
Ås kommune

13/06209

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtetid: 19.03.2014 kl. 18:30 –20:50.
Sted: Ås kulturhus, Store sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33.

Møtende medlemmer:
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Ina Rangønes Libak (Ap), Laila P.
Nordsveen (Ap), Joar Solberg (Ap), Marius Hojem Borge (Ap), Ola Nordal (Ap),
Gro Haug (H), Sverre Strand Teigen (H), Rubina Mushtaq (H), Hilde Kristin Marås
(H), Jan Ove Rikheim (H), Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen
(FrP), Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), Olav Østerås (V), Inger Skjervold
Rosenfeld (V), Odd Rønningen (Sp), Saroj Pal (SV), Roberto Puente Corral (SV),
Morten Lillemo (KrF), Øystein Westerhagen Milwang (MDG)

Møtende varamedlemmer:
Kristin Ohnstad (A) møtte for Ivar Ekanger (Ap), Rolf Berntsen (A) møtte for
Tommy Skar (Ap), Kjell-Ivar Brynildsen (A) møtte for Tone Holm Dagsvold (Ap),
Terje Wold (H) møtte for Egil A. Ørbeck (H), Håkon Ystehede (H) møtte for
Ida Elisabeth Krogstad (H), Erling Rognli (V) møtte for Jorunn Nakken (V), Arne
Ellingsberg (Sp) møtte for Annett Hegen Michelsen (Sp), Pål Vedeld (SV) møtte for
Hege Opedal (SV)

Forfall:
Varaordfører Marianne Røed (Sp), ingen vara hadde anledning til å stille.

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt
Øybekk, service og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, fung. plan- og
utviklingssjef Greta Elin Løkhaug, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, fra
politisk sekretariat Jeanette Karlsen og Rita Stensrud.

Andre møtende:
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen (H)

Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringer, referatsaker,
informasjon fra ordfører, sak 11-19/14, og spørsmål fra medlemmer.
Morten Lillemo (KrF) ble oppnevnt som settevaraordfører i møtet og Gro Haug (H)
ble oppnevnt som protokollundertegner.
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Møteprotokoll godkjent 20.03.2014

Johan Alnes Gro Haug
Ordfører Medundertegner
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Orientering

3/14 Plassering av bomstasjoner i Ås i forbindelse med utbygging av E18
Statens vegvesen v/Elin Amundsen.

4/14 Årsmelding 2013 for Ås eldreråd
v/leder Georg Distad

Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering.

Informasjon fra ordfører

Fylkesmannen mottok 13.02.2014 begjæring om lovlighetskontroll av
kommunestyrets beslutning om å lukke dørene i K-sak 9/14 Lønnsvurdering, i møte
12.02.2014. Fylkesmannen har i brev av 19.03.2014 konkludert kommunestyrets
beslutning som gyldig. Brevet med tilhørende korrespondanse refereres i neste
møte. (Dok.nr. 14/00177-1).
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Spørsmål fra medlemmene

2/14 Follo Ren –Kretsløp Follo:
Spørsmål fremmet av Høyre og Fremskrittspartiet 17.03.2014.

Ås kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 63/10 den 15.12.2010:
1. Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny

renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for” Kretsløp Follo.
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens

låneopptak til realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes
andel er kr. 28.05 mill (jfr punkt 4.4)

3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med
andre kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan
bidra til å redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig.

4. Forslag til ny renovasjonsforskrift sendes på høring før forskriften
behandles i kommunestyret.

5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og
kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp
Follo.

6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for
informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og
eierkommunene og at veileder for lokale renovasjonsløsninger ferdigstilles
snarest mulig.

7. Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av detmiljøfarlige
avfallet og dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av
dette havner i bioresten.

Spm 1:
Kommunestyrets vedtak i sak 63/10 (pkt 1) om Kretsløp Follo er basert på en
kalkyle/kostnads-ramme på 170 mill. Anser ordføreren at vedtaket fortsatt er et gyldig
vedtak for et prosjekt som nå har en kalkyle/kostnadsramme på 340 mill?

Spm 2:
Anser ordføreren at Kommunestyrets garanti i sak 63/10 (pkt 2) fortsatt gjelder under
de helt endrede forutsetninger?

Follo Ren har fått Deloitte til å utarbeide en rapport som til stor del handler om
«hvordan kan vi unngå politisk innblanding i gjennomføringen av Kretsløp Follo».
Lederen av representantskapet i Follo Ren ordfører Thore Vestby i Frogn uttalte
ifølge ØB: «Nå er den politiske behandlingen over» og videre at «Vedtaket i
representantskapet setter punktum for politisk behandling».

Spm 3:
Anser ordføreren at en investering på 340 millioner kroner ikke bør behandles
politisk?

Kretsløp Follo ønskes nå gjennomført som et datterselskap av Follo Ren IKS. Denne
løsningen velges fordi man da, etter hva man mener, ikke behøver noen
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eiergarantier fra kommunene. Isteden brukes kommunenes innbyggere til å
garantere for de 340 millionene gjennom «selvkostregimet». I praksis blir det slik at
innbyggerne må betale enhver investering og enhvert underskudd over
VAR-regnskapet.

Spm 4:
Synes ordføreren at det er akseptabelt å i praksis å skyve garantiansvaret for enhver
investering/kostnad og ethvert underskudd i et eventuelt Kretsløp Follo AS over på
kommunens innbyggere?

Ordførers svar 19.03.2014:

Svar til spørsmål 1:
Ordføreren anser kommunestyrets andelsgaranti på kr. 28,05 mill. til Kretsløp Follo
fortsatt som gyldig –forutsatt at alle eierkommunene bidrar med sin andel.

Svar til spørsmål 2:
Mitt foreløpige svar er ja.

Svar til spørsmål 3:
Nei.

Svar til spørsmål 4:
Nei.

Ordfører vil komme tilbake til saken i neste kommunestyre 23. april.
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K-11/14 << Til sakslisten
Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Ås kommune oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027. Forslag til planprogram for kommuneplan
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-
og bygningslovens § 11-13, med følgende endringer:

3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet
«kollektivknutepunkt» til «kollektivtransport».

4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:

o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/ Vinterbro tettsted».

o «En tydelig strategi for Nordby / Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».

5.2 Aktiv medvirkning, legges følgende punkt til som tredje linje i tabellen:

AKTIVITET DELTAKERE NÅR
Involvering av hovedutvalg Politikere i hovedutvalgene I ordinære møter

6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første
setning: «… landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og
grønnstruktur».

6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».
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Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Arne Ellingsberg (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til Forslag til planprogram,
nytt kulepunkt under 6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen:

Eldre og funksjonshemmedes interesser
Det skal gjøres en overordnet vurdering av planforslagets konsekvenser for
eldre og funksjonshemmede når det gjelder framkomstmuligheter til offentlige
tjenester, kulturelle opplevelser og friluftsaktiviteter.

Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sps forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Ås kommune oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027. Forslag til planprogram for kommuneplan
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-
og bygningslovens § 11-13, med følgende endringer:

3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet
«kollektivknutepunkt» til «kollektivtransport».

4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:

o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/ Vinterbro tettsted».

o «En tydelig strategi for Nordby / Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».

5.2 Aktiv medvirkning, legges følgende punkt til som tredje linje i tabellen:

AKTIVITET DELTAKERE NÅR
Involvering av hovedutvalg Politikere i hovedutvalgene I ordinære møter

6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første
setning: «… landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og
grønnstruktur».
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6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, nyttkulepunkt:
Eldre og funksjonshemmedes interesser
Det skal gjøres en overordnet vurdering av planforslagets konsekvenser for eldre
og funksjonshemmede når det gjelder framkomstmuligheter til offentlige tjenester,
kulturelle opplevelser og friluftsaktiviteter.

6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».

K-12/14 << Til sakslisten
Solberg skole - utbygging

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker.
2. Skolen prosjekteres med fire klasserekker, slik at den senere enkelt kan utbygges

til henholdsvis tre og fire klasserekker.
3. Det bygges vanlig gymnastikksal, tilpasset to klasserekker.
4. Gymsal/garderober prosjekteres og bygges slik at den senere enkelt kan utvides

til flerbrukshall.
5. Bygningene plasseres så langt sør på gnr. 102, bnr. 390 ateksisterende

skolebygning senere kan benyttes til andre formål, for eksempel som barnehage.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker. Gammel skole rives etter at

byggearbeidene er avsluttet.
2. Det bygges flerbrukshall i tilknytning til skolen.
3. Bygningene tilpasses tomta slik at det senere vil være mulig å utvide skolen med

to nye klasserekker.

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag til formannskapets innstilling:
I pkt. 1 tilføyes: med byggestart i januar 2015.
I pkt. 3 endres gymnastikksal til gymnastikksal/flerbrukshall.

Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble vedtatt 24-8 (8H) ved alternativ votering mot Hs
forslag.
FrPs forslag, første kulepunkt ble nedstemt 21-11 (4FrP, 3V, 3SV, 1KrF).
FrPs forslag, andre kulepunkt ble vedtatt 29-3 (2H, 1KrF).

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker.
2. Skolen prosjekteres med fire klasserekker, slik at den senere enkelt kan utbygges

til henholdsvis tre og fire klasserekker.
3. Det bygges vanlig gymnastikksal/flerbrukshall, tilpasset to klasserekker.
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4. Gymsal/garderober prosjekteres og bygges slik at den senere enkelt kan utvides
til flerbrukshall.

5. Bygningene plasseres så langt sør på gnr. 102, bnr. 390 ateksisterende
skolebygning senere kan benyttes til andre formål, for eksempel som barnehage.

K-13/14 << Til sakslisten
Follo lokalmedisinske senter og legevakt

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
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døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10.Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11.Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12.Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13.Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
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av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet.

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10.Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11.Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12.Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13.Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.
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K-14/14 << Til sakslisten
Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.02.2014:
Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås i perioden 2009-2013 tas til
orientering.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Votering: (32 stemmer)
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås i perioden 2009-2013 tas til
orientering.

K-15/14 << Til sakslisten
Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale
folkestyret

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Ås kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati
også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av
lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting
har tidligere vært foreslått avrepresentanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil
har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.
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K-16/14 << Til sakslisten
Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp)
- Nyvalg

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………

på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Ordfører refererte innleverte forslag:
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: John Morken på

plass nr. 4.
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: Kari Munthe.
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: Bjørn Leivestad.

Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling med innleverte forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: John Morken på

plass nr. 4.
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: Kari Munthe.
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: Bjørn Leivestad.

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.
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K-17/14 << Til sakslisten
Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift -
Rådmannens oppfølging

Kontrollutvalgets innstilling 04.02.2014:
Kommunestyret ber rådmannen fullføre oppfølgingen av anbefalingene i rapporten
om informasjonssikkerhet og IT-drift.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen ga en innledende orientering i saken.

Gro Haug (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen legger frem sak om oppfølging i augustmøtet i formannskapet og for
kommunestyret i septembermøtet i 2014.

Votering: (32 stemmer)
Kontrollutvalgets innstilling med Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Kommunestyret ber rådmannen fullføre oppfølgingen av anbefalingene i rapporten
om informasjonssikkerhet og IT-drift.

Rådmannen legger frem sak om oppfølging i augustmøtet i formannskapet og for
kommunestyret i septembermøtet i 2014.

K-18/14 << Til sakslisten
Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg

Kontrollutvalgets innstilling 04.02.2014:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens forslag til forbedringstiltak innen
forvaltningen av kommunens bygg:

Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen bør
utarbeides.
Rapportere til politisk nivå på de målsettinger som utarbeides.
Forventninger om rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og
eiendomsavdelingen bør utarbeides.
Vedlikeholdsnivået bør tilpasses til de behov som avdekkes slik at kommunens
bygninger ikke forringer sin markedsverdi eller standard.
Preventivt vedlikehold tilpasses behovet bør utføres.
Langsiktige vedlikeholdsplaner for å ta inn det akkumulerte
vedlikeholdsetterslepet bør utarbeides.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Sikre at all relevant dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser
oppbevares samlet i kommunens arkiver.
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Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake
til kontrollutvalget om resultatene innen 12 måneder.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen ga en innledende orientering i saken.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å utvikle forvaltningen av kommunens bygg:

Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal
avklares.
Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal
vurderes ved utarbeidelser av overordnede målsettinger og strategier for
vedlikeholdsarbeidet.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet
i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak iht. pkt. 1 for politisk behandling i
hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret før endelig behandling av
budsjett for 2015, samt å følge opp de øvrige punktene og melde tilbake til
kommunestyret og kontrollutvalget om resultatene innen 12 måneder.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Ordfører refererte innkommet forslag fra Høyre, til endring i Aps forslag:
«innen 12 måneder» endres til
«innen 1. april 2015».

Votering: (32 stemmer)
Aps forslag med Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering
mot Kontrollutvalgets innstilling.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å utvikle forvaltningen av kommunens bygg:

Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal
avklares.
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Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal
vurderes ved utarbeidelser av overordnede målsettinger og strategier for
vedlikeholdsarbeidet.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet
i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak iht. pkt. 1 for politisk behandling i
hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret før endelig behandling av
budsjett for 2015, samt å følge opp de øvrige punktene og melde tilbake til
kommunestyret og kontrollutvalget om resultatene innen 1. april 2015.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

K-19/14 << Til sakslisten
Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling 04.02.2014:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Votering: (32 stemmer)
Kontrollutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.
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