Vestby kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

11.02.2019 kl. 18:00-21:55.
Kommunestyresalen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35.Under behandling av sak
7/19 var 33 tilstede.
Møtende medlemmer:
Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn (Ap),
Bente A. Antonsen (Ap), Siri Hov Eggen (Ap), Ragnhild Lervik Johansen (Ap), Ida
Elisabeth Finstad (Ap), Inger Heidi Francker (Ap), Ronny Kjønsø (Ap), Signy
Svendsen (Sv), Tone Skretting (Sp), Karl Øyvind Trandem (Sp), Lars Johan Rustad
(Krf), Arjo Van Genderen (V), John A. Ødbehr (H), Pål Engeseth (H), Roble Wais
(H), Johanne Dønnestad Hauge (H), Stig Eyde (H), Sveinung Eggen (H), Bente
Marie Bakke (MDG), Kenneth Lien Steen (Frp), Jeanette Hoel (Frp), Tore Hem
(Frp), Anne Grethe Klæboe (BYGDL) og Bodil Andersen Holter (BYGDL).
Møtende varamedlemmer:
Martin Schwarz (Ap) for Rune Bjørseth (Ap), Mildrid Gustavsen (Ap) for Trond
Finstad (Ap), Ane Nordskar (Ap) for Helene S. Bergane (Ap), Gunvor I.M. Vedvik
(Ap) for Martin Ludvigsen (Ap), Nelly Marie D. Jacobsen (Ap) for Tor J. Skaflestad
(Ap), Louise Hoen Brunborg-Næss (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG) og Ezzat
Gaballa (Frp) for Trygve Thorsen (Frp) og Steinar B.Hansen (BYGDL) for Thor Einar
Ombustvedt (BYGDL).
Forfall:
Rune Bjørseth (Ap), Trond Finstad (Ap), Helene S. Bergane (Ap), for Martin
Ludvigsen (Ap), Tor J. Skaflestad (Ap), Ann Therese Monge (Ap),Suaad Abdi Farah
(MDG) og Trygve Thorsen (Frp) og Thor Einar Ombustvedt (BYGDL).
Fra administrasjonene møtte:
Sjur Authen (rådmann).
Møtesekretær:
Christin Boretti Westby.

16/00092

Vestby kommune
Diverse merknader:
Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden.
Spørsmål fra Tore Hem (Frp) – Strøing kommunale-/fylkesveien samt gang og
sykkelstier Vestby kommune.
 Ordfører svarte i møtet.
Spørsmål fra Bente Bakke (MDG) – Vestby Frivilligsentral og Godset.
 Ordfører svarte i møtet.

Møteprotokoll godkjent 11.02.2019
Av Annette Mjåvatn (Ap) og John A. Ødbehr (H).
Underskrift:
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Saker til behandling

K-1/19
Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba
om i sitt vedtak 9/18.
Rapportene og rådmannens tilbakemeldinger om oppfølging av rapportens
anbefalinger, viser at forvaltningsrevisjonene har medvirket til justeringer og
forbedringer på sentrale forvaltningsområder i Vestby kommune.
Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba
om i sitt vedtak 9/18.
Rapportene og rådmannens tilbakemeldinger om oppfølging av rapportens
anbefalinger, viser at forvaltningsrevisjonene har medvirket til justeringer og
forbedringer på sentrale forvaltningsområder i Vestby kommune.
Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering.
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K-2/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor
følge opp følgende anbefalinger:
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert
tredje år.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor
følge opp følgende anbefalinger:
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres
hvert tredje år.
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K-3/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen i Vestby kommune
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune,
datert 1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i
forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune,
datert 1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i
forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.
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K-4/19
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS
som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og
fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS
som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og
fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.
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K-5/19
Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune - 2. gangs
behandling etter høring
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:
§ 2-6 Tomgangskjøring
Det er forbudt med tomgangskjøring i over ett minutt endres til:
Det er forbudt med tomgangskjøring.
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag:
§ 2-4 Følgende legges til: Det gjøres unntak for organiserte innsamlinger til gode
formål, som eksempelvis nasjonal innsamling til veldedige formål, eller lokale
idrettslag og andre organisasjoners innsamlinger til turer, drakter, utstyr, e.l.
§ 2-6 Tomgangskjøring.
Det er forbudt med tomgangskjøring over fem minutter.
§ 7-3 Følgende legges til:
Dersom det serveres alkohol.
Repr. John A. Ødbehr (H) fremmet følgende forslag:
§ 2-6 Det er forbudt med unødvendig tomgangskjøring.
Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:
§ 2-9 tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.
Strykes
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:
§ 2-6 Tomgangskjøring. Det er forbudt med tomgangskjøring over tre minutter.
Repr. Pål Engeseth (H) ba om gruppemøte.
Votering:
Repr. Kenneth Lien Steens forslag § 2-4 fikk 10 stemmer og falt (H og Frp).
Repr. Kenneth Lien Steens forslag § 7-3 ble enstemmig vedtatt.
Repr. Arjo van Genderens forslag § 2-9 ble vedtatt mot 10 stemmer (H og Frp).
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag § 2-6 ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus vedtas og oversendes
til politidirektoratet for endelig godkjenning med følgende endringer:
§ 7-3 Følgende legges til:
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Dersom det serveres alkohol.
§ 2-9 tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.
Strykes
§ 2-6 Tomgangskjøring. Det er forbudt med tomgangskjøring over tre minutter.
Samtidig som ny forskrift godkjennes av politidirektoratet oppheves nåværende
forskrift om politivedtekt, Vestby kommune, Akershus av 27.03.2000.
Kommunal håndhevelse:
Rådmannen får fullmakt til å finne en egnet løsning for den administrative og den
praktiske gjennomføringen av kommunal håndhevelse av de aktuelle reglene,
herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for håndhevelsen.

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (V).
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus vedtas og oversendes
til politidirektoratet for endelig godkjenning.
Samtidig som ny forskrift godkjennes av politidirektoratet oppheves nåværende
forskrift om politivedtekt, Vestby kommune, Akershus av 27.03.2000.
Kommunal håndhevelse:
Rådmannen får fullmakt til å finne en egnet løsning for den administrative og den
praktiske gjennomføringen av kommunal håndhevelse av de aktuelle reglene,
herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for håndhevelsen.

Rådmannens innstilling:
Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus vedtas og oversendes
til politidirektoratet for endelig godkjenning.
Samtidig som ny forskrift godkjennes av politidirektoratet oppheves nåværende
forskrift om politivedtekt, Vestby kommune, Akershus av 27.03.2000.
Kommunal håndhevelse:
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Rådmannen får fullmakt til å finne en egnet løsning for den administrative og den
praktiske gjennomføringen av kommunal håndhevelse av de aktuelle reglene,
herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for håndhevelsen.
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K-6/19
InterCity Østfoldbanen - Hensetting - Togparkering Moss Planprogram til behandling
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende tillegg:
Arealet som legges ut på høring i Vestby kommune er begrenset til arealet mellom
jernbanen i vest og E6 i øst, evt. med tillegg av nødvendig areal for endret adkomst
til tunnel under E6 til Ødemørk.
Votering:
Formannskapets innstilling med tillegg fra repr. Tom Anders Ludvigsen ble
enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Varsel om planoppstart og planprogram legges ut på høring og til offentlig ettersyn
med følgende tillegg:
Arealet som legges ut på høring i Vestby kommune er begrenset til arealet mellom
jernbanen i vest og E6 i øst, evt. med tillegg av nødvendig areal for endret adkomst
til tunnel under E6 til Ødemørk.

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
Varsel om planoppstart og planprogram legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling:
Varsel om planoppstart og planprogram legges ut på høring og til offentlig ettersyn.
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K-7/19
Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby
kommune - søknad om støtte
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Inger Heidi Francker (Ap) fremmet følgende forslag:
Vestby kommune vokser, og ikke bare i antall innbyggere, men også på
bedriftssiden.
Det vil si at kompetansen innen flere næringer og områder også øker lokalt i Vestby,
og arbeiderpartiet vil derfor oppfordre Vestby Bedriftsforum til i størst mulig grad å
benytte seg av lokal kompetanse-der det er mulig, i arbeidet med strategi og
utvikling.
Dette er også noe som kan kunne sees i sammenheng med flere av pkt i søknaden,
og vil derfor være ett positivt signal fra starten av.
Søknaden forespeiler en foreløpig tidsplan på kortsiktige tiltak i løpet av 1. og 2.
kvartal 2019, og Vestby Bedriftsforum bes komme tilbake til kommunestyre med
resultater og fremdrift innen utgangen av 3. kvartal 2019.
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad
hvor næringens egeninnsats og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus
Reiselivsråd dokumenteres.
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) ba om gruppemøte.
Votering:
Formannskapets innstilling fikk 5 stemmer og falt (H).
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (H).
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad
hvor næringens egeninnsats og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus
Reiselivsråd dokumenteres.

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
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Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum om et beløp på
260.000 kroner for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere
i og rundt Vestby kommune.

Rådmannens innstilling:
Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum om et beløp på
260.000 kroner for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere
i og rundt Vestby kommune.
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K-8/19
Orientering om Garder skole
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Saken tas til orientering. Videre drift på Garder skole, herunder bruk som alternativ
opplæringsarena, avgjøres i neste handlingsprogram.

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
Saken tas til orientering. Videre drift på Garder skole, herunder bruk som alternativ
opplæringsarena, avgjøres i neste handlingsprogram.

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Videre drift på Garder skole, herunder bruk som alternativ
opplæringsarena, avgjøres i neste handlingsprogram.
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K-9/19
Renovasjonsløsning for Vestby sentrum
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Det bes om en oversikt over kostnader og omfang av hvem det er
som vil bli berørt av tilkoblingsplikt av fra før etablerte sentrumsbeboere.
Rådmannen endret sin innstilling pkt 1 i møtet:
1. Rådmannen anbefaler at Vestby kommune prosjekterer i et avfallssuganlegg
for sentrumskvartalet. Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum,
og dimensjoneres slik at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig
forvaltning benytter anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast,
papp/papir og glass/metall.

Votering:
Rådmannens endrede innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 2-4 ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Vestby kommune prosjekterer i et avfallssuganlegg for sentrumskvartalet.
Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum, og dimensjoneres slik
at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig forvaltning benytter
anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast, papp/papir og
glass/metall.
2. Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for nybygde boliger i
sentrumskvartalet.
3. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en finansieringsmodell
som fordeler kostnader mellom utbyggere, kommune og innbyggere.
4. Rådmannen iverksetter prosess med plassering av terminal.

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Rådmannen endret sin innstilling pkt 1 i møtet:
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1. Vestby kommune investerer i et avfallssuganlegg for sentrumskvartalet.
Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum, og dimensjoneres slik
at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig forvaltning benytter
anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast, papp/papir og
glass/metall.
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag til pkt 2:
2. Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for nybygde boliger i
sentrumskvartalet.

Votering:
Rådmannens endrede innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag til endring pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
1. Vestby kommune investerer i et avfallssuganlegg for sentrumskvartalet.
Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum, og dimensjoneres slik
at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig forvaltning benytter
anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast, papp/papir og
glass/metall.
2. Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for nybygde boliger i
sentrumskvartalet.
3. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en finansieringsmodell
som fordeler kostnader mellom utbyggere, kommune og innbyggere.
4. Rådmannen iverksetter prosess med plassering av terminal.

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen anbefaler at Vestby kommune investerer i et avfallssuganlegg for
sentrumskvartalet. Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum, og
dimensjoneres slik at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig
forvaltning benytter anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast,
papp/papir og glass/metall.
2. Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for boligene i
sentrumskvartalet, både nybygde og fra før etablerte.
3. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en finansieringsmodell
som fordeler kostnader mellom utbyggere, kommune og innbyggere.
4. Rådmannen iverksetter prosess med plassering av terminal.
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K-10/19
Justering av tomt S9 i Vestby sentrum
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Vestby kommune selger tilstrekkelig areal (estimert til 675 kvm) av S7 til
utbygger på S9 (Vestby Boligutvikling II AS).
2. Takst med pris pr kvm for S9 – datert 20.12.2017 - legges til grunn for salget.
3. Endring av områdereguleringen foretas samtidig med ny detaljregulering for
S9

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
1. Vestby kommune selger tilstrekkelig areal (estimert til 675 kvm) av S7 til
utbygger på S9 (Vestby Boligutvikling II AS).
2. Takst med pris pr kvm for S9 – datert 20.12.2017 - legges til grunn for salget.
3. Endring av områdereguleringen foretas samtidig med ny detaljregulering for
S9

Rådmannens innstilling:
1. Vestby kommune selger tilstrekkelig areal (estimert til 675 kvm) av S7 til
utbygger på S9 (Vestby Boligutvikling II AS).
2. Takst med pris pr kvm for S9 – datert 20.12.2017 - legges til grunn for salget.
3. Endring av områdereguleringen foretas samtidig med ny detaljregulering for
S9
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K-11/19
2. gangs behandling - Solhøy omsorgsboliger
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:
Plan- og miljøutvalgets innstilling om regulering for Solhøy omsorgsboliger med
tilhørende plankart, vedtas ikke.
Kommunestyret ber om at alternativ 2, med 64 omsorgsboliger og bevaring av
Solhøy gamle skole blir utredet.
Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes utrede alternative tomter som har tilstrekkelig plass til inntil 120
heldøgnsomsorgsplasser med tilhørende støttefunksjoner og uteareal.
Votering:
Repr. Bente Bakkes forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).
Repr. Arjo van Genderens forslag fikk 1 stemme og falt (V).
Plan- og miljøutvalgets innstilling fikk 31 stemmer og ble vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Plan- og miljøutvalgets behandling 17.12.2018:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets vedtak 17.12.2018:
Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Rådmannens innstilling:
Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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K-12/19
Suppleringsvalg - Torill Cecilie Lynghaug - Styrer, råd og utvalg
Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:
Jan Bakke (V) velges som 6.vara i SOK.
Votering:
Repr. Arjo van Genderens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Som 6.varamedlem for posisjonen (Ap, BYGDL, Sp, Sv og V) i Skole-, oppvekst- og
kulturutvalget ble Jan Bakke (V) valgt.

Kommunestyrets behandling 14.12.2018:
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 14.12.2018:
Saken utsettes til neste møte.

Kommunestyrets behandling 14.12.2018:
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 14.12.2018:
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Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens innstilling:
Som 6.varamedlem for posisjonen (Ap, BYGDL, Sp, Sv og V) i Skole-, oppvekst- og
kulturutvalget velges
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