offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.

SAK NR.:
47/14
KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN, 75/26
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret kan ikke se at klagene inneholder nye momenter i saken, som skulle tilsi
endret planvedtak. Klagene oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra (AP) v/ Aina Sletner:
Klagen tas til følge. Aurskog-Høland kommune godkjenner ikke forslaget til reguleringsplan
for bakken, gnr. 75, bnr. 26 med bestemmelser, datert 05.07.1213, rev. 30.12.1213.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 11.
Forslaget fikk 4 stemmer (AP) 4.
Stemmer for rådmannens forslag: (SP) 1, (H) 1, (KrF) 1, (FrP) 2.
Rådmannens innstilling vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret kan ikke se at klagene inneholder nye momenter i saken, som skulle tilsi
endret planvedtak. Klagene oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Inhabile i saken: Erik Gangnes (H), Aage Gangnes (H) og John Arne Dalby (H)
Forslag fra (AP) v/ Aina Sletner:
Klagen tas til følge. Aurskog-Høland kommune godkjenner ikke forslaget til reguleringsplan
for bakken, gnr. 75, bnr. 26 med bestemmelser, datert 05.07.1213, rev. 30.12.1213.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 11.
13 stemte for AP sitt forslag. AP 12 og SV 1
Forslaget falt mot 19 stemmer, H 3, FrP 7, SP 5, KrF 3, Uavhengig repr. Fjeld 1
Innstilling fra Formannskapet vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret kan ikke se at klagene inneholder nye momenter i saken, som skulle tilsi
endret planvedtak. Klagene oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

.

SAK NR.:
48/14
SEKTORPLAN FOR OPPVEKST OG UTDANNING
Rådmannens innstilling:

.

1.

Sektorplan for oppvekst og utdanning vedtas med følgende endringer:

-

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» utarbeidet av statlige myndigheter
gir føringer også for tilbudet i Aurskog-Høland kommune. Rammeplanen er under
revidering og ventes ferdig i 2016. Det er ventet at den nye planen vil bety økt fokus på
læringsutbytte for det enkelte barn og barnegruppa. Dette vil kunne være en god støtte
for arbeidet med kvalitet i vår kommune.

-

Jordmortjenesten gir svangerskapsomsorg til en stor andel av de gravide, og gravide
som trenger ekstra oppfølging før eller etter fødsel sikres dette ved at jordmortjenesten
har et godt samarbeid med helsestasjonen spesielt, men også andre tjenester. I 2012
startet tjenesten prosjektet «Trygg barselomsorg». Det er et samhandlings prosjekt.
Prosjektet innebærer hjemmebesøk av jordmor tidlig etter utskrivelse fra barsel og før
hjemmebesøk av helsesøster. Dette er i tråd med de nye retningslinjene for
barselomsorgen. Prosjektet skal over i drift fra 2015 og med videreføring av dette
tilbudet vil vi imøtekomme deler av tilbudet som retningslinjene beskriver.

-

Rådmannen anbefaler nedleggelse av Hofmoen skole fra skoleåret 2015-2016 og
henviser til grunnlagsdokument, sektorplanen, notat om skolestruktur av 9. januar
2014 og Rambøll sin kostnadsvurdering knyttet til rehabilitering / nybygg Hofmoen
skole.

-

Aurskog-Høland kommune har et avklart politisk og administrativt samarbeid med
Rømskog kommune knyttet til elever som går på Bjørkelangen skole, og i forhold til
eierforholdet til skolen.

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i økonomiplanperioden.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Forslag fra H:
Tillegg under Hvor skal vi (s 16) + siste setning: Det skal satses på samarbeid og dialog med
de private og kommunale barnehager for å styrke kvalitetsutvikling i hele barnehagesektoren.
Enstemmig vedtatt.
Fellesforslag (AP, H, FRP, SP og KRF):
Pkt 1, strekpunkt 2, ny siste setning: De nye retningslinjene medfører behov for økt
stillingsressurs til jordmor.
Strekpunkt 3, ny siste setning: Det viser et investeringsbehov på inntil 17 millioner for
rehabilitering og 84 millioner for nybygg inkludert gymsal.

Nytt strekpunkt 6: Det er viktig med tidlig innsats i skolen. Ressurser til de laveste trinnene
må prioriteres ved utarbeidelsen av økonomiplanen. Styrking av logopedtjenesten i samarbeid
med Helse og rehabilitering anbefales.
Nytt strekpunkt 7: Helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet må styrkes.
Nytt strekpunkt 8: For å rekruttere pedagogisk personell må det uformes en aktiv
lønnspolitikk, spesielt for nyutdannede, samt styrke det fysiske arbeidsmiljøet.
Nytt strekpunkt 9: Det må være et uttalt mål å komme opp på samme nivå som
Kommunegruppe 7 vedr. ressurser per elev i skolen i økonomiplanperioden.
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
1.

Sektorplan for oppvekst og utdanning vedtas med følgende endringer:

-

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» utarbeidet av statlige myndigheter
gir føringer også for tilbudet i Aurskog-Høland kommune. Rammeplanen er under
revidering og ventes ferdig i 2016. Det er ventet at den nye planen vil bety økt fokus på
læringsutbytte for det enkelte barn og barnegruppa. Dette vil kunne være en god støtte
for arbeidet med kvalitet i vår kommune.

-

Jordmortjenesten gir svangerskapsomsorg til en stor andel av de gravide, og gravide
som trenger ekstra oppfølging før eller etter fødsel sikres dette ved at jordmortjenesten
har et godt samarbeid med helsestasjonen spesielt, men også andre tjenester. I 2012
startet tjenesten prosjektet «Trygg barselomsorg». Det er et samhandlings prosjekt.
Prosjektet innebærer hjemmebesøk av jordmor tidlig etter utskrivelse fra barsel og før
hjemmebesøk av helsesøster. Dette er i tråd med de nye retningslinjene for
barselomsorgen. Prosjektet skal over i drift fra 2015 og med videreføring av dette
tilbudet vil vi imøtekomme deler av tilbudet som retningslinjene beskriver. De nye
retningslinjene medfører behov for økt stillingsressurs til jordmor.

-

Rådmannen anbefaler nedleggelse av Hofmoen skole fra skoleåret 2015-2016 og
henviser til grunnlagsdokument, sektorplanen, notat om skolestruktur av 9. januar
2014 og Rambøll sin kostnadsvurdering knyttet til rehabilitering / nybygg Hofmoen
skole. Det viser et investeringsbehov på inntil 17 millioner for rehabilitering og 84
millioner for nybygg inkludert gymsal.

-

Aurskog-Høland kommune har et avklart politisk og administrativt samarbeid med
Rømskog kommune knyttet til elever som går på Bjørkelangen skole, og i forhold til
eierforholdet til skolen.
-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i
økonomiplanperioden.

-

Tillegg under Hvor skal vi (s 16) + siste setning: Det skal satses på samarbeid og
dialog med de private og kommunale barnehager for å styrke kvalitetsutvikling i hele
barnehagesektoren.

-

Det er viktig med tidlig innsats i skolen. Ressurser til de laveste trinnene må prioriteres
ved utarbeidelsen av økonomiplanen. Styrking av logopedtjenesten i samarbeid med
Helse og rehabilitering anbefales.

-

Helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet må styrkes.

-

For å rekruttere pedagogisk personell må det uformes en aktiv lønnspolitikk, spesielt
for nyutdannede, samt styrke det fysiske arbeidsmiljøet.

-

Det må være et uttalt mål å komme opp på samme nivå som Kommunegruppe 7 vedr.
ressurser per elev i skolen i økonomiplanperioden.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Et notat fra rådmannen med en tilleggstekst om Miljøfyrtårn utlevert til gruppemøtene.
Tilleggsteksten tas inn i sektorplanen som nye avsnitt.
Enstemmig vedtatt

I sektorplan for oppvekst og utdanning er det et avsnitt om økologisk mat. Det mangler
imidlertid et avsnitt om Miljøfyrtårn.
Da blir det et nytt avsnitt i sektorplan for oppvekst og utdanning som følger:

8.3 Miljøfyrtårn
Hvor er vi?
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for å få på plass og utvikle et
miljøledelsessystem i offentlige og private virksomheter. Virksomhetene gjennomgår en
miljøanalyse med en konsulent og når bransjekravene er oppfylt kan de sertifiseres som
miljøfyrtårn. I Oppvekst og utdanning er følgende virksomheter sertifisert: Flatebyjordet
barnehage ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2009, og resertifisert i 2012, Setskog
oppvekstsenter ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2009, og esertifisert i 2013.
Hvor skal vi?
Samtlige av virksomhetene (bygg) til Aurskog-Høland kommune skal sertifiseres som
Miljøfyrtårn, også barnehagene og skolene.
Hvordan komme dit?
Hvert år velges en virksomhet for sertifisering som Miljøfyrtårn. Virksomhetene etablerer
Miljøfyrtårn-gruppe og starter prosessen mot sertifisering. Stab Plan og Utvikling bistår med
veiledning. Felles systemer for miljøledelse skal utarbeides der det er mulig og hensiktsmessig
…………..

Forslag fra AP v/ Espen Olsen: Strekpunkt 3 erstattes med: « Dagens skolestruktur
opprettholdes»
Forslaget fikk 1 stemme, AP 1. Forslaget falt mot 8 stemmer.
Forslag fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl: Tillegg til punkt 7, endring av siste setning: «Det er
et mål å styrke logopedi i tjenesten i samarbeid med helse og rehabilitering».
Enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1. Sektorplan for oppvekst og utdanning vedtas med følgende endringer:
- «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» utarbeidet av statlige myndigheter
gir føringer også for tilbudet i Aurskog-Høland kommune. Rammeplanen er under
revidering og ventes ferdig i 2016. Det er ventet at den nye planen vil bety økt fokus på
læringsutbytte for det enkelte barn og barnegruppa. Dette vil kunne være en god støtte
for arbeidet med kvalitet i vår kommune.
- Jordmortjenesten gir svangerskapsomsorg til en stor andel av de gravide, og gravide
som trenger ekstra oppfølging før eller etter fødsel sikres dette ved at jordmortjenesten
har et godt samarbeid med helsestasjonen spesielt, men også andre tjenester. I 2012
startet tjenesten prosjektet «Trygg barselomsorg». Det er et samhandlings prosjekt.
Prosjektet innebærer hjemmebesøk av jordmor tidlig etter utskrivelse fra barsel og før
hjemmebesøk av helsesøster. Dette er i tråd med de nye retningslinjene for
barselomsorgen. Prosjektet skal over i drift fra 2015 og med videreføring av dette
tilbudet vil vi imøtekomme deler av tilbudet som retningslinjene beskriver. De nye
retningslinjene medfører behov for økt stillingsressurs til jordmor.
- Rådmannen anbefaler nedleggelse av Hofmoen skole fra skoleåret 2015-2016 og
henviser til grunnlagsdokument, sektorplanen, notat om skolestruktur av 9. januar
2014 og Rambøll sin kostnadsvurdering knyttet til rehabilitering / nybygg Hofmoen
skole. Det viser et investeringsbehov på inntil 17 millioner for rehabilitering og 84
millioner for nybygg inkludert gymsal.
- Aurskog-Høland kommune har et avklart politisk og administrativt samarbeid med
Rømskog kommune knyttet til elever som går på Bjørkelangen skole, og i forhold til
eierforholdet til skolen.
-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i
økonomiplanperioden.

-

Tillegg under Hvor skal vi (s 16) + siste setning: Det skal satses på samarbeid og
dialog med de private og kommunale barnehager for å styrke kvalitetsutvikling i hele
barnehagesektoren.

-

Det er viktig med tidlig innsats i skolen. Ressurser til de laveste trinnene må prioriteres
ved utarbeidelsen av økonomiplanen. Det er et mål å styrke logopedi i tjenesten i
samarbeid med helse- og rehabilitering

-

Helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet må styrkes.

-

For å rekruttere pedagogisk personell må det uformes en aktiv lønnspolitikk, spesielt
for nyutdannede, samt styrke det fysiske arbeidsmiljøet.

-

Det må være et uttalt mål å komme opp på samme nivå som Kommunegruppe 7 vedr.
ressurser per elev i skolen i økonomiplanperioden.

-

Et nytt avsnitt 8.3 Miljøfyrtårn tas inn i planen.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Roger Evjen(AP) erklærte seg inhabil i denne saken.
Vararepresentant Tommy Lunaas (AP) deltok under behandlingen av saken.
Forslag fra Espen Olsen (AP): Strekpunkt 3 erstattes med « Dagens skolestruktur
opprettholdes»
Forslaget fikk 11 stemmer, Ap 2, FrP 2, H 4, KrF 1, SV 1 og uavhengig repr. Fjeld 1.
Forslaget falt mot 24 stemmer.
Sektorplanen i sin helhet med de endringer som fremkommer i Formannskapets innstilling
vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Sektorplan for oppvekst og utdanning vedtas med følgende endringer:

- «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» utarbeidet av statlige myndigheter
gir føringer også for tilbudet i Aurskog-Høland kommune. Rammeplanen er under
revidering og ventes ferdig i 2016. Det er ventet at den nye planen vil bety økt fokus på
læringsutbytte for det enkelte barn og barnegruppa. Dette vil kunne være en god støtte
for arbeidet med kvalitet i vår kommune.
- Jordmortjenesten gir svangerskapsomsorg til en stor andel av de gravide, og gravide
som trenger ekstra oppfølging før eller etter fødsel sikres dette ved at jordmortjenesten
har et godt samarbeid med helsestasjonen spesielt, men også andre tjenester. I 2012
startet tjenesten prosjektet «Trygg barselomsorg». Det er et samhandlings prosjekt.
Prosjektet innebærer hjemmebesøk av jordmor tidlig etter utskrivelse fra barsel og før
hjemmebesøk av helsesøster. Dette er i tråd med de nye retningslinjene for
barselomsorgen. Prosjektet skal over i drift fra 2015 og med videreføring av dette
tilbudet vil vi imøtekomme deler av tilbudet som retningslinjene beskriver. De nye
retningslinjene medfører behov for økt stillingsressurs til jordmor.

- Rådmannen anbefaler nedleggelse av Hofmoen skole fra skoleåret 2015-2016 og
henviser til grunnlagsdokument, sektorplanen, notat om skolestruktur av 9. januar
2014 og Rambøll sin kostnadsvurdering knyttet til rehabilitering / nybygg Hofmoen
skole. Det viser et investeringsbehov på inntil 17 millioner for rehabilitering og 84
millioner for nybygg inkludert gymsal.
- Aurskog-Høland kommune har et avklart politisk og administrativt samarbeid med
Rømskog kommune knyttet til elever som går på Bjørkelangen skole, og i forhold til
eierforholdet til skolen.
-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i
økonomiplanperioden.

-

Tillegg under Hvor skal vi (s 16) + siste setning: Det skal satses på samarbeid og
dialog med de private og kommunale barnehager for å styrke kvalitetsutvikling i hele
barnehagesektoren.

-

Det er viktig med tidlig innsats i skolen. Ressurser til de laveste trinnene må prioriteres
ved utarbeidelsen av økonomiplanen. Det er et mål å styrke logopedi i tjenesten i
samarbeid med helse- og rehabilitering

-

Helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet må styrkes.

-

For å rekruttere pedagogisk personell må det uformes en aktiv lønnspolitikk, spesielt
for nyutdannede, samt styrke det fysiske arbeidsmiljøet.

-

Det må være et uttalt mål å komme opp på samme nivå som Kommunegruppe 7 vedr.
ressurser per elev i skolen i økonomiplanperioden.

-

Et nytt avsnitt 8.3 Miljøfyrtårn tas inn i planen.

SAK NR.:
49/14
SEKTORPLAN FOR HELSE OG REHABILITERING
Rådmannens innstilling:
1. Sektorplan for Helse og rehabilitering vedtas med følgende endringer:
-

Overskriften på side 16, punkt 2.2 endres til: Kommunens samarbeid med brukere,
pårørende og frivillige.

-

Tabellen som angir framskriving av helsetjenester som følge av demografiske
endringer blir korrigert til faktiske tall for 2013.

.

-

Redigeringsfeilen i avsnittet om behovet for tjenester som følge av demografisk
utvikling rettes opp ved at avsnittet som står beskrevet to ganger blir beskrevet kun en
gang.

-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter, vil dette bli vurdert fortløpende i
økonomiplanperioden

Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Representanten Ragnhild Holmedahl (Krf) fremmet følgende tilleggspunkt:
-

Det er behov for å styrke kompetanse for rehabilitering av slagrammede.
Om kompetanse: «Systematisk veiledning innad i virksomhetene med tanke på
rekruttering og utdanning»

-

På side 43 brukes ordet bør to steder i teksten under «hvor skal vi», her ønsker vi ordet
skal.

Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
1. Sektorplan for Helse og rehabilitering vedtas med følgende endringer:
-

Overskriften på side 16, punkt 2.2 endres til: Kommunens samarbeid med brukere,
pårørende og frivillige.

-

Tabellen som angir framskriving av helsetjenester som følge av demografiske
endringer blir korrigert til faktiske tall for 2013.

-

Redigeringsfeilen i avsnittet om behovet for tjenester som følge av demografisk
utvikling rettes opp ved at avsnittet som står beskrevet to ganger blir beskrevet kun en
gang.

-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter, vil dette bli vurdert fortløpende i
økonomiplanperioden

-

Det er behov for å styrke kompetanse for rehabilitering av slagrammede.
Om kompetanse: «Systematisk veiledning innad i virksomhetene med tanke på
rekruttering og utdanning»

-

På side 43 brukes ordet bør to steder i teksten under «hvor skal vi», her ønsker vi ordet
skal.

Behandling i FORMANNSKAPET:
Et notat fra rådmannen med en tilleggstekst om Miljøfyrtårn utlevert til gruppemøtene.
Tilleggsteksten om økologisk mat og Miljøfyrtårn tas inn i sektorplanen som to nye avsnitt.
Enstemmig vedtatt.
I sektorplan for helse og rehabilitering mangler avsnitt om økologisk mat og miljøfyrtårn. Det
må derfor legges inn følgende avsnitt i sektorplanen:

Kapitel 3.6 Sentralkjøkken og vaskeri
Hvor er vi?
De siste fem årene har kompetansen innen økomat i avdelingen blitt hevet, og veiledning er
tilbudt og benyttet. Per 31.12.2013 hadde sykehjemmene via sentralkjøkkenet et forbruk av
økologisk mat på ca. 3 %.
Hvor skal vi?
Innen 2020 skal sykehjemmene via sentralkjøkkenet ha et forbruk av økologisk mat på
minimum 15 %.
Hvordan kommer vi dit?
Sentralkjøkkenet må gjøre endringer i innkjøpsvaner. Dette kan oppnås via tilgjengelig
veiledning og råd fra andre virksomheter med kompetanse og erfaring fra området. Videre må
sentralkjøkkenet utarbeide en handlingsplan for økning av bruk av økologisk mat, i dette
arbeidet vil Stab Plan og Utvikling bistå med veiledning.

3.7 Miljøfyrtårn
Hvor er vi?
Bjørkelangen sykehjem startet prosessen mot sertifisering som Miljøfyrtårn allerede i 2007.
Ingen andre sykehjem har jobbet med Miljøfyrtårn foreløpig. Siden høsten 2011 har
Miljøfyrtårn hatt noe redusert fokus.
Hvor skal vi?
Samtlige av virksomhetene (bygg) til Aurskog-Høland kommune skal sertifiseres som
Miljøfyrtårn, også sykehjemmene.
Hvordan kommer vi dit?
Hvert år velges ett sykehjem for sertifisering som Miljøfyrtårn. Virksomhetene må etablere
Miljøfyrtårn-gruppe og starte prosessen mot sertifisering. Stab Plan og Utvikling bistår med
veiledning. Felles systemer for miljøledelse skal utarbeides der det er mulig og
hensiktsmessig.
……………

Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud: «Kommunen opprettholder 18 langtids-/ somatiske plasser
på Bjørkelangen sykehjem».
Forslaget fikk 3 stemmer, FrP 2, Krf 1. Forslaget falt mot 6 stemmer.
Forslag fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl: Tillegg til punkt 5, endring av siste setning: «Det er
et mål å styrke logopedi i tjenesten i samarbeid med oppvekst og utdanning».
Enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1. Sektorplan for Helse og rehabilitering vedtas med følgende endringer:
-

Overskriften på side 16, punkt 2.2 endres til: Kommunens samarbeid med brukere,
pårørende og frivillige.

-

Tabellen som angir framskriving av helsetjenester som følge av demografiske
endringer blir korrigert til faktiske tall for 2013.

-

Redigeringsfeilen i avsnittet om behovet for tjenester som følge av demografisk
utvikling rettes opp ved at avsnittet som står beskrevet to ganger blir beskrevet kun en
gang.

-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter, vil dette bli vurdert fortløpende i
økonomiplanperioden

-

Det er behov for å styrke kompetanse for rehabilitering av slagrammede. Det er et mål
å styrke logopedi i tjenesten i samarbeid med oppvekst og utdanning.
Om kompetanse: «Systematisk veiledning innad i virksomhetene med tanke på
rekruttering og utdanning»

-

På side 43 brukes ordet bør to steder i teksten under «hvor skal vi», her ønsker vi ordet
skal.

-

Et nytt avsnitt 3.6 Sentralkjøkken og vaskeri og avsnitt 3.7 Miljøfyrtårn tas inn i
planen.

Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud: «Kommunen opprettholder 18 langtids-/ somatiske plasser
på Bjørkelangen sykehjem».
Stemmer for FrP sitt forslag (10): FrP 7, H 3. Forslaget falt mot 25 stemmer.
Forslag fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl: «Kommunen opprettholder 9 langtids-/ somatiske
plasser på Bjørkelangen sykehjem i perioden 2017 - 2030»
Stemmer for KrF sitt forslag (20): KrF 3, FrP 7, H 6, AP 2, SV 1 og uavhengig repr. Fjeld 1.
Forslaget vedtatt mot 15 stemmer og tas inn i planen:
Sektorplanen vedtatt i sin helhet med de endringer som fremkommer i Formannskapets
innstilling, samt Kommunestyrets vedtak om å opprettholde 9 langtids-/ somatiske plasser på
Bjørkelangen sykehjem i perioden 2017 - 2030.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Sektorplan for Helse og rehabilitering vedtas med følgende endringer:
-

Overskriften på side 16, punkt 2.2 endres til: Kommunens samarbeid med brukere,
pårørende og frivillige.

-

Tabellen som angir framskriving av helsetjenester som følge av demografiske
endringer blir korrigert til faktiske tall for 2013.

-

Redigeringsfeilen i avsnittet om behovet for tjenester som følge av demografisk
utvikling rettes opp ved at avsnittet som står beskrevet to ganger blir beskrevet kun en
gang.

-

Når det gjelder innspill av økonomisk karakter, vil dette bli vurdert fortløpende i
økonomiplanperioden

-

Det er behov for å styrke kompetanse for rehabilitering av slagrammede. Det er et mål
å styrke logopedi i tjenesten i samarbeid med oppvekst og utdanning.
Om kompetanse: «Systematisk veiledning innad i virksomhetene med tanke på
rekruttering og utdanning»

-

På side 43 brukes ordet bør to steder i teksten under «hvor skal vi», her ønsker vi ordet
skal.

-

Et nytt avsnitt 3.6 Sentralkjøkken og vaskeri og avsnitt 3.7 Miljøfyrtårn tas inn i
planen.

-

Det opprettholdes 9 langtids-/somatiske plasser på Bjørkelangen sykehjem i perioden
2017-2030

SAK NR.:
50/14
SEKTORPLAN FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR
Rådmannens innstilling:

.

Sektorplan for teknisk drift og kultur vedtas med følgende endringer:
Nytt aktuell mål under 3.2 Renovasjon og avfallsbehandling:
5. Renovasjon: Ved større feltutbygginger og bygging av boligkompleks benyttes arealeffektiv
og miljøvennlig innsamling med nedgravde avfallsbrønner eller avfallssug.
Nytt aktuelt mål under 3.3 Vann:
4.Vann: Kommunen vil sikre en sikker vannforsyning til normal bruk og ved krisesituasjoner
f.eks. ved brann.
Nytt avsnitt tas inn i kapittel 4. under «Hvor er vi?» etter andre avsnitt:
En egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med årlig rullering av handlingsplanen
vil fortsatt omhandle idrettens målsettinger og danne grunnlag for prioritering og tildeling av
spillemidler.
Dette innebærer at idretten får liten plass i sektorplanen, mens kulturområdet – som ikke har
egen kommunedelplan – behandles bredt i sektorplanen.
Under kapittel 4. «Hvor skal vi» i første avsnitt foreslås «Aurskog-Høland kommune skal tilby
gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen til et kreativt senter
for vekst og utvikling.» endres til: «Aurskog-Høland kommune skal, i tett samarbeid med lag
og foreninger, tilby gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen
til et kreativt senter for vekst og utvikling.»
Under kulepunktene i kapitel 4. «Hvor skal vi?» foreslås «Gode arenaer til kulturaktiviteter og
kulturopplevelser» endret til: «Gode arenaer for kultur-, idrettsaktiviteter og opplevelser.»
Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i økonomiplanperioden.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Representanten Anne Jordhus-Lier (SV) fremmet følgende forslag til endring:
Under kulepunktene i kapittel 4. «Hvor skal vi?» foreslås å beholde «Gode arenaer til
kulturaktiviteter og kulturopplevelser» slik det står i sektorplanen, men legge til et nytt
kulepunkt med følgende tekst: «Gode arenaer for idrettsaktiviteter».
Enstemmig.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Sektorplan for teknisk drift og kultur vedtas med følgende endringer:
Nytt aktuell mål under 3.2 Renovasjon og avfallsbehandling:
5. Renovasjon: Ved større feltutbygginger og bygging av boligkompleks benyttes arealeffektiv
og miljøvennlig innsamling med nedgravde avfallsbrønner eller avfallssug.

Nytt aktuelt mål under 3.3 Vann:
4.Vann: Kommunen vil sikre en sikker vannforsyning til normal bruk og ved krisesituasjoner
f.eks. ved brann.
Nytt avsnitt tas inn i kapittel 4. under «Hvor er vi?» etter andre avsnitt:
En egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med årlig rullering av handlingsplanen
vil fortsatt omhandle idrettens målsettinger og danne grunnlag for prioritering og tildeling av
spillemidler.
Dette innebærer at idretten får liten plass i sektorplanen, mens kulturområdet – som ikke har
egen kommunedelplan – behandles bredt i sektorplanen.
Under kapittel 4. «Hvor skal vi» i første avsnitt foreslås «Aurskog-Høland kommune skal tilby
gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen til et kreativt senter
for vekst og utvikling.» endres til: «Aurskog-Høland kommune skal, i tett samarbeid med lag
og foreninger, tilby gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen
til et kreativt senter for vekst og utvikling.»
Under kulepunktene i kapittel 4. «Hvor skal vi?» foreslås å beholde «Gode arenaer til
kulturaktiviteter og kulturopplevelser» slik det står i sektorplanen, men legge til et nytt
kulepunkt med følgende tekst: «Gode arenaer for idrettsaktiviteter».
Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i økonomiplanperioden.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Sektorplan for teknisk drift og kultur vedtas med følgende endringer:
Nytt aktuell mål under 3.2 Renovasjon og avfallsbehandling:
5. Renovasjon: Ved større feltutbygginger og bygging av boligkompleks benyttes arealeffektiv
og miljøvennlig innsamling med nedgravde avfallsbrønner eller avfallssug.
Nytt aktuelt mål under 3.3 Vann:
4.Vann: Kommunen vil sikre en sikker vannforsyning til normal bruk og ved krisesituasjoner
f.eks. ved brann.
Nytt avsnitt tas inn i kapittel 4. under «Hvor er vi?» etter andre avsnitt:
En egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med årlig rullering av handlingsplanen
vil fortsatt omhandle idrettens målsettinger og danne grunnlag for prioritering og tildeling av
spillemidler.
Dette innebærer at idretten får liten plass i sektorplanen, mens kulturområdet – som ikke har
egen kommunedelplan – behandles bredt i sektorplanen.
Under kapittel 4. «Hvor skal vi» i første avsnitt foreslås «Aurskog-Høland kommune skal tilby
gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen til et kreativt senter
for vekst og utvikling.» endres til: «Aurskog-Høland kommune skal, i tett samarbeid med lag
og foreninger, tilby gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen
til et kreativt senter for vekst og utvikling.»

Under kulepunktene i kapittel 4. «Hvor skal vi?» foreslås å beholde «Gode arenaer til
kulturaktiviteter og kulturopplevelser» slik det står i sektorplanen, men legge til et nytt
kulepunkt med følgende tekst: «Gode arenaer for idrettsaktiviteter».
Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i økonomiplanperioden.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Sektorplan for teknisk drift og kultur vedtas med følgende endringer:
Nytt aktuell mål under 3.2 Renovasjon og avfallsbehandling:
5. Renovasjon: Ved større feltutbygginger og bygging av boligkompleks benyttes arealeffektiv
og miljøvennlig innsamling med nedgravde avfallsbrønner eller avfallssug.
Nytt aktuelt mål under 3.3 Vann:
4.Vann: Kommunen vil sikre en sikker vannforsyning til normal bruk og ved krisesituasjoner
f.eks. ved brann.
Nytt avsnitt tas inn i kapittel 4. under «Hvor er vi?» etter andre avsnitt:
En egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med årlig rullering av handlingsplanen
vil fortsatt omhandle idrettens målsettinger og danne grunnlag for prioritering og tildeling av
spillemidler.
Dette innebærer at idretten får liten plass i sektorplanen, mens kulturområdet – som ikke har
egen kommunedelplan – behandles bredt i sektorplanen.
Under kapittel 4. «Hvor skal vi» i første avsnitt foreslås «Aurskog-Høland kommune skal tilby
gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen til et kreativt senter
for vekst og utvikling.» endres til: «Aurskog-Høland kommune skal, i tett samarbeid med lag
og foreninger, tilby gode kulturtjenester til innbyggerne, som skal bidra til å gjøre kommunen
til et kreativt senter for vekst og utvikling.»
Under kulepunktene i kapittel 4. «Hvor skal vi?» foreslås å beholde «Gode arenaer til
kulturaktiviteter og kulturopplevelser» slik det står i sektorplanen, men legge til et nytt
kulepunkt med følgende tekst: «Gode arenaer for idrettsaktiviteter».
Når det gjelder innspill av økonomisk karakter vil dette bli vurdert i økonomiplanperioden.

SAK NR.:
51/14
ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS
Rådmannens innstilling:

.

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte konseptet for nytt Lokalmedisinsk senter /
Helsehus i Aurskog-Høland kommune med plassering, volumer og aktiviteter slik
disse er beskrevet i saken og i den justerte mulighetsstudien.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektering og gjennomføring av prosjektet i
samsvar med fremlagte skisser og kostnadsoverslag.
3. Kommunestyret godkjenner iverksetting av samlokalisering av korttids- og
rehabiliteringstilbudet på Bjørkelangen sykehjem slik det er beskrevet i saken.
4. Kostnadsramme for nytt Lokalmedisinsk senter / Helsehus fastsettes til 191 mill kr
inkl mva.
5. Forslag til finansiering vil bli fremmet i forbindelse med økonomiplan 2015-2018.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Komiteens innstilling:
1. Helsehuset må planlegges ut fra at det er kommunens hovedsatsing innen omsorg
2015-2025, og det må utformes slik at underdimensjonering er lite sannsynlig, gitt at
høyalternativene i siste befolkningsframskrivninger går inn. Sykehjemsplasser er
særlig viktig her, og mulighetsstudien må oppdateres for å reflektere inn dette.
2. Der det er betydelig usikkerhet omkring framtidige behov, må utformingen så langt råd
reflektere dette, og legges opp slik at bruksendringer kan skje med minst mulige
kostnader. Dette gjelder bl.a. sykehjemsplasser vs omsorgsboliger,
utforming/dimensjonering av lokalene for psykisk helse og aktiviteter som er aktuelle
ifm. Samhandlingsreformen.
3. En oppdatert mulighetsstudie må se arealet omkring Bjørkelangen sykehjem i en
helhet i forhold til aktuelle behov, bl.a. mulig integrering av ambulansetjenesten. Det
må vises hvordan en kan unngå nye tilfeller av kortsiktige disposisjoner som fratar
kommunen nødvendig handlingsrom.
4. Minst en ikke-skjermet langtidsavdeling på Bjørkelangen er premiss for ikkemidlertidig framtidig disponering av sykehjemsplasser. Planleggingen må ta høyde for
at gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjem kan øke, og bl.a. legge optimalt til rette for
aktivisering av pasientene som er i stand til det.
5. Kommunen kan ikke unngå risikoen for å sitte med tilbud som en tidvis ikke har råd til
å bruke. Men planleggingen må så langt råd sikre at en ikke i kommende ti-årsperiode
mangler tilbud som en kunne hatt råd til å drifte. Den må også reflektere sannsynlige
inntektsbilder i perioden, ikke bare dagens.
6. Det legges opp en plan for psykisk helse der tilbudet i helsehuset er integrert.

7. Ikke bare en oppdatert mulighetsstudie, men også anbudsgrunnlaget, må utformes slik
at det er opsjoner som prises. F.eks. halv 3. etasje, halv/full 4. etasje etc. Bygg uten
parkeringskjeller er ikke en opsjon.
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Komiteens innstilling:
1. Helsehuset må planlegges ut fra at det er kommunens hovedsatsing innen omsorg
2015-2025, og det må utformes slik at underdimensjonering er lite sannsynlig, gitt at
høyalternativene i siste befolkningsframskrivninger går inn. Sykehjemsplasser er
særlig viktig her, og mulighetsstudien må oppdateres for å reflektere inn dette.
2. Der det er betydelig usikkerhet omkring framtidige behov, må utformingen så langt råd
reflektere dette, og legges opp slik at bruksendringer kan skje med minst mulige
kostnader. Dette gjelder bl.a. sykehjemsplasser vs omsorgsboliger,
utforming/dimensjonering av lokalene for psykisk helse og aktiviteter som er aktuelle
ifm. Samhandlingsreformen.
3. En oppdatert mulighetsstudie må se arealet omkring Bjørkelangen sykehjem i en
helhet i forhold til aktuelle behov, bl.a. mulig integrering av ambulansetjenesten. Det
må vises hvordan en kan unngå nye tilfeller av kortsiktige disposisjoner som fratar
kommunen nødvendig handlingsrom.
4. Minst en ikke-skjermet langtidsavdeling på Bjørkelangen er premiss for ikkemidlertidig framtidig disponering av sykehjemsplasser. Planleggingen må ta høyde for
at gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjem kan øke, og bl.a. legge optimalt til rette for
aktivisering av pasientene som er i stand til det.
5. Kommunen kan ikke unngå risikoen for å sitte med tilbud som en tidvis ikke har råd til
å bruke. Men planleggingen må så langt råd sikre at en ikke i kommende ti-årsperiode
mangler tilbud som en kunne hatt råd til å drifte. Den må også reflektere sannsynlige
inntektsbilder i perioden, ikke bare dagens.
6. Det legges opp en plan for psykisk helse der tilbudet i helsehuset er integrert.
7. Ikke bare en oppdatert mulighetsstudie, men også anbudsgrunnlaget, må utformes slik
at det er opsjoner som prises. F.eks. halv 3. etasje, halv/full 4. etasje etc. Bygg uten
parkeringskjeller er ikke en opsjon.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Fellesforslag fra H, FrP og KrF: «Sak om lokalmedisinsk senter blir behandlet sammen med
økonomiplanen for 2015 for å kjenne økonomiske konsekvenser av prosjektet».
Forslaget vedtatt med 5 stemmer, H 2, KrF 1, FrP 2.
AP 4 stemte mot.

Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Sak om lokalmedisinsk senter blir behandlet sammen med økonomiplanen for 2015 for å
kjenne økonomiske konsekvenser av prosjektet.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Det ble fremmet to fellesforslag til avstemming.
Fellesforslag fra H, SV, FrP, KrF og uavhengig repr. Fjeld.
1. Bygging av lokalmedisinsk senter blir behandlet sammen med økonomiplanen for
2015 for å kjenne de økonomiske konsekvenser av prosjektet.
2. Vi ber fremlagt alternativ med og uten fundamentering av 4. etasje i fløy over ØDH.
3. Det forutsettes planløsninger som gir fleksibilitet i forhold til hvordan lokaler kan
disponeres dersom behovet for langtids-korttidsplasser, psykiatri, evt. andre type
lokaler endrer seg.
4. Kommunestyret ber komite for helse og rehabilitering i samarbeid med
administrasjonen komme med en innstilling til Formannskapet om utredning av
alternative løsninger (jfr. punkt 3) med justeringer av det foreliggende
grunnlagsalternativet.
Fellesforslag fra AP og SP:
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte konsept for nytt lokalmedisinsk
senter/helsehus i Aurskog-Høland kommune med plassering og aktiviteter slik disse er
beskrevet i saken.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjektering og gjennomføring av prosjektet i
samsvar med følgende punkter i kommunestyrets vedtak.
3. Kommunestyret godkjenner iverksetting av samlokalisering av korttids- og
rehabiliteringstilbudet på Bjørkelangen sykehjem slik det er beskrevet i saken (samme
som rådmannens innstilling pkt. 3).
4. Kostnadsramme for nytt helsehus skal gjennomgås og om mulig reduseres.
5. Forslag til finansiering vil bli fremmet i forbindelse med økonomiplan 2015-2018
(samme som rådmannens innstilling pkt. 5)
6. Driftsutgifter skal reduseres.
Forslagene ble satt opp mot hverandre med avstemming av fellesforslaget fra AP og SP.
Forslaget fikk 17 stemmer, AP 12 og SP 5. Forslaget falt mot 18 stemmer.
Fellesforslaget fra H, SV, FrP, KrF og uavhengig repr. Fjeld vedtatt.

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Bygging av lokalmedisinsk senter blir behandlet sammen med økonomiplanen for
2015 for å kjenne de økonomiske konsekvenser av prosjektet.
2. Vi ber fremlagt alternativ med og uten fundamentering av 4. etasje i fløy over ØDH.
3. Det forutsettes planløsninger som gir fleksibilitet i forhold til hvordan lokaler kan
disponeres dersom behovet for langtids-korttidsplasser, psykiatri, evt. andre type
lokaler endrer seg.
4. Kommunestyret ber komite for helse og rehabilitering i samarbeid med
administrasjonen komme med en innstilling til Formannskapet om utredning av
alternative løsninger (jfr. punkt 3) med justeringer av det foreliggende
grunnlagsalternativet.

SAK NR.:
52/14
ALKOHOLMELDING 2013
Rådmannens innstilling:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Alkoholmeldingen for 2013 tas til orientering.

.

SAK NR.:
53/14
MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLANEN FOR VIKSJØEN VILLMARKSTUN
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret godkjenner omsøkte endring av reguleringsplanen for Viksjøen Villmarkstun.
Vedtaket er fattet som en mindre endring av reguleringsplanen med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner omsøkte endring av reguleringsplanen for Viksjøen Villmarkstun.
Vedtaket er fattet som en mindre endring av reguleringsplanen med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 12-14, 2.ledd.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner omsøkte endring av reguleringsplanen for Viksjøen Villmarkstun.
Vedtaket er fattet som en mindre endring av reguleringsplanen med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 12-14, 2.ledd.

