Vestby kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

08.04.2019 kl. 18:00-19:45.
Kommunestyresalen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Møtende medlemmer:
Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn (Ap),
Bente Andersen Antonsen (Ap), Rune Bjørseth (Ap), Trond Finstad (Ap), Martin
Ludvigsen (Ap), Ragnhild Lervik Johansen (Ap), Tor J. Skaflestad (Ap), Ida
Elisabeth Finstad (Ap), Inger Heidi Francker (Ap), Tone Skretting (Sp), Karl Øyvind
Trandem (Sp), Kjell Meek (Sv), Lars Johan Rustad (Krf), Arjo Van Genderen (V),
John A. Ødbehr (H), Pål Engeseth (H), Roble Wais (H), Johanne Dønnestad Hauge
(H), Sveinung Eggen (H), Bente Marie Bakke (MDG), Trygve Thorsen (Frp),
Kenneth Lien Steen (Frp), Tore Hem (Frp), Bodil Andersen Holter (BYGDL) og Thor
Einar Ombustvedt (BYGDL).
Møtende varamedlemmer:
Tariq Javaid Eide (Ap) for Helene S. Bergane (Ap), Katrine Grant (Ap) for Siri Hov
Eggen (Ap), Eugen S.B. Nesteby (Ap) for Ronny Kjønsø (Ap), Jeton Morina (H) for
Ann Therese Monge (H), Hilde Feragen (H) for Stig Eyde (H), Louise Hoen
Brunborg-Næss (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG), Ezzat Gaballla (Frp) for
Jeanette Hoel (Frp), og Roar Isaksen (BYGDL) for Anne Grethe Klæboe (BYGDL).
Forfall:
Helene S. Bergane (Ap), Siri Hov Eggen (Ap), Ronny Kjønsø (Ap), Ann Therese
Monge (H), Stig Eyde (H), Suaad Abdi Farah (MDG, Jeanette Hoel (Frp) og Anne
Grethe Klæboe (BYGDL).
Fra administrasjonene møtte:
Sjur Authen (Rådmann).
Møtesekretær:
Elin Westengen Tokerød.
Diverse merknader:
Det var ingen merknader til møteinnkalling.
Til dagsorden: Vara for Ronny Kjønsø (Ap) skulle vært hentet fra Sv og ikke Ap.
Dette tas til etterretning.

16/00092

Vestby kommune
Spørsmål fra MDG v/Louise Brunborg-Næss – Vestby som insektvennlig kommune.
Svar gitt i møtet.

Møteprotokoll godkjent 08.04.2019
Av John A. Ødbehr (H) og Annette Mjåvatn (Ap).
Underskrift:
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Saker til behandling

K-27/19
Opplevelseskort
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Repr. Tone Skretting (Sp) fremmet følgende fellesforslag Sp, Ap, Sv, V og
BYGDL:
Tilbudet i opplevelseskortet utvides med aktiviteter til alle som går ut av 7.trinn i
grunnskolen. Det finansieres av fondet for rusforebyggende tiltak med kr 150.000,-.
Administrasjonen bes legge inn passende tilbud/aktiviteter.
Votering:
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Tone Skrettings fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Saken tas til etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil foreslås
innarbeides i handlingsprogrammet.
Tilbudet i opplevelseskortet utvides med aktiviteter til alle som går ut av 7.trinn i
grunnskolen. Det finansieres av fondet for rusforebyggende tiltak med kr 150.000,-.
Administrasjonen bes legge inn passende tilbud/aktiviteter.

Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 26.02.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 26.02.2019:
Saken tas til etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil foreslås
innarbeides i handlingsprogrammet.

Rådmannens innstilling:
Saken tas til etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil foreslås
innarbeides i handlingsprogrammet.
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K-28/19
Informasjon om framdrift - Etterbruk av Hølenviadukten
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å invitere en representant for Hølen og Såner
Vel til å delta på studieturen til Holmestrand for å få kunnskap om hvordan de har
jobbet for å involvere frivillig i sin prosess.
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Repr. Bente Bakkes forslag ble vedtatt skal følge protokollen.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
1. Rådmannen fortsetter arbeidet med å sikre etterbruk av Hølenviadukten.
2. Ordfører signerer akseptbrev fra Akershus fylkeskommune.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
1. Rådmannen fortsetter arbeidet med å sikre etterbruk av Hølenviadukten.
2. Ordfører signerer akseptbrev fra Akershus fylkeskommune.

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen fortsetter arbeidet med å sikre etterbruk av Hølenviadukten.
2. Ordfører signerer akseptbrev fra Akershus fylkeskommune.
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K-29/19
Sykkelstrategi
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret ber administrasjonen oppjustere ambisjonsnivået for andel
reiser med sykkel til 12% innen 2024, og vurdere om ambisjonsnivået for
sykkelreiser innen 2030 bør økes ytterligere for å møte kravet om 40%
reduksjon i klimautslipp i samme perioden.
2. Kommunestyret ber om at følgende tilleggspunkt tas inn i beskrivelsen i pkt
1.1. i Sykkelstrategiens handlingsdel:
«Primærnettet skal ha asfaltert dekke».
3. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere sykkelvei langs Erikstadveien
og Hvitstensveien fra Pepperstad til Vestby sentrum når sykkeltiltak skal
innarbeides i handlingsprogrammet for 2020.
Votering:
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag pkt 1 om 12% falt til fordel for formannskapets
vedtak om 8%.
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag pkt 2 fikk 2 stemmer og falt (MND).
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag pkt 3 ble vedtatt skal følge protokollen.
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
1. Sykkelstrategi for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel, begge datert
12.03.2019, vedtas.
2. Sykkelstrategien revideres høsten 2020.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
1. Sykkelstrategi for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel, begge datert
12.03.2019, vedtas.
2. Sykkelstrategien revideres høsten 2020.
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Rådmannens innstilling:
1. Sykkelstrategi for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel, begge datert
12.03.2019, vedtas.
2. Sykkelstrategien revideres høsten 2020.
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K-30/19
Ny avtale om kioskdrift på Krokstrand friområde
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Kiosken på Krokstrand leies ut for kioskdrift i tråd med vedlagte leieavtale. Kiosken
leies ut gratis, men det stilles vilkår for drift- og vedlikeholdsoppgaver.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
Kiosken på Krokstrand leies ut for kioskdrift i tråd med vedlagte leieavtale. Kiosken
leies ut gratis, men det stilles vilkår for drift- og vedlikeholdsoppgaver.

Rådmannens innstilling:
Kiosken på Krokstrand leies ut for kioskdrift i tråd med vedlagte leieavtale. Kiosken
leies ut gratis, men det stilles vilkår for drift- og vedlikeholdsoppgaver.
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K-31/19
Økt kapasitet ved Vestby sykehjem
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes fremme sak om videre utvidelse av Vestby sykehjem. Saken
fremmes som et notat inn mot behandlingen av kommende handlingsplan.
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Repr. Kenneth Lien Steens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
1. De resterende åtte plassene på skjermet enhet ved Vestby sykehjem åpnes
fra 1. september 2019, med helårsvirkning fra 2020.
2. Bemanningen ved de to eksisterende skjermede enhetene styrkes
umiddelbart.
3. Økonomikonsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.
4. Rådmannen bes fremme sak om videre utvidelse av Vestby sykehjem. Saken
fremmes som et notat inn mot behandlingen av kommende handlingsplan.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
1. De resterende åtte plassene på skjermet enhet ved Vestby sykehjem åpnes
fra 1. september 2019, med helårsvirkning fra 2020.
2. Bemanningen ved de to eksisterende skjermede enhetene styrkes
umiddelbart.
3. Økonomikonsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.
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Rådmannens innstilling:
1. De resterende åtte plassene på skjermet enhet ved Vestby sykehjem åpnes
fra 1. september 2019, med helårsvirkning fra 2020.
2. Bemanningen ved de to eksisterende skjermede enhetene styrkes
umiddelbart.
3. Økonomikonsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.
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K-32/19
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn,
Nesodden, Ås og Vestby
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
1. Vestby kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av
kommunene Frogn, Nesodden og Ås.
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
§28, 1b
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas
4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge
vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene.
5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med
hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse.
6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til
kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir
instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i
vertskommunen.
Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
7. De nye IKT-tjenestene skal gi bedre brukertjenester.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt pkt 7
De nye IKT-tjenestene skal gi bedre brukertjenester.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1- 6 ble enstemmig vedtatt.
Repr. Annette Mjåvatns forslag nytt pkt 7 ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets vedtak 25.03.2019:
1. Vestby kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av
kommunene Frogn, Nesodden og Ås.
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
§28, 1b
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas
4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge
vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene.
5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med
hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse.
6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til
kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir
instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i
vertskommunen.
Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
7. De nye IKT-tjenestene skal gi bedre brukertjenester.

Rådmannens innstilling:
1. Vestby kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av
kommunene Frogn, Nesodden og Ås.
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
§28, 1b
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas
4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge
vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene.
5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med
hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse.
6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til
kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir
instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i
vertskommunen.
Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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K-33/19
Revidert hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022.
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
Tømming av restavfallsbeholdere i Vestby kommune skal som standard skje hver 14.
dag. Husholdninger som ønsker hyppigere tømming kan bestille dette.
Votering:
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag fikk 3 stemmer og falt (MDG, Krf).
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 vedtas.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 vedtas.

Rådmannens innstilling:
Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 vedtas.
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K-34/19
Gnr 96 Bnr 1 Pung i Vestby kommune – søknad om deling behandling etter jordloven
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Vestby kommune å kunne gi tillatelse til
fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal som omsøkt på eiendommen
Pung gnr 96 bnr 1 i Vestby kommune. Grensene til tomtearealene fastsettes i
samråd med Follo landbrukskontor.
Det forutsettes at det øvrige arealet under gnr 96 bnr 1 (jorda og skogen), overdras
som tilleggsareal til landbrukseiendommen Nummestad, gnr 91 bnr 1 i Hobøl
kommune.
Dersom oppmålingsforretning ikke er rekvirert innen tre år etter tillatelse til deling
etter jordloven er gitt, faller tillatelsen bort jfr. jordlovens § 12, 8. ledd.
Votering:
Rådmannens innstilling fikk 11 og falt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Vestby kommune ikke å kunne gi tillatelse til
fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal som omsøkt på eiendommen
Pung gnr 96 bnr 1 i Vestby kommune. Grensene til tomtearealene fastsettes i
samråd med Follo landbrukskontor.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling.
Votering:
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling.
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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Vestby kommune å kunne gi tillatelse til
fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal som omsøkt på eiendommen
Pung gnr 96 bnr 1 i Vestby kommune. Grensene til tomtearealene fastsettes i
samråd med Follo landbrukskontor.
Det forutsettes at det øvrige arealet under gnr 96 bnr 1 (jorda og skogen), overdras
som tilleggsareal til landbrukseiendommen Nummestad, gnr 91 bnr 1 i Hobøl
kommune.
Dersom oppmålingsforretning ikke er rekvirert innen tre år etter tillatelse til deling
etter jordloven er gitt, faller tillatelsen bort jfr. jordlovens § 12, 8. ledd.
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K-35/19
Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Som styrets nestleder foreslås Johanne D. Hauge (H).
Som styremedlem foreslås Tone Skretting (Sp).
Som kommunenes representant foreslås Nils- Anders Søyland.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende forslag:
Som styremedlem foreslås Tone Skretting (Sp).
Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag:
Som nestleder foreslås Johanne D. Hauge (H).
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Som kommunens representant foreslås Nils-Anders Søyland.
Votering:
Repr. Annette Mjåvatns forslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. Pål Engeseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
Som styrets nestleder foreslås Johanne D. Hauge (H).
Som styremedlem foreslås Tone Skretting (Sp).
Som kommunenes representant foreslås Nils- Anders Søyland.
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Rådmannens innstilling:
Som styrets nestleder foreslås….
Som styremedlem foreslås…
Som kommunenes representant foreslås….
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K-36/19
Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for
perioden 01.05.19 - 30.04.21
Kommunestyrets behandling 08.04.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Som styreleder er Anita Wulvig (Ap) valgt.
Som styremedlem er Halvor Sørbye (H) valgt.

Formannskapets behandling 25.03.2019:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende forslag:
Som styreleder foreslås Anita Wulvig (Ap).
Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag:
Som styremedlem foreslås Halvor Sørbye(H).
Votering:
Repr. Annette Mjåvatns forslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. Pål Engeseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 25.03.2019:
Som styreleder er Anita Wulvig (Ap) valgt.
Som styremedlem er Halvor Sørbye (H) valgt.

Rådmannens innstilling:
Som styreleder velges….
Som styremedlem velges….
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