Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
KOMMUNESTYRET
Møtested:
Kommunestyresalen
Møtedato: 17.03.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 19:45
Fra saknr.: 5/14
Til saknr.:
20/14
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Faste medlemmer:
Aina P. Sletner
Jan A. Mærli
Espen Moe Olsen
Kine Asper
Jan Rune Fjeld
Per B. Jacobsen
Nina Sæther
Roger Evjen
Lars Kristian Henriksen
Stein Lie
Ove Merli
Solveig Steinskog
Odd Gunnar Holtet

Kari Mikkelrud
Thor Haugerudbråten
Anne-Cathrin F. Nilsen
Lasse Berg
Hans A. Eliassen
Knut Magnesen
Knut Roger Grøtli
Lars Henrik Sundby
Jarle Bergsjø
Henriette Engh
Lars Even Gangnes
Jon Vollset
Ragnhild Holmedahl

Trond Granerud
Arnfinn Wennemo
Hans Aanerud Sauge
Inger Lise Nøstvik
Tor Einar Torre
Simen Solbakken
Lasse Seigerud Aardahl
John Arne Dalby
Trond Ydersbond

Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen, John Arne Dalby
Følgende varamedlemmer møtte:
Glenn Pedersen, Erik Gangnæs
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Rådmannens ledergruppe, Ungdomsrådet
Inhabilitet:
Underskrifter:
………………………………
Leder: Jan A. Mærli

………………………………
(g.f.FRP):Kari Mikkelrud

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

Rett utskrift:

1

Bjørkelangen, ………….
Sekretær: Rune Holter

2

Orienteringer:
• Orientering om ROAF v/Administrerende direktør Øistein Brevik.
• Orienterte om sentrumsplanen for Aurskog Sentrum v/Dag Hovdhaugen
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SAK NR.:
5/14
REFERATER - KOMMUNESTYRET 170314
Rådmannens innstilling:

.

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

SAK NR.:
6/14
KOMMUNAL EIENDOMSSKATT: OPPNEVNELSE AV SAKKYNDIG NEMD OG
KLAGENEMD
Rådmannens innstilling:

.

1. Som sakkyndig nemnd oppnevnes: Medlemmer: 1 1.
1.Leder………………………….2.Nestleder………………………..3…………………
Personlige varamedlemmer: 1……………… 2……………………3…………………
2. Som klagenemnd oppnevnes: Medlemmer:
1.Leder…………………………………….2.Nestleder…………3…………………
Personlige varamedlemmer: 1……………… 2……………………. 3…………………
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra AP v/ Aina Sletner
1. Som sakkyndig nemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Vegard Tønsberg

Personlig vara: Jan Remy Taaje

Nestleder: Rune Westeng

Personlig vara: Unni Skullerud Førrisdahl

Medlem:

Personlig vara: Anne Lena Moe

Torstein Lang

Enstemmig vedtatt
Forslag fra AP v/ Aina Sletner
2. Som klagenemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Svein Brokke

Personlig vara: Unni Nadden
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Nestleder: Eva Bjøreng

Personlig vara: Jostein Lunder

Medlem:

Personlig vara: Per Graff

Endre Havnås

Enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1. Som sakkyndig nemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Vegard Tønsberg

Personlig vara: Jan Remy Taaje

Nestleder: Rune Westeng

Personlig vara: Unni Skullerud Førrisdahl

Medlem:

Personlig vara: Anne Lena Moe

Torstein Lang

2. Som klagenemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Svein Brokke

Personlig vara: Unni Nadden

Nestleder: Eva Bjøreng

Personlig vara: Jostein Lunder

Medlem:

Personlig vara: Per Graff

Endre Havnås

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1. Som sakkyndig nemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Vegard Tønsberg

Personlig vara: Jan Remy Taaje

Nestleder: Rune Westeng

Personlig vara: Unni Skullerud Førrisdahl

Medlem:

Personlig vara: Anne Lena Moe

Torstein Lang

2. Som klagenemnd oppnevnes: Medlemmer:
Leder:

Svein Brokke

Personlig vara: Unni Nadden

Nestleder: Eva Bjøreng

Personlig vara: Jostein Lunder

Medlem:

Personlig vara: Per Graff

Endre Havnås
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SAK NR.: 7/14
FRITAK FRA POLITISKE VERV
Rådmannens innstilling:
Som nytt varamedlem til Kommunestyret for resten av valgperioden velges: …………………
Som ny fast medlem i komite for helse- og rehabilitering for resten av
valgperioden velges: ……………………….
Behandling i FORMANNSKAPET:
Representanten Kari Mikelrud (FRP) fremmet forslag til nytt fast medlem i komite for helse- og
rehabilitering:
Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen
Enstemmig
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Som nytt varamedlem til Kommunestyret for resten av valgperioden velges: …………………
Som ny fast medlem i komite for helse- og rehabilitering for resten av
valgperioden velges: Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra Ordfører:
Det velges ikke nytt varamedlem til kommunestyret.
Kate Frilseth Blixrud fritas fra verv som varamedlem til kommunestyret og andre politiske verv for
resten av valgperioden.
Enstemmig
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kate Frilseth Blixrud fritas fra verv som varamedlem til kommunestyret og andre politiske verv for
resten av valgperioden.
Som ny fast medlem i komite for helse- og rehabilitering for resten av
valgperioden velges: Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen.

.

SAK NR.:
8/14
KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT FOR 2013
Kontrollutvalgets innstilling:

.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

SAK NR.:
9/14
KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN FOR 2014
Kontrollutvalgets innstilling:

.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.

SAK NR.:
10/14
SAK FRA KONTROLLUTVALGET - EIERSKAPSKONTROLL I ROMERIKE
KRISESENTER IKS
Kontrollutvalgets innstilling:

.

1. Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i eksisterende form.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber eierrepresentantene i representantskapet i
Romerike krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra revisjonen:
• Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot
representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side.
Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp.
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• Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets
internkontrollsystem. Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en effektiv drift
innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet.

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i eksisterende form.

2.

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber eierrepresentantene i representantskapet i
Romerike krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra revisjonen:
• Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot
representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side.
Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp.
• Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets
internkontrollsystem. Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en effektiv drift
innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet.

SAK NR.:
11/14
SAK FRA KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSKONTROLL NORASONDE AS
Kontrollutvalgets innstilling:

.

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger, herunder at det:
• Gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene i NORASONDE AS
• Utarbeides eierstrategi
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Kommunestyret tar rapporten til orientering

2.

Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger, herunder at det:
• Gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene i NORASONDE AS
• Utarbeides eierstrategi

SAK NR.:
12/14
REVIDERT ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2014
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Rådmannens innstilling:

.

1. Revidert økonomiplan 2014-2017 med økonomiske rammer for 2014 godkjennes
med følgende endringer:
Sektor/stab
Tiltak
Sum
Finans
Redusert skatt på inntekt
153 000
Finans
Redusert rammetilskudd
2 212 000
Teknisk drift og kultur Avvikle kulturskoletilbud-høst 2014
- 217 000
Oppvekt og utdanning
Avvikle gratisordning frukt/grønt i skolene
- 375 000
Helse og rehabilitering Komp. redusert egenandel personer
på dobbeltrom
46 000
Helse og rehabilitering Uttrekk øremerkede midler kommunalt
rusarbeid
- 916 000
Oppvekst og utdanning
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
121 000
Oppvekst og utdanning
Økning av maksimalpris barnehage
- 126 000
Oppvekst og utdanning
Økt tilskudd private barnehager
268 000
Oppvekst og utdanning
Reversere to barnehageopptak
- 694 000
Oppvekst og utdanning
Redusert etterspørsel etter barnehage som
- 472 000
følge av økt kontantstøtte
Sum mindre inntekt/redusert overskudd

0

2. Taksering eiendomsskatt
Det godkjennes at taksering eiendomsskatt reduseres med 1 mill kr til 2 mill kr.
3. Foreldrebetaling barnehager
Satser for foreldrebetaling skal til en hver tid følge statens maksimumssatser og endringer i satser
iverksettes så raskt som mulig. Satser for foreldrebetaling, inntekt over kr 250 000 økes til kr
2.405 pr måned.
4. Avvikling av frukt og grønt
Gratisordningen med frukt og grønt avvikles for alle skolene i Aurskog-Høland med virkning fra
skoleåret 2014/2015.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Representanten Line Halvorsrud (SV) fremmet følgende forslag:
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Under punkt 1 foreslås det å erstatte «Avvikle kulturskoletilbud-høst 2014 – 217 000 med
«Redusere kulturskoletilbudet i skole/SFO-høst 2014 – 97 000. Overskuddet for 2014 reduseres
tilsvarende.
Forslag ble enstemmig vedtatt.
Representantene Inger Lise Nøstvik (H) og Trond Granerud (KrF) fremme følgende forslag:
Sektor oppvekst/utdanning – Beholde tidligere praksis mht tilskuddssats 3- åringer i 2013 og 2014.
Forslaget fikk 2 stemmer (H og KrF), mot 5 stemmer (AP, SV og SP)
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
1. Revidert økonomiplan 2014-2017 med økonomiske rammer for 2014 godkjennes
med følgende endringer:
Sektor/stab
Tiltak
Sum
Finans
Redusert skatt på inntekt
153 000
Finans
Redusert rammetilskudd
2 212 000
Teknisk drift og kultur Avvikle kulturskoletilbud-høst 2014
- 217 000
Oppvekt og utdanning
Avvikle gratisordning frukt/grønt i skolene
- 375 000
Helse og rehabilitering Komp. redusert egenandel personer
på dobbeltrom
46 000
Helse og rehabilitering Uttrekk øremerkede midler kommunalt
rusarbeid
- 916 000
Oppvekst og utdanning
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
121 000
Oppvekst og utdanning
Økning av maksimalpris barnehage
- 126 000
Oppvekst og utdanning
Økt tilskudd private barnehager
268 000
Oppvekst og utdanning
Reversere to barnehageopptak
- 694 000
Oppvekst og utdanning
Redusert etterspørsel etter barnehage som
- 472 000
følge av økt kontantstøtte
Sum mindre inntekt/redusert overskudd

0

Under punkt 1 foreslås det å erstatte «Avvikle kulturskoletilbud-høst 2014 – 217 000 med
«Redusere kulturskoletilbudet i skole/SFO-høst 2014 – 97 000. Overskuddet for 2014 reduseres
tilsvarende.
2. Taksering eiendomsskatt
Det godkjennes at taksering eiendomsskatt reduseres med 1 mill kr til 2 mill kr.
3. Foreldrebetaling barnehager
Satser for foreldrebetaling skal til en hver tid følge statens maksimumssatser og endringer i satser
iverksettes så raskt som mulig. Satser for foreldrebetaling, inntekt over kr 250 000 økes til kr
2.405 pr måned.
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4. Avvikling av frukt og grønt
Gratisordningen med frukt og grønt avvikles for alle skolene i Aurskog-Høland med virkning fra
skoleåret 2014/2015.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Representanten Jordhus-Lier (SV) fremmet følgende forslag:
Komiteen ønsker videreføring av kulturskoletilbudet i skole/SFO-tid fra høsten 2014 slik tilbudet er
skissert i bakgrunnen til forslag (se vedlegg). Det forutsettes at de økonomiske forholdene avklares i
forbindelse med behandlingen i formannskapet.
Enstemmig

Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
1. Revidert økonomiplan 2014-2017 med økonomiske rammer for 2014 godkjennes
med følgende endringer:
Sektor/stab
Tiltak
Sum
Finans
Redusert skatt på inntekt
153 000
Finans
Redusert rammetilskudd
2 212 000
Teknisk drift og kultur Avvikle kulturskoletilbud-høst 2014
- 217 000
Oppvekt og utdanning Avvikle gratisordning frukt/grønt i skolene
- 375 000
Helse og rehabilitering Komp. redusert egenandel personer
på dobbeltrom
46 000
Helse og rehabilitering Uttrekk øremerkede midler kommunalt
rusarbeid
- 916 000
Oppvekst og utdanning
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
121 000
Oppvekst og utdanning
Økning av maksimalpris barnehage
- 126 000
Oppvekst og utdanning
Økt tilskudd private barnehager
268 000
Oppvekst og utdanning
Reversere to barnehageopptak
- 694 000
Oppvekst og utdanning
Redusert etterspørsel etter barnehage som
- 472 000
følge av økt kontantstøtte
Sum mindre inntekt/redusert overskudd

0

2. Taksering eiendomsskatt
Det godkjennes at taksering eiendomsskatt reduseres med 1 mill kr til 2 mill kr.
3. Foreldrebetaling barnehager
Satser for foreldrebetaling skal til en hver tid følge statens maksimumssatser og endringer i satser
iverksettes så raskt som mulig. Satser for foreldrebetaling, inntekt over kr 250 000 økes til kr
2.405 pr måned.
4. Avvikling av frukt og grønt
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Gratisordningen med frukt og grønt avvikles for alle skolene i Aurskog-Høland med virkning fra
skoleåret 2014/2015.
5.Kulturskoletilbud-høst 2014
Komiteen ønsker videreføring av kulturskoletilbudet i skole/SFO-tid fra høsten 2014 slik
tilbudet er skissert i bakgrunnen til forslag (se vedlegg). Det forutsettes at de økonomiske
forholdene avklares i forbindelse med behandlingen i formannskapet.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra AP v/ Aina Sletner
1. Redusere kulturskoletilbud til kr 97.000
Vedtatt mot 2 stemmer fra Frp
2. Redusere frukt og grønt-ordningen til to dager i uka til kr 225.000.
Enstemmig vedtatt
Beløpene tas av overskuddet
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kulturtilbudet i rådmannens endringer reduseres til kr 97.000
Frukt og grønt-ordningen i rådmannens endringer reduseres til to dager i uka til
kr 225.000.
Beløpene tas av overskuddet
1. Revidert økonomiplan 2014-2017 med økonomiske rammer for 2014 godkjennes
med følgende endringer:
Sektor/stab
Tiltak
Sum
Finans
Redusert skatt på inntekt
153 000
Finans
Redusert rammetilskudd
2 212 000
Teknisk drift og kultur Redusere kulturskoletilbud-høst 2014 - 97 000
Oppvekt og utdanning Redusere gratisordning frukt/grønt i skolene - 225 000
Helse og rehabilitering Komp. redusert egenandel personer
på dobbeltrom
46 000
Helse og rehabilitering Uttrekk øremerkede midler kommunalt
rusarbeid
- 916 000
Oppvekst og utdanning
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
121 000
Oppvekst og utdanning
Økning av maksimalpris barnehage
- 126 000
Oppvekst og utdanning
Økt tilskudd private barnehager
268 000
Oppvekst og utdanning
Reversere to barnehageopptak
- 694 000
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Oppvekst og utdanning

Redusert etterspørsel etter barnehage som
følge av økt kontantstøtte

Sum mindre inntekt/redusert overskudd

-

472 000

270.000

2. Taksering eiendomsskatt
Det godkjennes at taksering eiendomsskatt reduseres med 1 mill kr til 2 mill kr.
3. Foreldrebetaling barnehager
Satser for foreldrebetaling skal til en hver tid følge statens maksimumssatser og endringer i satser
iverksettes så raskt som mulig. Satser for foreldrebetaling, inntekt over kr 250 000 økes til kr
2.405 pr måned.
4. Redusering av frukt og grønt
Gratisordningen med frukt og grønt reduseres for alle skolene i Aurskog-Høland til to dager i
uken med virkning fra skoleåret 2014/2015 – reduksjon kr 225.000.
5. Kulturskoletilbud-høst 2014
Kulturskoletilbudet reduseres til kr 97.000.Behandling i KOMMUNESTYRET:
Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud:
• Kulturskoletilbudet avvikles med kr 217.000
• Kr 217.000 overføres til posten «gratis frukt og grønt i skolene»
Forslaget fikk 7 stemmer fra FrP og falt mot 28 stemmer.

Forslag fra FrP om å stemme for hvert punkt videre.
Enstemmig.
Pkt. nr. 1 om «Kulturtilbudet i rådmannens endringer reduseres til kr 97.000»
Forslag fra FrP om å fjerne kulturtilbudet
Forslaget fikk 7 stemmer fra FrP og falt mot 28 stemmer.
Resterende punkter enstemmig.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kulturtilbudet i rådmannens endringer reduseres til kr 97.000
Frukt og grønt-ordningen i rådmannens endringer reduseres til to dager i uka til
kr 225.000.
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Beløpene tas av overskuddet
1. Revidert økonomiplan 2014-2017 med økonomiske rammer for 2014 godkjennes
med følgende endringer:
Sektor/stab
Tiltak
Sum
Finans
Redusert skatt på inntekt
153 000
Finans
Redusert rammetilskudd
2 212 000
Teknisk drift og kultur Redusere kulturskoletilbud-høst 2014 - 97 000
Oppvekt og utdanning Redusere gratisordning frukt/grønt i skolene - 225 000
Helse og rehabilitering Komp. redusert egenandel personer
på dobbeltrom
46 000
Helse og rehabilitering Uttrekk øremerkede midler kommunalt
rusarbeid
- 916 000
Oppvekst og utdanning
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
121 000
Oppvekst og utdanning
Økning av maksimalpris barnehage
- 126 000
Oppvekst og utdanning
Økt tilskudd private barnehager
268 000
Oppvekst og utdanning
Reversere to barnehageopptak
- 694 000
Oppvekst og utdanning
Redusert etterspørsel etter barnehage som
- 472 000
følge av økt kontantstøtte
Sum mindre inntekt/redusert overskudd
270.000
2. Taksering eiendomsskatt
Det godkjennes at taksering eiendomsskatt reduseres med 1 mill kr til 2 mill kr.
3. Foreldrebetaling barnehager
Satser for foreldrebetaling skal til en hver tid følge statens maksimumssatser og endringer i satser
iverksettes så raskt som mulig. Satser for foreldrebetaling, inntekt over kr 250 000 økes til kr
2.405 pr måned.
4. Redusering av frukt og grønt
Gratisordningen med frukt og grønt reduseres for alle skolene i Aurskog-Høland til to dager i
uken med virkning fra skoleåret 2014/2015 – reduksjon kr 225.000.
5. Kulturskoletilbud-høst 2014
Kulturskoletilbudet reduseres til kr 97.000

SAK NR.:
13/14
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL STYRKING AV KOMMUNALT
BARNEVERN
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Rådmannens innstilling:

.

1. Aurskog-Høland kommune søker om øremerkede midler til barneverntjenesten slik søknaden
foreligger, 450 000 kroner.
2. Aurskog-Høland søker sammen med Fet og Sørum kommune om lønnsmidler til
interkommunalt ressursteam + jus. Opplæring kr. 250.000.
3. Rådmannen gis myndighet til å foreta eventuelle nødvendige endringer i søknaden dersom
rundskrivet fra departementet med nærmere retningslinjer tilsier dette.
Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
1.

Aurskog-Høland kommune søker om øremerkede midler til barneverntjenesten slik søknaden
foreligger, 450 000 kroner.

2.

Aurskog-Høland søker sammen med Fet og Sørum kommune om lønnsmidler til
interkommunalt ressursteam + jus. Opplæring kr. 250.000.

3. Rådmannen gis myndighet til å foreta eventuelle nødvendige endringer i søknaden dersom
rundskrivet fra departementet med nærmere retningslinjer tilsier dette.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

Aurskog-Høland kommune søker om øremerkede midler til barneverntjenesten slik søknaden
foreligger, 450 000 kroner.

2.

Aurskog-Høland søker sammen med Fet og Sørum kommune om lønnsmidler til
interkommunalt ressursteam + jus. Opplæring kr. 250.000.

3.

Rådmannen gis myndighet til å foreta eventuelle nødvendige endringer i søknaden dersom
rundskrivet fra departementet med nærmere retningslinjer tilsier dette.

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

Aurskog-Høland kommune søker om øremerkede midler til barneverntjenesten slik søknaden
foreligger, 450 000 kroner.

2.

Aurskog-Høland søker sammen med Fet og Sørum kommune om lønnsmidler til
interkommunalt ressursteam + jus. Opplæring kr. 250.000.

3.

Rådmannen gis myndighet til å foreta eventuelle nødvendige endringer i søknaden dersom
rundskrivet fra departementet med nærmere retningslinjer tilsier dette.
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SAK NR.:
14/14
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016
Rådmannens innstilling:

.

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtar å opprettholde sitt vedtak om å bosette 10
flyktninger i 2014.
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtar å øke bosettingen av antall flyktninger i perioden
2015-2016 til 15 pr. år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med
økonomiplanarbeidet.
Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Felles forslag:
Nytt første avsnitt:
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune øker antallet flyktninger som bosettes i 2014 fra 10 til
13.
Enstemmig.
Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING:
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune øker antall flykninger som bosettes i 2014 fra 10 til 13.
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtar å øke bosettingen av antall flyktninger i perioden
2015-2016 til 15 pr. år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med
økonomiplanarbeidet.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Representanten Trond Granerud (KRF) fremmet følgende forslag:
På bakgrunn av vurderingene ovenfor og ansvaret den enkelte kommune har for å bosette flyktninger
så raskt som mulig øker Aurskog-Høland antall flyktninger kommunen skal bosette fra 10 til 15 i
2014.
Videre økes antallet fra 2015-2016 til 15 pr. år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas
opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Forslaget fikk 1 stemme (KRF).
Rådmannens innstilling med følgende endringer. Formannskapet i strykes fra 1 og 2 avsnitt.
Enstemmig.
Rådmannens forslag fikk 5 stemmer (3 AP, 1 SP og 1 H) mot 2 stemmer (1 KRF og 1 FRP).
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Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Aurskog-Høland kommune vedtar å opprettholde sitt vedtak om å bosette 10 flyktninger i 2014.
Aurskog-Høland kommune vedtar å øke bosettingen av antall flyktninger i perioden 2015-2016 til
15 pr. år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med
økonomiplanarbeidet.
Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Representanten Birgit Mortensen Aga (KRF) fremmet følgende forslag:
På bakgrunn av vurderingene overfor og ansvaret den enkelte kommune har for å bosette flyktninger
så rask som mulig øker Aurskog-Høland antall flyktninger kommunen skal bosette fra 10 til 15 i
2014.02.11
Videre økes antallet fra 2015-2016 til 15 pr år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas
opp i forbindelse med økonomiarbeidet.
Forslaget fikk 2 stemmer (1 KRF + 1 SV) mot 5 stemmer avgitt for rådmannens innstilling første
avsnitt.

Representanten Thor Haugerudbråten (FRP) fremmet følgende forslag:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling utgår.
Forslaget fikk 2 stemmer (2 FRP) mot 5 stemmer.
FRP ber om svar på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har vi kapasitet på NAV?
Har vi boliger i nærheten av sentrum?
Er skoler/barnehager rustet, tolker, voksenopplæring?
Fungerer fadderordningen m/lag og foreninger?
Hvor mange av de som allerede bor her har jobb?
Har vi oversikt på familiegjenforeninger de siste år?
Må antall ansatte økes?
Har kommunen inngått avtaler m/kommunale/private bedrifter for å få egnede
språkpraksisplasser?
• Hva er tatt inn Boligsosial handlingsplan?
Spørsmålene tas med administrasjonen
Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR:
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtar å opprettholde sitt vedtak om å bosette 10
flyktninger i 2014.
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Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtar å øke bosettingen av antall flyktninger i perioden
2015-2016 til 15 pr. år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med
økonomiplanarbeidet.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra KrF, SP, H og AP
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av flykninger i 2014 fra 10 til inntil 13.
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger i perioden 2015-2016 til inntil 15 pr.
år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Enstemmig vedtatt
Formannskapet ba om at protokollene fra denne saken i komiteene sendes kommunestyret.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av flykninger i 2014 fra 10 til inntil 13.
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger i perioden 2015-2016 til inntil 15 pr.
år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Anmodning fra KrF v/ Arnfinn Wennemo til rådmannen om å vurdere økt bosetting ved neste års
budsjett.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av flykninger i 2014 fra 10 til inntil 13.
Aurskog-Høland kommune øker bosetting av antall flyktninger i perioden 2015-2016 til inntil 15 pr.
år. Økonomiske og administrative konsekvenser tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.

SAK NR.:
15/14
JUSTERING AV REGLEMENT FOR ANSETTELSER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.
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Rådmannen innstiller på at følgende setning inkluderes i ansettelsesreglementet:
«Rådmannen kan oppdatere, justere og gjøre mindre endringer i reglementet etter drøftinger med
tillitsvalgte. Dersom flertallet i drøftingsmøtet ønsker det, legges regelendringene fram for
administrasjonsstyret».
Behandling i ADMINISTRASJONSSTYRET:
Spørsmål fra ordfører: Hvor skal den nye setningen legges inn?
Svar: Den nye setningen legges inn i § 9, generelle bestemmelser.
Innstilling fra ADMINISTRASJONSSTYRET:
Følgende setning inkluderes i ansettelsesreglementets § 9, generelle bestemmelser.
«Rådmannen kan oppdatere, justere og gjøre mindre endringer i reglementet etter drøftinger med
tillitsvalgte. Dersom flertallet i drøftingsmøtet ønsker det, legges regelendringene fram for
administrasjonsstyret».
Behandling i FORMANNSKAPET:
Formannskapet tok opp forslaget fra administrasjonsstyret:
Følgende setning inkluderes i ansettelsesreglementets § 9, generelle bestemmelser.
Enstemmig vedtatt

Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Følgende setning inkluderes i ansettelsesreglementets § 9, generelle bestemmelser:
«Rådmannen kan oppdatere, justere og gjøre mindre endringer i reglementet etter drøftinger med
tillitsvalgte. Dersom flertallet i drøftingsmøtet ønsker det, legges regelendringene fram for
administrasjonsstyret».
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Følgende setning inkluderes i ansettelsesreglementets § 9, generelle bestemmelser:
«Rådmannen kan oppdatere, justere og gjøre mindre endringer i reglementet etter drøftinger med
tillitsvalgte. Dersom flertallet i drøftingsmøtet ønsker det, legges regelendringene fram for
administrasjonsstyret».
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SAK NR.:
39/14
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I AURSKOG SPAREBANK
Rådmannens innstilling:

.

Som medlemmer til Aurskog Sparebanks representantskap for perioden 2014 – 2017 velges:
Faste medlemmer:
Varamedlem:
1 ...........................

1 ..........................

2 ...........................
Behandling i FORMANNSKAPET:
Forslag fra FrP:
Helge Snilsberg, fast medlem
Forslag fra AP:Per Graff, fast medlem
Forslag fra KrF:
Hans Christian Wilter, varamedlem
Enstemmig vedtatt.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Som medlemmer til Aurskog Sparebanks representantskap for perioden 2014 – 2017 velges:
Faste medlemmer:
Varamedlem:
1 Helge Snilsberg

1 Hans Christian Wilter

2 Per Graff
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Som medlemmer til Aurskog Sparebanks representantskap for perioden 2014 – 2017 velges:
Faste medlemmer:

Varamedlem:

1 Helge Snilsberg

1 Hans Christian Wilter

2 Per Graff

SAK NR.:
17/14
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE THONSVEIEN, DEL AV 36/4
PÅ MOMOEN 1. GANGS BEHANDLING
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Rådmannens innstilling:

.

Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Boligområde Thonsveien, del av
gnr.36, bnr.4, med bestemmelser, datert 06.09.13, utlagt til offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Boligområde Thonsveien, del av
gnr.36, bnr.4, med bestemmelser, datert 06.09.13.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Boligområde Thonsveien, del av
gnr.36, bnr.4, med bestemmelser, datert 06.09.13, utlagt til offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.

SAK NR.:
18/14
FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR AURSMOEN SENTRUM
2. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:

.

Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til områdereguleringsplan for Aursmoen sentrum
datert 27.05.13, med bestemmelser datert 25.09.13, sist rev. 14.02.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i FORMANNSKAPET:
Delt ut på møte:
Spørsmål fra Aurskog Vekst og KRF av 06.03.2014 ble delt ut og besvart.
Fellesforslag om å ta ut av rekkefølgebestemmelsene avsnitt KBA2-5, opparbeidelse av veg KV14.
Enstemmig vedtatt
Innstilling fra FORMANNSKAPET:
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Avsnitt KBA2-5, opparbeidelse av veg KV14, tas ut av rekkefølgebestemmelsene.
Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til områdereguleringsplan for Aursmoen sentrum
datert 27.05.13, med bestemmelser datert 25.09.13, sist rev. 14.02.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Avsnitt KBA2-5, opparbeidelse av veg KV14, tas ut av rekkefølgebestemmelsene.
Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til områdereguleringsplan for Aursmoen sentrum
datert 27.05.13, med bestemmelser datert 25.09.13, sist rev. 14.02.14.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

SAK NR.:
19/14
FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I AURSKOG-HØLAND
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

.

Rådmannen innstiller på at forslaget til forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland
kommune vedtas slik det foreligger.
Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring:
med en retting av punkt 2.2.1 kulepunkt 7 fra oppførsel til orden.

Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING:
Rådmannen innstiller på at forslaget til forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland
kommune vedtas slik det foreligger, med en retting av punkt 2.2.1 kulepunkt 7 fra oppførsel til orden
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Rådmannen innstiller på at forslaget til forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland
kommune vedtas slik det foreligger, med en retting av punkt 2.2.1 kulepunkt 7 fra oppførsel til orden
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SAK NR.:
20/14
OPPFØLGNING AV DIGERNESSAKEN OVERFOR KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:

.

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Behandling i KOMMUNESTYRET:
Tas til orientering.
Vedtak i KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.

SAK NR.:
21/14
NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING
Rådmannens innstilling:
1.

2.
3.

4.
5.

.

Rammen for brannvesenet og 110-sentralen kr 103,0 mill inklusive egenkapitaltilskudd til
KLP. Tilskudd til IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2) dekkes av
hver enkelt kommune.
Betaling til 110-sentral fastsettes til kr 57,07 pr innbygger.
Kommunens representant legger fram forslag om at det legges fram egen utredning til
representantskapet om endringer av 110-virksomheten som følge av endret behandling av
inntekter fra industrialarmer og skatteplikt. Saken skal redegjøre for om dette har betydning
for selskapsavtalen.
I 2014 arbeides det med tilpassinger slik at forebyggende avdeling styrkes med 3 stillinger
som tidligere forutsatt av kommunestyrene.
Eierne har merket seg at det gamle NRBR- selskapet i 2013 har gjennomført forhandlinger
om lønn ut over de forutsetninger som har ligget i de økonomiske rammene til selskapene.
Tilsvarende er gjort i sammenslåingsprosessen. Disse økningene er så langt ikke kompensert
i budsjettet fra eiernes side. Dersom selskapets nåværende styre mener manglende
kompensasjon for disse utgiftene setter selskapet i fare for ikke å kunne levere forsvarlige
tjenester innenfor brann, redning og 110-sentralen ber eierne selskapet komme tilbake til
representantskapet med en skriftlig redegjørelse for prosessen med å framforhandle nye
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6.

lønnsavtaler. Dette vil danne grunnlaget for en ny vurdering fra eierne om det er behov for å
øke selskapets rammer ytterligere.
De økonomiske konsekvenser tas opp i forbindelse med tertialrapportering.

Innstilling fra FORMANNSKAPET:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Rammen for brannvesenet og 110-sentralen kr 103,0 mill inklusive egenkapitaltilskudd til
KLP. Tilskudd til IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2) dekkes av
hver enkelt kommune.
Betaling til 110-sentral fastsettes til kr 57,07 pr innbygger.
Kommunens representant legger fram forslag om at det legges fram egen utredning til
representantskapet om endringer av 110-virksomheten som følge av endret behandling av
inntekter fra industrialarmer og skatteplikt. Saken skal redegjøre for om dette har betydning
for selskapsavtalen.
I 2014 arbeides det med tilpassinger slik at forebyggende avdeling styrkes med 3 stillinger
som tidligere forutsatt av kommunestyrene.
Eierne har merket seg at det gamle NRBR- selskapet i 2013 har gjennomført forhandlinger
om lønn ut over de forutsetninger som har ligget i de økonomiske rammene til selskapene.
Tilsvarende er gjort i sammenslåingsprosessen. Disse økningene er så langt ikke kompensert
i budsjettet fra eiernes side. Dersom selskapets nåværende styre mener manglende
kompensasjon for disse utgiftene setter selskapet i fare for ikke å kunne levere forsvarlige
tjenester innenfor brann, redning og 110-sentralen ber eierne selskapet komme tilbake til
representantskapet med en skriftlig redegjørelse for prosessen med å framforhandle nye
lønnsavtaler. Dette vil danne grunnlaget for en ny vurdering fra eierne om det er behov for å
øke selskapets rammer ytterligere.
De økonomiske konsekvenser tas opp i forbindelse med tertialrapportering.

Vedtak i KOMMUNESTYRET:
1.

2.
3.

4.
5.

Rammen for brannvesenet og 110-sentralen kr 103,0 mill inklusive egenkapitaltilskudd til
KLP. Tilskudd til IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2) dekkes av hver
enkelt kommune.
Betaling til 110-sentral fastsettes til kr 57,07 pr innbygger.
Kommunens representant legger fram forslag om at det legges fram egen utredning til
representantskapet om endringer av 110-virksomheten som følge av endret behandling av
inntekter fra industrialarmer og skatteplikt. Saken skal redegjøre for om dette har betydning
for selskapsavtalen.
I 2014 arbeides det med tilpassinger slik at forebyggende avdeling styrkes med 3 stillinger som
tidligere forutsatt av kommunestyrene.
Eierne har merket seg at det gamle NRBR- selskapet i 2013 har gjennomført forhandlinger om
lønn ut over de forutsetninger som har ligget i de økonomiske rammene til selskapene.
Tilsvarende er gjort i sammenslåingsprosessen. Disse økningene er så langt ikke kompensert i
budsjettet fra eiernes side. Dersom selskapets nåværende styre mener manglende
kompensasjon for disse utgiftene setter selskapet i fare for ikke å kunne levere forsvarlige
tjenester innenfor brann, redning og 110-sentralen ber eierne selskapet komme tilbake til
representantskapet med en skriftlig redegjørelse for prosessen med å framforhandle nye
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6.

lønnsavtaler. Dette vil danne grunnlaget for en ny vurdering fra eierne om det er behov for å
øke selskapets rammer ytterligere.
De økonomiske konsekvenser tas opp i forbindelse med tertialrapportering.
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