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Vestby kommune
Saksliste
Side
Saker til behandling
23/19 18/02719-19

Konsesjonssøknad Sundby Nordre

3

24/19 19/01330-1

Ny parkeringsløsning Son havn nord

5

25/19 19/01380-1

Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens
Næringsutvikling

6

26/19 16/03607-6

Nye Bjørlien skole - Budsjett

7

27/19 19/00393-4

Kretsgrenser og skolebehov

9

28/19 16/00531-32

Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning Vestby kommune

11

29/19 19/01313-2

Søknad om utgiftsdekning - Snøproduksjon - Son
Slalomklubb

12
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Saker til behandling

F-23/19
Konsesjonssøknad Sundby Nordre
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Sp, V, Bygdl, MDG)
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og med henvisning til konsesjonsloven § 9, tredje
ledd, hvor loven åpner for å gi konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby
kommune Sundby Gård AS konsesjon for erverv av eiendommen Sundby Nordre, gnr 1
bnr 1 i Vestby.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
 Minst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig
kompetanse.
 Dette styremedlemmet skal inneha signaturrett i fellesskap med styrets leder.
 Aksjene i Sundby Gård AS skal forbli indirekte eiet av de fysiske personer som
utgjør den nåværende eierkrets, dog slik at overdragelse av aksjer i Sundby
Gård AS til personer som ville vært unntatt fra krav til konsesjon etter
konsesjonsloven § 85 er tillatt.
 Eiendommen skal benyttes i tråd med den til enhver tid gjeldende regulering.
 Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord
skal ikke benyttes til annet enn landbruksformål.

[Lagre]
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og med henvisning til konsesjonsloven § 9, tredje
ledd, hvor loven åpner for å gi konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby
kommune Sundby Gård AS konsesjon for erverv av eiendommen Sundby Nordre, gnr 1
bnr 1 i Vestby.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
 Minst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig
kompetanse.
 Dette styremedlemmet skal inneha signaturrett i fellesskap med styrets leder.
 Aksjene i Sundby Gård AS skal forbli indirekte eiet av de fysiske personer som
utgjør den nåværende eierkrets, dog slik at overdragelse av aksjer i Sundby
Gård AS til personer som ville vært unntatt fra krav til konsesjon etter
konsesjonsloven § 85 er tillatt.
 Eiendommen skal benyttes i tråd med den til enhver tid gjeldende regulering.
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Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord
skal ikke benyttes til annet enn landbruksformål.
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F-24/19
Ny parkeringsløsning Son havn nord
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Det gjøres ikke endringer i parkeringsløsningene for sameiene i Havnegata.

[Lagre]
Rådmannens innstilling:
Det gjøres ikke endringer i parkeringsløsningene for sameiene i Havnegata.
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F-25/19
Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
1. Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU. I første omgang ut 2020.
2. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stilling til om Vestby
kommune skal søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune
eller avslutte partnerskapet.
3. Beløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i sak om budsjettregulering
etter første tertial 2019.

[Lagre]
Rådmannens innstilling:
1. Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU. I første omgang ut 2020.
2. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stilling til om Vestby
kommune skal søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune
eller avslutte partnerskapet.
3. Beløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i sak om budsjettregulering
etter første tertial 2019.

Formannskapet 06.05.2019

Side 6 av 12

Vestby kommune
F-26/19
Nye Bjørlien skole - Budsjett
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, SV, V og Bygdl:
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en oversikt over situasjonen
for nettbrett /pcer i Vestby skolen. Saken skal også inneholde forventet fremdrift for
utskifting med dagens avsetninger til IKT i skolen.
Votering:
Fellesforslaget fra AP, SV, V og Bygdl ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en oversikt over situasjonen
for nettbrett /pcer i Vestby skolen. Saken skal også inneholde forventet fremdrift for
utskifting med dagens avsetninger til IKT i skolen.
[Lagre]
Byggekomite for Ny Bjørlien skoles behandling 08.04.2019:
Rep. Kjell Meek(Sv) fremmet følgende fellesforslag fra Sv, Krf, H, Sp og BYGD:
1. Byggekomiteen for Bjørlien skole konstaterer at det vil bli et mindreforbruk til
prosjektet Nye Bjørlien skole. Per april 2019 er det på ca. 18 millioner kroner.
På barnetrinnet i Vestby skolen brukes iPad. Erfaringene er gode.
Byggekomiteen ønsker at også Bjørlien skole skal ha tilgang på dette
verktøyet og ber derfor om at 1.3 millioner overføres fra prosjekt til innkjøp av
iPad for 1.-4.klasse. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at disse
midlene avsettes til innkjøp av Ipader.
2. Byggekomiteen vil også påpeke at det det er beklagelig at et område som
grenser til skolen ikke er satt i stand. Deler av skateparken brukes til
oppbevaring av søppel, og utgjør en fare for elever ved skolen.
Byggekomiteen ber Kommunestyret om at dette området blir satt istand.
Votering:
Fellesforslag fra Rep. Kjell Meek(Sv) ble enstemmig vedtatt.
Byggekomite for Ny Bjørlien skoles vedtak 08.04.2019:
1. Byggekomiteen for Bjørlien skole konstaterer at det vil bli et mindreforbruk til
prosjektet Nye Bjørlien skole. Per april 2019 er det på ca. 18 millioner kroner.
På barnetrinnet i Vestby skolen brukes iPad. Erfaringene er gode.
Byggekomiteen ønsker at også Bjørlien skole skal ha tilgang på dette
verktøyet og ber derfor om at 1.3 millioner overføres fra prosjekt til innkjøp av
iPad for 1.-4.klasse. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at disse
midlene avsettes til innkjøp av Ipader.
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2. Byggekomiteen vil også påpeke at det det er beklagelig at et område som
grenser til skolen ikke er satt i stand. Deler av skateparken brukes til
oppbevaring av søppel, og utgjør en fare for elever ved skolen.
Byggekomiteen ber Kommunestyret om at dette området blir satt istand

Rådmannens innstilling:
Reserven i prosjektet omdisponeres ikke til kjøp av ipader. Kommunestyret tar stilling
til disponering av eventuelt restbeløp når prosjektet er avsluttet.
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F-27/19
Kretsgrenser og skolebehov
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Repr. Tom Anders Ludvigsen fremmet følgende forslag:
Formannskapet vedtar samme vedtak som SOK.
Votering:
Skole- oppvekst- og kulturutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredninger, herunder:
Merkostnaden ved å bygge ny skole på Randem tidligere enn forutsatt i
saksfremlegget.
Muligheten for å utvide Vestby barneskole.
Muligheten for å utvide Vestby ungdomsskole.
Muligheten for å plassere midlertidige paviljonger på Hølen skole.
Muligheten for å utvide Grevlingen ungdomsskole.

[Lagre]
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 25.04.2019:
Repr. Ronny Kjønsø (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredninger, herunder:
Merkostnaden ved å bygge ny skole på Randem tidligere enn forutsatt i
saksfremlegget.
Muligheten for å utvide Vestby barneskole.
Muligheten for å utvide Vestby ungdomsskole.
Muligheten for å plassere midlertidige paviljonger på Hølen skole.
Muligheten for å utvide Grevlingen ungdomsskole.
Votering:
Repr. Ronny Kjønsøs forslag ble enstemmig vedtatt.
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 25.04.2019:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredninger, herunder:
Merkostnaden ved å bygge ny skole på Randem tidligere enn forutsatt i
saksfremlegget.
Muligheten for å utvide Vestby barneskole.
Muligheten for å utvide Vestby ungdomsskole.
Muligheten for å plassere midlertidige paviljonger på Hølen skole.
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Muligheten for å utvide Grevlingen ungdomsskole.

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Tiltak innarbeides i fremtidig handlingsprogram.
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F-28/19
Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
 Dagens situasjon for alternativ drikkevannsforsyning til enhver tid er ivaretatt
ved at kommunen kan motta 4200 m3 vann fra Fredrikstad/Sarpsborg og inntil
3100 m3 vann fra Ås dersom leveransen fra Movar uteblir. Den alternative
forsyningen vil derfor være tilstrekkelig i lang tid framover.
 Lekkasjesøk på drikkevannsnettet intensiveres samtidig med utskifting av
hovedvannstrase gjennom Vestby slik at det nasjonale målet for lekkasjer,
som er under 25%, nås snarest mulig.
 Hvitsten vannverk som i dag er en ren nødvannsforsyning holdes i drift.
 Forhandlinger med Movar med sikte på å øke leveranse av vann fra
Fredrikstad/Sarpsborg i framtid gjennomføres innen utløpet av 2021.
 Forhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke
leveranse av vann fra nord gjennomføres innen utløpet av 2021.

[Lagre]
Rådmannens innstilling:
 Dagens situasjon for alternativ drikkevannsforsyning til enhver tid er ivaretatt
ved at kommunen kan motta 4200 m3 vann fra Fredrikstad/Sarpsborg og inntil
3100 m3 vann fra Ås dersom leveransen fra Movar uteblir. Den alternative
forsyningen vil derfor være tilstrekkelig i lang tid framover.
 Lekkasjesøk på drikkevannsnettet intensiveres samtidig med utskifting av
hovedvannstrase gjennom Vestby slik at det nasjonale målet for lekkasjer,
som er under 25%, nås snarest mulig.
 Hvitsten vannverk som i dag er en ren nødvannsforsyning holdes i drift.
 Forhandlinger med Movar med sikte på å øke leveranse av vann fra
Fredrikstad/Sarpsborg i framtid gjennomføres innen utløpet av 2021.
 Forhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke
leveranse av vann fra nord gjennomføres innen utløpet av 2021.
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F-29/19
Søknad om utgiftsdekning - Snøproduksjon - Son Slalomklubb
Formannskapets behandling 06.05.2019:
Representanten Annette Mjåvatn (Ap) la frem et fellesforslag fra Ap, SP, V og Bygdl:
Soon Slalomklubb gis en ekstraordinær støtte på kr. 100.000 for 2019. Støtten gis
med bakgrunn i søknaden fra Slalomklubben. Beløpet dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.
Votering:
Fellesforslaget fra Ap, SP, V og BYDL ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Soon Slalomklubb gis en ekstraordinær støtte på kr. 100.000 for 2019. Støtten gis
med bakgrunn i søknaden fra Slalomklubben. Beløpet dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.

[Lagre]
Rådmannens innstilling:
Son Slalomklubb innvilges ikke støtte for å dekke utgifter til snøproduksjon.
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