Vestby kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

20.05.2019 kl. 18:00-19:25.
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), Trond Finstad (Ap), Martin Ludvigsen (Ap),
Ragnhild Lervik Johansen (Ap), Tor J. Skaflestad (Ap), Ida Elisabeth Finstad (Ap),
Inger Heidi Francker (Ap), Ronny Kjønsø (Ap), 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), Sveinung
Eggen (H), Bente Marie Bakke (MDG), Trygve Thorsen (Frp), Kenneth Lien Steen
(Frp), Jeanette Hoel (Frp), Tore Hem (Frp), Anne Grethe Klæboe (BYGDL), Bodil
Andersen Holter (BYGDL) og Thor Einar Ombustvedt (BYGDL).
Møtende varamedlemmer:
Eugen S.B. Nesteby (Ap) for Rune Bjørseth (Ap), Tariq Javaid Eide (Ap) for Helene
S. Bergane (Ap), Ane Nordskar (Ap) for Siri Hov Eggen (Ap), Bård Vegar Solhjell
(Sv) for Kjell Meek (Sv), Hilde M. Feragen (H) for Ann Therese Monge (H), Nneka
Okoye (H) for Stig Eyde (H) og Kjersti Myrland (MDG) for Suaad Abdi Farah (MDG).
Forfall:
Rune Bjørseth (Ap), Helene S. Bergane (Ap), Siri Hov Eggen (Ap), Kjell Meek (Sv),
Ann Therese Monge (H), Stig Eyde (H), og Suaad Abdi Farah (MDG).
Fra administrasjonene møtte:
Sjur Authen (Rådmann).
Møtesekretær:
Elin Westengen Tokerød.
Diverse merknader:
Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden.

16/00092

Vestby kommune
Spørsmål fra Frp v/Kenneth Lien Steen – Bekk – Son skole.
Ordfører svarte i møte.
Spørsmål fra H v/ Roble Wais – Oppfølging – Forvaltningsrevisjonen av
demensordningen.
Ordfører svarte i møte.

Møteprotokoll godkjent 20.05.2019
Av John A. Ødbehr (H) og Annette Mjåvatn (Ap).
Underskrift:
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Saker til behandling

K-37/19
Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
 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.

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.
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Forhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke
leveranse av vann fra nord gjennomføres innen utløpet av 2021.

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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K-38/19
Utredning av vikarpool for skolene i Vestby kommune
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Votering:
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
Saken tas til orientering.

Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 25.04.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 25.04.2019:
Saken tas til orientering.

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
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K-39/19
Hummerfredningsområde i Vestby kommune
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonen bes vurdere om fredningsområdet for hummer bør strekke seg
lenger nordover langs Vestby-kysten for å sikre bestanden av hummer i kommunen
på best mulig måte.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Repr. Bente Bakkes forslag ble enstemmig vedtatt å følge protokollen.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
Kommunestyret ønsker at bearbeidet forslag for område 1 i Sonsbukta oversendes
Fiskeridirektoratet for videre behandling som mulig hummerfredningsområde i Vestby
kommune.

Plan- og miljøutvalgets behandling 29.04.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets vedtak 29.04.2019:
Kommunestyret ønsker at bearbeidet forslag for område 1 i Sonsbukta oversendes
Fiskeridirektoratet for videre behandling som mulig hummerfredningsområde i Vestby
kommune.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ønsker at bearbeidet forslag for område 1 i Sonsbukta oversendes
Fiskeridirektoratet for videre behandling som mulig hummerfredningsområde i Vestby
kommune.
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K-40/19
Ny parkeringsløsning Son havn nord
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Repr. Eirin Bolle (BYGDL) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, Sv, v og
BYGDL:
Saken utsettes.
Votering:
Repr. Eirin Bolles fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
Saken utsettes.

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.

Rådmannens innstilling:
Det gjøres ikke endringer i parkeringsløsningene for sameiene i Havnegata.
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K-41/19
Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
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.

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.

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.
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K-42/19
Konsesjonssøknad Sundby Nordre
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Votering:
Formannskapets vedtak ble vedtatt mot 11 stemmer.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
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.

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.
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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.

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.
 Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord
skal ikke benyttes til annet enn landbruksformål.
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K-43/19
Nye Bjørlien skole - Budsjett
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
Reserven i prosjektet omdisponeres ikke til kjøp av ipader. Kommunestyret tar stilling
til disponering av eventuelt restbeløp når prosjektet er avsluttet.

Formannskapets behandling 06.05.2019:
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, SV, V, Sp 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, Sp 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.

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.
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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.
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.
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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K-44/19
Endring av byggekomité - Solhøy
Kommunestyrets behandling 20.05.2019:
Repr. Bente Antonsen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, BYGDL, SP,
SV og V:
1 - Som medlem velges: Ane Nordskar, AP , Arjo Van Genderen, V og Annette
Mjåvatn Ap.
2 - Som leder velges: Annette Mjåvatn, AP
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag (1):
Nyvalg av byggekomite for Solhøy foretas ikke.
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra H og Frp:
Som medlem foreslås Sveinung Eggen (H) og Kenneth Lien Sten (Frp).
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag (2):
Bente Bakke foreslås som MDGs medlem av byggekomite Solhøy.
Votering:
Repr. Bente Bakkes forslag (1) fikk 5 stemmer og falt.
Repr. Bente Antonsens fellesforslag (1) fikk 21 stemmer og ble vedtatt.
Repr. Kenneth Lien Stens fellesforslag fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
Repr. Bente Bakkes forslag (2) fikk 3 stemmer og falt.
Repr. Bente Antonsens fellesforslag (2) ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:
Ny byggekomité for Solhøy består av følgende:
Ane Nordskar (Ap)
Arjo van Genderen (V)
Sveinung Eggen (H)
Kenneth Lien Steen (Frp)
Annette Mjåvatn (Ap), leder

Rådmannens innstilling:
Nyvalg av byggekomité for Solhøy bes foretatt.

Kommunestyret 20.05.2019

Side 14 av 14

