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Kommunestyrets behandling 10.12.2018:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, Sv, V og
BYGDL:
1.
Handlingsprogram 2019 - 2022 datert 2. november 2018 vedtas, med følgende
endringer:
a. Budsjettforliket på stortinget innarbeides med en netto økt inntekt for Vestby
kommune med 1.250 tusen.
b. Eiendomsskatteanslaget økes med 1 million.
c. Anslaget på skatt og rammetilskudd økes med fire millioner.
d. Svømmehall Vestby nord budsjetteres med 3 millioner i 2019, 47 millioner i
2020, og 100 millioner i 2021. Driftsutgifter på 5 millioner legges inn fra 2022.
Renter og avdrag justeres tilsvarende. Investreringen I 2019 finansieres med
2,4 mill. Med bruk av fond og 600 tusen med momsrefusjon.
e. Det foretas ingen reduksjon av lærerårsverk som tilpasning til ny lærernorm.
f. Stillingen som hovedverneombud økes til 60%.
2.
Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar
2019, og med følgende endring:
Fastavgift vann økes ikke.
Fastavgift avløp økes ikke.
Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05.
Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86.
Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år.
Det skal ikke tas betalt for kaffe til brukere på dagsenteret på rehab.
Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Telefon
Rådhuset, Rådhusgt. 1
Telefaks
1541 Vestby
www.vestby.kommune.no

64 98 01 00
64 98 01 01

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån I 2019.
4. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og
oppmåling skal være i henhold til selvkost.
8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er 195.860 kroner for små barn
(0 - 2 år) og 92.274 kroner for store barn (3 - 6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til
pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til
familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele
kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ:
a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i
overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget
næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune,
et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste
over eiendommer følger i vedlegg 7.
h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.
11. Alle tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune skal ha gratis tilgang til
svømmehallen i Grevlingen. Ordningen evalueres i 2020.
12. Liv i sentrum reduseres med 200 tusen. Midlene avsatt til andre festivaler økes
med 200 tusen, i 2019 øremerket Kulturdøgn Son.
13. Rådmannen bes utrede kostnader og muligheter for å etablere lys langs
Elveveien fra Son til Hølen. Utredningen fremmes senest i forbindelse med
handlingsprogrammet for neste periode.
14. Rådmannen bes utrede konsekvenser av å ikke regne barnetrygd som inntekt for
sosialklienter. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet
for neste periode.
15. Rådmannen bes undersøke muligheten for å oppløse Jenny Engs legat, foged
Alfred Nærups legat og Aagot Andresens legat for sykepleie i hjemmet.
Tilbakemelding skal gis innen september 2019.
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16. Engasjementstilling til ulovlighetsoppfølging på resultatområde plan, bygg og
geodata gjøres fast.
17. Vestby kommunestyre har tidligere fattet følgende vedtak:
Vestby kommune erverver barnehagetomt av Eika Vel på 6,5 daa. Til en kostnad på
en million kroner pluss omkostninger og ellers i samsvar med utkast til avtale mellom
Eika Vel og kommunen. Det er en forutsetning at reguleringsplan kan godkjennes.
Kostnadene til grunnkjøp avsettes i handlingsprogrammet 2015.
Avtalt betaling for tomten utbetales nå, uavhengig av reguleringsstatus. Det
forutsettes at tomten skjøtes over til Vestby kommune.
18. Rådmannen bes vurdere å gjennomføre et «Klart språk»-prosjekt i Vestby
kommune.
19. Rådmannen bes utrede økningen fra 50 til 100% seniorkontakt. Evalueringen
fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode.
20. Rådmannen bes utrede antall kommunestyrerepresentanter, antall
formannskapsmedlemmer, organisering av politiske råd og utvalg, samt politisk
reglement for politisk godtgjøring. Saken legges frem for kommunestyret før 2020.
21. Rådmannen bes fremme en evaluering av innføringen av 1.time daglig fysisk
aktivitet i grunnskolen. Evalueringen fremmes sammen med tertial 1.
22. Rådmannen fremmer sak om bemanningen i sentraladministrasjonen, herunder
politisk sekretariat.
23. Rådmannen bes gjennomgå kretsgrenser og fremtidig skolebehov.
Gjennomgangen skal også inneholde alternativ bruk av restkapasitet på de skolene
som har det. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet
for neste periode.
24. Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en
Barnehageplan for kommunestyret. Utredningen fremmes senest i forbindelse med
handlingsprogrammet for neste periode.
25.Rådmannen bes rullere boligsosial plan i løpet av 2020. Planen bør drøfte
mulighetene for å opprette borettslag for unge voksne og omsorgsboliger med
heldøgns omsorg på Vestby stadion. Planen bør også drøfte muligheter for boliger
for mennesker som mangler boevne.
26. Planprogrammet 2019 – 2022 datert 2. november 2019 vedtas, med følgende
endringer:
Ørajordet – Saltbuveien, 150 timer flyttes til 2019.
Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Krf og Frp:
Endringer i forhold til Rådmannens forslag:


Kulturkvartalet igangsettelse skyves til 2022.
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Fremskynde investering Svømmehallen i Vestby sentrum til 2019 og 2020
(totalt kr. 150 mill) med Drift fra 2021
 legge inn kr. 500`på Frivillig sentralen til styrke drift
 Øke seniorkontakt stillingen til 100 % fra nå
 Beholde eiendomsskatt på næring på 5 promille hele perioden (ikke øke på
slutten)
 Legge inn maling av Garder kirke med kr. 400`
 Øke driftsbudsjettet på vedlikehold av kommunaleiendom årlig med kr. 200`
 Legge inn kr. 50` årlig moderasjonsordning kulturskole
 Legge inn årlig kr. 35` til Streaming av kommunestyremøtene
 Øke årlig rammen med kr. 200` til økte trafikksikkerhetstiltak
 Legge inn 50 Mill investering til omsorgsboliger/boliger knyttet til eldrebølgen i
2022
 Legge inn Investering ny barnehage kr. 50 Mill i 2021
 Redusere Prestegårdslåvens investering med kr. 2,3 mill
 Kr. 20` i 2019 til utsmykking av livssynsnøytralt rom på kulturkirken
 Styrke lærer resursene med 4,5 årsverk, med en sterkere satsing på 1 – 4
klasse (tidlig innsats)
 Legge inn til merking og rydding av kommunens turstinett kr 100`i 2019 og
deretter årlig kr. 50`
Punkt 3 i formannskapets innstilling utvides med nytt underpunkt:
a) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i
2019
b) 3b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr 58.320.000,- til finansiering
av investeringer i 2019 med en avdragstid på 40 år.
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag:










Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med private tilbydere av
barnehager med sikte på å sikre fortsatt full barnehagedekning framover. SOK
orienteres høsten 2019 om resultat.
- Alle reguleringsplaner som ikke er revidert i løpet av siste 10 år skal komme til
behandling i kommunestyret i løpet av 2019.
- Administrasjonen bes utrede mulig ferieklubb i Vestby etter oppskrift fra Moss.
Saken fremmes for SOK i løpet av første halvår 2019.
- Administrasjonen bes fremme sak for SOK med vurderinger rundt dagens
organisering av markeringen av 17. mai, og hvordan kommunen eventuelt kan
bidra mer aktivt rundt denne markeringen.
- Kommunestyret ber ordføreren gå i dialog med overordnede myndigheter med
sikte på å få på plass flere parkeringsplasser enn hva dagens maksimum tilsier
for Vestby sentrum. "Sentrumsgruppa" orienteres fortløpende om resultater fra
arbeidet
- Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader for å kunne gå ned på
kriteriene før snøbrøyting iverksettes. Utredningen fremmes som en
orienteringssak for kommunestyret høsten 2019.

Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag til handlingsprogram vedtas med følgende endringer:
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1.
2.
3.
4.

Kulturkvartalet tas ut av investeringsbudsjettet.
Det avsettes 500 tusen til utredning Rådhusparken/garasjeanlegg i 2019.
Svømmehall Vestby nord fremskyndes med to år.
88 omsorgsboliger på Solhøy tas ut. 64 omsorgsboliger på Solhøy legges inn
slik: 2019: 12 millioner, 2020: 135 millioner, 2021: 135 millioner og 2022; 82
millioner.
5. Sikring og rehabilitering av Solhøy skole 2 millioner i 2019.
6. Økt skatt og rammetilskudd 5 millioner hvert år.
7. Budsjettforliket på Stortinget legges inn med 1,25 millioner hvert år.
8. Overføringen til Frivilligsentralen økes med 500 tusen hvert år.
9. Seniorkontaktstillingen økes til 100 prosent, 300 tusen hvert år.
10. Det opprettes en stilling som kulturmiljørådgiver fra 2020 med 800 tusen hvert
år.
11. Driftskonsekvenser svømmehall legges inn med fem millioner i året fra 2021.
12. Vedlikehold Ro eiendom økes med 200 tusen i året.
13. Moderasjonsordning kulturskolen innføres med 50 tusen i året.
14. Det avsettes 20 tusen til utsmykning av livssynsnøytralt rom.
15. Det avsettes 300 tusen til rydding og merking av turstinett i 2019, og 200
tusen i 2020.
16. Lærerkuttet reduseres med 700 tusen i 2019, deretter med 1.433 tusen i året.
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende verbalforslag:
1. Solhøy gamle skole
Rådmannen bes om å vurdere om den gamle bygningen kan inkluderes i prosjektet
omsorgsboliger. Eller om bygningen kan selges til private, som kan søke
Kulturminnefondet om finansiering, og med en klausul om bruk av bygningen.
2. Hølen gamle skole
Rådmannen bes vurdere om kommunen i stedet for å selge Hølen gamle skole kan
utnytte bygningen og tomtearealet til bruk for Hølen nye skole og som kultur- og
grendehus.
3. Grønt næringsfond
Kommunestyret ønsker å etablere et fond som skal brukes for å stimulere til grønn
næringsvekst og lokal verdiskaping i Vestby. Midler fra fondet skal gis i
etableringstilskudd til virksomheter som opererer innenfor sosialt entreprenørskap,
sirkulærøkonomi (f.eks. reparasjon, gjenbruk og utleie) og grønn innovasjon
(løsninger på miljøutfordringer lokalt og globalt). Ordningen skal bidra til å fylle de
nye næringslokalene i Vestby sentrum, skape arbeidsplasser innen kreative,
håndverksdrevne og kunnskapsdrevne næringer og bidra til tilflytting. Rådmannen
bes utrede hvordan et slikt fond kan opprettes i samarbeid med andre aktører og
legge dette frem for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.
4. Eiendomsskatt på boliger og hytter
Kommunestyret deler rådmannens bekymring for Vestby kommunes høye gjeld og
store, nye investeringer som gjør kommunen sårbar for rentestigning eller andre
negative utviklingstrekk. Rådmannen bes om å utrede en modell for eiendomsskatt
på boliger og hytter som eventuelt kan innføres når man ser behovet for å øke
skattegrunnlaget.
5. Kyststien ved OBOS-stranda
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Kommunestyret mener fortsatt det bør være mulig å få en avtale med den ene
hytteeieren om å få en kyststi som er fremkommelig for barnevogner og rullestoler.
Der hvor det opprinnelig var planlagt en gang og sykkelvei, kan det legges en sti med
en bredde på ca. 1.5 m ved siden av fjellknausen. Vi ber rådmannen undersøke
denne muligheten.
6. Innbyggerkontakt og digitalisering
Kommunestyret mener det er naturlig å styrke kommuneadministrasjonen i en
periode hvor det er store utviklingsoppgaver i kommunen og det er ventet massiv
vekst i innbyggere. Vi ser at kommunen på flere områder kan fremstå mer
profesjonelle i sin dialog med innbyggere og andre aktører. Kommunens behov for
digital kompetanse vil heller ikke bli mindre i årene framover. Ved neste budsjettbehandling ber vi rådmannen foreslå tiltak som styrker kommunens innsats på digital
kommunikasjon og innbyggerdialog.

Repr. John A. Ødbehr (H) fremmet følgende verbalforslag:




Administrasjonen bes, så langt det er mulig og forsvarlig forsere utplasseringen
av led lys på kommunale bygg og plasser der hvor det i dag er gamle løsninger,
samt andre strømbesparende tiltak.
Administrasjonen bes se på muligheten for å gi barna i barnehagene svømme
opplæring siste året i barnehagen i løpet av 2019.

Repr. Sveinung Eggen (H) fremmet følgende verbalforslag:


Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnadene til å bygge inn en
eksisterende fotball bane. Saken legges frem for kommunestyret før sommeren.



Administrasjonen bes se på om felles møteplasser for alle kan innarbeides eller
erstatte enkelte lekeplasser ved utbygging av nye boområder og legge frem en
sak for PLM i løpet av 2019.

Repr. Johanne D. Hauge (H) fremmet følgende verbalforslag:


Kvalitetsreformen Leve Hele Livet skal iverksettes fra 1 januar 2019 i alle
kommuner. Kommunestyret ber om at reformen blir tatt med i kommuneplanen
for 2019-2030

Repr. Ann Therese Monge (H) fremmet følgende verbalforslag:


Administrasjonen bes utrede om obligatorisk svømmeopplæring i grunnskolene
gir barna tilstrekkelig svømmetrening og ferdigheter og komme tilbake til Sok og
kommunestyret med en sak før sommeren 2019.

Repr. Stig Eyde (H) fremmet følgende verbalforslag:


Kommunestyret ber administrasjonen jobbe for at alle bussholdeplasser i
kommunen får busskur med belysning/rutetabeller og søplebøtter.
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Repr. Roble Wais (H) fremmet følgende verbalforslag:


Administrasjonen bes se på mulighetene for tilbud om åpne barnehager og
legge frem en plan SOK og kommunestyret.



Administrasjonen bes om å Kartlegge behov og muligheter for å starte opp et
frivillig påbygningsår (11. klasse), for elever som ikke er klare for videregående
og komme tilbake til Sok og kommunestyre innen utgangen av april 2019



Administrasjonen bes se på muligheten for en velkomstpakke til alle nye
innbyggere Saken legges frem for kommunestyret i løpet av 2019.

Votering:
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Pål Engeseths fellesforslag fikk 12 stemmer og falt (H, MDG, Krf).
Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag pkt. 1 -10 fikk 21 stemmer og ble vedtatt (Ap,
Sv, Sp, V, BYGDL).
Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag på verbalforslag
Pkt 11 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 12 ble vedtatt mot 10 stemmer (H, MDG, Krf).
Pkt 13 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 14 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 15 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 16 ble vedtatt mot 14 stemmer (H, MDG, Krf, Frp).
Pkt 17 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 18 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 19 ble vedtatt mot 14 stemmer (H, MDG, Krf, Frp).
Pkt 20 ble vedtatt mot 10 stemmer (H, MDG, Krf).
Pkt 21 ble vedtatt mot 6 stemmer (Frp, MDG).
Pkt 22 ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp).
Pkt 23 ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp).
Pkt 24 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 25 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 26 ble vedtatt mot 1 stemme (Krf).
Repr. John A. Ødbehrs verbalforslag fikk 12 stemmer og falt (H, Frp, Krf).
Repr. John A. Ødbehrs verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp).
Repr. Sveinung Eggen verbalforslag fikk 11 stemmer og falt (H, Frp).
Repr. Sveinung Eggens verbalforslag fikk 11 stemmer og falt (H, Frp).
Repr. Johanne D. Hauges verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp).
Repr. Ann Therese Monges verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp).
Repr. Stig Eydes verbalforslag fikk 12 stemmer og falt (H, Frp, Krf).
Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp).
Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 8 stemmer og falt (H, Krf)
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Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 8 stemmer og falt (H, Krf).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 1 fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 2 fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 3 fikk 10 stemmer og falt (H, MDG, Krf).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 4 fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 5 fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Bente Bakkes verbalforslag 6 fikk 10 stemmer og falt (H, MDG, Krf).
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 1 fikk 14 stemmer og falt (H, MDG,
Krf, Frp).
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 2 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp).
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 4 fikk 13 stemmer og falt (H, Frp,
MDG).
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 5 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp).
Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 6 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp).

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018:
1.
Handlingsprogram 2019 - 2022 datert 2. november 2018 vedtas, med følgende
endringer:
a. Budsjettforliket på stortinget innarbeides med en netto økt inntekt for Vestby
kommune med 1.250 tusen.
b. Eiendomsskatteanslaget økes med 1 million.
c. Anslaget på skatt og rammetilskudd økes med fire millioner.
d. Svømmehall Vestby nord budsjetteres med 3 millioner i 2019, 47 millioner i 2020,
og 100 millioner i 2021. Driftsutgifter på 5 millioner legges inn fra 2022. Renter og
avdrag justeres tilsvarende. Investreringen I 2019 finansieres med 2,4 mill.med
bruk av fond og 600 tusen med momsrefusjon.
e. Det foretas ingen reduksjon av lærerårsverk som tilpasning til ny lærernorm.
f. Stillingen som hovedverneombud økes til 60%.
2.
Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar
2019, og med følgende endring:
Fastavgift vann økes ikke.
Fastavgift avløp økes ikke.
Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05.
Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86.
Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år.
Det skal ikke tas betalt for kaffe til brukere på dagsenteret på rehab.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån I 2019.
4. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og
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oppmåling skal være i henhold til selvkost.
8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er 195.860 kroner for små barn
(0 - 2 år) og 92.274 kroner for store barn (3 - 6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til
pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til
familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele
kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ:
a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i
overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget
næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune,
et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste
over eiendommer følger i vedlegg 7.
h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.
11. Alle tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune skal ha gratis tilgang til
svømmehallen i Grevlingen. Ordningen evalueres i 2020.
12. Liv i sentrum reduseres med 200 tusen. Midlene avsatt til andre festivaler økes
med 200 tusen, i 2019 øremerket Kulturdøgn Son.
13. Rådmannen bes utrede kostnader og muligheter for å etablere lys langs
Elveveien fra Son til Hølen. Utredningen fremmes senest i forbindelse med
handlingsprogrammet for neste periode.
14. Rådmannen bes utrede konsekvenser av å ikke regne barnetrygd som inntekt for
sosialklienter. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet
for neste periode.
15. Rådmannen bes undersøke muligheten for å oppløse Jenny Engs legat, foged
Alfred Nærups legat og Aagot Andresens legat for sykepleie i hjemmet.
Tilbakemelding skal gis innen september 2019.
16. Engasjementstilling til ulovlighetsoppfølging på resultatområde plan, bygg og
geodata gjøres fast.
17. Vestby kommunestyre har tidligere fattet følgende vedtak:
Vestby kommune erverver barnehagetomt av Eika Vel på 6,5 daa. Til en kostnad på
en million kroner pluss omkostninger og ellers i samsvar med utkast til avtale mellom
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Eika Vel og kommunen. Det er en forutsetning at reguleringsplan kan godkjennes.
Kostnadene til grunnkjøp avsettes i handlingsprogrammet 2015.
Avtalt betaling for tomten utbetales nå, uavhengig av reguleringsstatus. Det
forutsettes at tomten skjøtes over til Vestby kommune.
18. Rådmannen bes vurdere å gjennomføre et «Klart språk»-prosjekt i Vestby
kommune.
19. Rådmannen bes utrede økningen fra 50 til 100% seniorkontakt. Evalueringen
fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode.
20. Rådmannen bes utrede antall kommunestyrerepresentanter, antall
formannskapsmedlemmer, organisering av politiske råd og utvalg, samt politisk
reglement for politisk godtgjøring. Saken legges frem for kommunestyret før 2020.
21. Rådmannen bes fremme en evaluering av innføringen av 1.time daglig fysisk
aktivitet i grunnskolen. Evalueringen fremmes sammen med tertial 1.
22. Rådmannen fremmer sak om bemanningen i sentraladministrasjonen, herunder
politisk sekretariat.
23. Rådmannen bes gjennomgå kretsgrenser og fremtidig skolebehov.
Gjennomgangen skal også inneholde alternativ bruk av restkapasitet på de skolene
som har det. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet
for neste periode.
24. Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en
Barnehageplan for kommunestyret. Utredningen fremmes senest i forbindelse med
handlingsprogrammet for neste periode.
25.Rådmannen bes rullere boligsosial plan i løpet av 2020. Planen bør drøfte
mulighetene for å opprette borettslag for unge voksne og omsorgsboliger med
heldøgns omsorg på Vestby stadion. Planen bør også drøfte muligheter for boliger
for mennesker som mangler boevne.
26. Planprogrammet 2019 – 2022 datert 2. november 2019 vedtas, med følgende
endringer:
Ørajordet – Saltbuveien, 150 timer flyttes til 2019.
27. Administrasjonen bes utrede mulig ferieklubb i Vestby etter oppskrift fra Moss.
Saken fremmes for SOK i løpet av første halvår 2019.
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Vestby, 11. desember 2018
Elin Tokerød
Dokumentet er elektronisk godkjent
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