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15/038 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Det va ringen merknader til innkalling eller saksliste

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Innkalling og saksliste godkjennes.

15/039 : REFERATER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Herman Foss spurte om:
referat vedr forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen
Ordfører svarte at hovedutvalget har bedt om å få en egen sak om dette.
Hva koster Inspiria for kommunen.
Rådmannen svarte at kommunen betaler en stykkpris per elev som er på 110 kr og denne økes til 150
kr per elev over en tre års periode. Kommunen er fornøyd med tilbudet som gis på Inspiria.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Referatsakene tas til orientering.

15/040 : BOSETTING FLYKTNINGER 2015
Rådmannens innstilling:

Skiptvet kommune inngår avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
om bosetning av en familie på inntil 5 personer ekstra i 2015.

Det tilføres ressurser lik en 30% stilling som miljøarbeider ved NAV for oppfølgning av
flyktninger på ettermiddag, kveld og helg. Dette dekkes av integrerings- og
bosettingstiolskuddet.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings behandling 02.06.2015:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (FrP)

Hovedutvalg for helse- og samhandlings vedtak 02.06.2015:
Skiptvet kommune inngår avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om
bosetning av en familie på inntil 5 personer ekstra i 2015.
Det tilføres ressurser lik en 30% stilling som miljøarbeider ved NAV for oppfølgning av flyktninger på
ettermiddag, kveld og helg. Dette dekkes av integrerings- og bosettingstilskuddet.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:

Skiptvet kommune inngår avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
om bosetning av en familie på inntil 5 personer ekstra i 2015.
Det tilføres ressurser lik en 30% stilling som miljøarbeider ved NAV for oppfølgning av
flyktninger på ettermiddag, kveld og helg. Dette dekkes av integrerings- og
bosettingstilskuddet.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Herman Foss foreslo på vegne av Skiptvet FrP:
Skiptvet kommune vil avvente bosetting av ytterligere flyktninger ut over de to familiene som
allerede skal bosettes i år, til vi er trygge på at kommunen har boliger til disse og at vi får garantier
for at alle kostnader knyttet til bosetting dekkes.
Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt mot to stemmer som ble avgitt for forslag et fra Herman
Foss.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:

Skiptvet kommune inngår avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
om bosetning av en familie på inntil 5 personer ekstra i 2015.

Det tilføres ressurser lik en 30% stilling som miljøarbeider ved NAV for oppfølgning av

flyktninger på ettermiddag, kveld og helg. Dette dekkes av integrerings- og
bosettingstiolskuddet.

15/041 : TERTIALRAPPORT 1 FOR 2015
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 for 2015 tas til orientering.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Tertialrapport 1 for 2015 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Tertialrapport 1 for 2015 tas til orientering.

15/042 : BUDSJETT 2015 - SALDERING
Rådmannens innstilling:
Budsjettet for 2015 salderes som følger:
Ansvar
Tekst beløp
Utgifter/behov for inndekking av mindreinntekt:
10030
Ekstra utgifter valg – kurs, programvare og IT utstyr
22000
Styrking lærertetthet 1. – 4. trinn. Jfr statstilskudd
23000
Lønn oppvekstsjef
34000
Konsulentgjennomgang plo
34100
Drift sykehjem 2 hele året
34200
Ressurskrevende bruker plo
35100
Økning økonomisk sosialhjelp
46510
Økte festeavgifter (2014 og 2015)

Beløp
150.000
190.000
400.000
100.000
2.115.000
541.000
350.000
220.000

88000
Lavere skatteinngang
88100
Lavere rammetilskudd
88200
Avsetning disposisjonsfond
99000
Lønnsjustering fra 01.05.15
Sum utgifter og mindreinntekter:
11.446.000

1.526.000
254.000
4.100.000
1.500.000

Inndekking:
10100
Mindreutgifter pensjon
22000
Statstilskudd styrking lærertetthet
34100
Redusert renhold plo
34100
Økt inntekt langtidsbeboere
34100
Inntekt bruker annen kommune
34100
Salg av sykehjemsplasser til andre kommuner
34200
Opphør ULOBA
34310
Salg av plass dagtilbud
88200
Mindre renter og avdrag lån (utsatt låneopptak)
88200
Økt utbytte Østfold Energi
99000
Tidligere bevilgning plo (ikke brukt ennå – tas inn i helheten)
99000
Til lønnsoppgjør
Sum inndekking
11.446.000

-5.200.000
-190.000
-200.000
-750.000
-70.000
-530.000
-300.000
-63.000
-1.000.000
-800.000
-843.000
1.500.000
-

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med ovenstående.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørsmål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil.
Rådmannen endret innstillingen som følger:
Renhold Sollia er allerede spart inn i budsjettet for 2015 og må tas ut av salderingen. For å
kompensere for dette må avsetningen til disposisjonsfond reduseres til 3,9 mill kr.
Enstemmig som innstillingen
Erik Ringstad tiltrådte.

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Budsjettet for 2015 salderes som følger:
Ansvar
Tekst beløp
Utgifter/behov for inndekking av mindreinntekt:

Beløp

10030
Ekstra utgifter valg – kurs, programvare og IT utstyr
22000
Styrking lærertetthet 1. – 4. trinn. Jfr statstilskudd
23000
Lønn oppvekstsjef
34000
Konsulentgjennomgang plo
34100
Drift sykehjem 2 hele året
34200
Ressurskrevende bruker plo
35100
Økning økonomisk sosialhjelp
46510
Økte festeavgifter (2014 og 2015)
88000
Lavere skatteinngang
88100
Lavere rammetilskudd
88200
Avsetning disposisjonsfond
99000
Lønnsjustering fra 01.05.15
Sum utgifter og mindreinntekter:
11.246.000
Inndekking:
10100
Mindreutgifter pensjon
22000
Statstilskudd styrking lærertetthet
34100
Økt inntekt langtidsbeboere
34100
Inntekt bruker annen kommune
34100
Salg av sykehjemsplasser til andre kommuner
34200
Opphør ULOBA
34310
Salg av plass dagtilbud
88200
Mindre renter og avdrag lån (utsatt låneopptak)
88200
Økt utbytte Østfold Energi
99000
Tidligere bevilgning plo (ikke brukt ennå – tas inn i helheten)
99000
Til lønnsoppgjør
Sum inndekking
11.246.000

150.000
190.000
400.000
100.000
2.115.000
541.000
350.000
220.000
1.526.000
254.000
3.900.000
1.500.000

-5.200.000
-190.000
-750.000
-70.000
-530.000
-300.000
-63.000
-1.000.000
-800.000
-843.000
-1.500.000
-

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med ovenstående.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørmsål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil
Enstemmig som innstillingen fra formannskapet
Erik Ringstad tiltrådte

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:

Budsjettet for 2015 salderes som følger:
Ansvar
Tekst beløp
Utgifter/behov for inndekking av mindreinntekt:
10030
Ekstra utgifter valg – kurs, programvare og IT utstyr
22000
Styrking lærertetthet 1. – 4. trinn. Jfr statstilskudd
23000
Lønn oppvekstsjef
34000
Konsulentgjennomgang plo
34100
Drift sykehjem 2 hele året
34200
Ressurskrevende bruker plo
35100
Økning økonomisk sosialhjelp
46510
Økte festeavgifter (2014 og 2015)
88000
Lavere skatteinngang
88100
Lavere rammetilskudd
88200
Avsetning disposisjonsfond
99000
Lønnsjustering fra 01.05.15
Sum utgifter og mindreinntekter:
Inndekking:
10100
Mindreutgifter pensjon
22000
Statstilskudd styrking lærertetthet
34100
Økt inntekt langtidsbeboere
34100
Inntekt bruker annen kommune
34100
Salg av sykehjemsplasser til andre kommuner
34200
Opphør ULOBA
34310
Salg av plass dagtilbud
88200
Mindre renter og avdrag lån (utsatt låneopptak)
88200
Økt utbytte Østfold Energi
99000
Tidligere bevilgning plo (ikke brukt ennå – tas inn i helheten)
99000
Til lønnsoppgjør
Sum inndekking
Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med ovenstående.

Beløp
150.000
190.000
400.000
100.000
2.115.000
541.000
350.000
220.000
1.526.000
254.000
3.900.000
1.500.000
11.246.000

-5.200.000
-190.000
-750.000
-70.000
-530.000
-300.000
-63.000
-1.000.000
-800.000
-843.000
1.500.000
-11.246.000

15/043 : SØKNAD FRA NES LENSETEATER
Rådmannens innstilling:
Skiptvet kommune gir en tilleggsbevilgning pålydende 50.000 kroner til Nes lenseteater.
Midlene blir gitt i form av kjøp av billetter til forestillingen, annonsering og annet til en verdi av til
sammen 50.000.

Hovedutvalget for kultur og oppveksts behandling 02.06.2015:

Gunhild Johnsen er inhabil og fratrer.
Enstemmig som innstillingen.
Gunhild Johnsen tiltrer.

Hovedutvalget for kultur og oppveksts vedtak 02.06.2015:
Skiptvet kommune gir en tilleggsbevilgning pålydende 50.000 kroner til Nes lenseteater.
Midlene blir gitt i form av kjøp av billetter til forestillingen, annonsering og annet til en verdi av til
sammen 50.000.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Skiptvet kommune gir en tilleggsbevilgning pålydende 50.000 kroner til Nes lenseteater.
Midlene blir gitt i form av kjøp av billetter til forestillingen, annonsering og annet til en verdi av til
sammen 50.000.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Herman Foss foreslo følgende tilllegg til innstillingen:
Pengene hentes innenfor de vedtatte budsjettene.
Enstemmig som innstillingen med tilleggsforslaget fra Herman Foss

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Skiptvet kommune gir en tilleggsbevilgning pålydende 50.000 kroner til Nes lenseteater. Pengene
hents innenfor de vedtatte budsjettene.
Midlene blir gitt i form av kjøp av billetter til forestillingen, annonsering og annet til en verdi av til
sammen 50.000.

15/044 : INTERNT DATANETTVERK - BEVILGNING
Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil kr 2.350.000 fra disposisjonsfondet til utbedring av kommunens datanettverk.

Formannskaps behandling 05.05.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 05.05.2015:
Det bevilges inntil kr 2.350.000 fra disposisjonsfondet til utbedring av kommunens datanettverk.

Kommunestyrets behandling 12.05.2015:
Torbjørn Werner foreslo at saken utsettes vedr fase 1 og at fase 2 og 3 og 4 behandles i forbindelse
med budsjettet for 2016.
Marit Tangen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet at saken utsettes til neste møte hvor fase 1 tas opp
til behandling og fase 2,3 og 4 behandles i forbindelse med budsjettet for 2016.
Forslaget fra Arbeidet fikk 10 stemmer. Ordfører stemte for utsettelsesforslaget og saken er utsatt da
ordfører har dobbletstemme i saken.

Kommunestyrets vedtak 12.05.2015:
Saken ble utsatt

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen med justering av beløpet til 2.092.000 kr

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Det bevilges inntil kr 2.092.000 fra disposisjonsfondet til utbedring av kommunens datanettverk.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Marit Tangen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet:
Arbeiderpartiet ønsker at fase 1 skal gjennomføres nå og fase 2, 3 og 4 behandles i forbindelse med
budsjettet for 2016
Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Marit Tangen
Forslaget fra Marit Tangen ble vedtatt med 11 stemmer mot 10 stemmer som ble avgitt for
formannskapets innstillingen

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Fase 1 gjennomføres nå og fase 2 og 3 utsettes til budsjettbehandlingen for 2016. Kr 930.000

bevilges fra disposisjonsfondet.

15/045 : TILBAKEFØRING AV ANDEL AV MINDREFORBRUK 2013 TIL VIRKSOMHETENE
Rådmannens innstilling:
1. Kr 1.343.399 bevilges fra disposisjonsfondet og fordeles på den enkelte virksomhet som
oversikten viser.
2. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med dette.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings behandling 02.06.2015:
Grunnet kritikkverdig sein utsendelse så ønsker ikke Hovedutvalget å behandle denne saken.
Men ber om at saken sendes direkte til formannskap og kommunestyre.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings vedtak 02.06.2015:
Hovedutvalg oversender saken direkte til formannskap og kommunestyre.

Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikks behandling 02.06.2015:
Hovedutvalget foreslo følgende forslag til vedtak:
Hovedutvalget finner under tvil å kunne ta saken opp til behandling. Det vises til at saken først kom
til utvalgets kunnskap sent fredag ettermiddag. Dette gir ikke en forsvarlig politisk behandling av
fordelingen. Hovedutvalget godkjenner at PLT disponerer sin andel av overskuddet på kr. 148 794,som foreslått.

Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikks vedtak 02.06.2015:
Hovedutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for kultur og oppveksts behandling 02.06.2015:
Følgende hadde ordet: Jan-Ivar Lorentzen, Linda Stensby, Mats B. Andreassen.
Nytt forslag til innstilling fra Jan-Ivar Lorentzen og Skiptvet Arbeiderparti: Saken tas til etterretning.
Rådmannens forslag til innstiling falt, nytt forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for kultur og oppveksts vedtak 02.06.2015:
Saken tas til etterretning.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørsmål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil.
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
1. Kr 1.343.399 bevilges fra disposisjonsfondet og fordeles på den enkelte virksomhet som
oversikten viser.
2. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med dette.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørmsål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil
Jan Ivar Lorentzen foreslo:
90.000 kr omfordeles fra sentraladministrasjonen
60.000 kr omfordeles fra NAV
50.000 kr omfordeles fra PLO
Tilsammen 200.000 kr fordeles med:
110.000 kr til Kirkelund skole
50.000 kr til Vestgård
40.000 kr til barnehagene
Herman Foss foreslo følgende fordeling:
290.000 kr til Kirkelund
150.000 kr til Vestgård
200.000 til barnehage
600.000 kr til PLO
Resten etter samme fordelingsnøkkel slik som forslaget fra rådmannen

Forslaget fra Herman Foss fikk 2 stemmer og falt.
Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Jan Ivar Lorentsen. Forslaget fra Jan Ivar Lorentzen fikk 11
stemmer mot 9 stemmer som ble avgitt for innstillingen.
Erik Ringstad tiltrådte.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1. Kr 1.343.399 bevilges fra disposisjonsfondet og fordeles på den enkelte virksomhet som
oversikten viser og med følgende endringer:
90.000 kr omfordeles fra sentraladministrasjonen
60.000 kr omfordeles fra NAV
50.000 kr omfordeles fra PLO
Tilsammen 200.000 kr fordeles med:
110.000 kr til Kirkelund skole
50.000 kr til Vestgård
40.000 kr til barnehagene
2. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med dette.

15/046 : HØRING - FORSLAG OM ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE
BUTIKKER
Rådmannens innstilling:
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker

Hovedutvalg for helse- og samhandlings behandling 02.06.2015:
Representanten Lakselv (FrP) hadde et innlegg som gikk mot rådmannens innstiling
Representanten Gulbrandsen støttet rådmannes konklusjon ,men med en litt annen begrunnelse
Representanten Christiansen ment dette kunne bidra til økte priser.
Representanten Skoglund mente at en fri dag i uka.
Omtalte rapport bes vedlagt videre behandling av denne saken og Lakselv etterlyste denne.
Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. (FrP)

Hovedutvalg for helse- og samhandlings vedtak 02.06.2015:
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Herman Foss foreslo på vegne av Skiptvet FrP:
Søndagsåpne butikker
Dagens særforbud mot søndagshandel omfatter et sammensurium av unntaksløsninger som
medfører at for eksempel at Maxbo ikke kan selge en spade på en søndag i Mai, mens Plantasjen kan,
og at enkelte butikkjeder bygger sine forretninger i par, med en vanlig butikk ledsages av en
miniputtforretning, en såkalt Brustad-bu, 50 meter unna.
Rådmannen henviser til en pressemelding fra Norgesgruppen om et notat utarbeidet av Norsk
Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), på oppdrag fra Coop og Norgesgruppen, to av
landets største investorer i søndagsåpne minibutikker.
NILF-notatet er ikke en forskningsrapport, men et notat, og omfatter på ingen måte en dekkende
analyse av problemstillingen. Blant annet forutsetter notatet at det ikke forekommer
handelslekkasje, til tross for at nordmenn i 2011 handlet for 11 milliarder kroner bare i Strømstad og
Töcksfors (NILFs undersøkelse Dagligvarehandel og Mat 2013). NILFs beregning omfatter etter alt å
dømme heller ingen justering i forhold til det høyt etablerte prisnivået i dagens søndagsåpne
butikker. Til sist, og kanskje mest besynderlig, omfatter NILF-notatet ingen henvisning til erfaringene
Sverige har hatt med 40 år uten statlig regulering av butikkenes åpningstider. I den grad det i Sverige
ble registrert noen bevegelse i prisene, var dette i form av en liten prisnedgang (NU 1983/84:27).
Fremskrittspartiet mener det må være opp til den enkelte butikk å avgjøre om forholdene i Skiptvet
gir grunnlag for å holde åpent på søndager. NILF-notatet som rådmannen henviser til påpeker at
etterspørsel og kostnadsspørsmål kan overlates til private, markedsbaserte beslutninger. Den
potensielt økte sysselsettingen en søndagsåpning i Skiptvet måtte medføre ser Fremskrittspartiet
som positiv.
Ettersom denne saken kun ble hovedutvalgsbehandlet i utvalget som ble opprettet for utfordringer
knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen, forstår vi at folkehelseperspektivet er
utslagsgivende for rådmannens innstilling. NILF-notatet rådmannen viser til påpeker imidlertid at en
eventuell folkehelseeffekt er usikker.

Fremskrittspartiet stoler på at den enkelte innbygger og familie selv er best skikket til å avgjøre når
det passer dem å handle og når det passer å ha en spesiell fridag. Norgesgruppens NILF-notat sier
også at den økte fleksibiliteten utvidet åpningstid medfører for forbrukerne er positiv.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsbestemmelsene.

Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Herman
Foss.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker

15/047 : KOMMUNEREFORMEN - FORELØPIG RETNINGSVALG VÅREN 2015
Rådmannens innstilling:
1. Skiptvet kommunes økonomiske situasjon på kort og mellomlang sikt er relativt god og
kommunen har få hindringer av betydning som vil hemme kommunens utvikling.
Hvis antall kommuner i Norge, eller i regionene rundt Skiptvet, går vesentlig ned, vil
dette forandre rammebetingelsene for Skiptvet kommune.
I et slik tilfelle kan kommunens konkurransekraft og attraktivitet bli for svak.
2. Skiptvet kommune vil utrede og drøfte grunnlaget for sammenslåing med følgende
kommuner:
a. Hele Indre Østfold som en kommune. Med hele Indre Østfold menes
primært kommunene, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg,
Marker og Hobøl. Rakkestad og Rømskog kan vurderes inn i dette
alternativet.
b. Indre Østfold Vest (Vestalternativet) bestående av Askim, Spydeberg,
Hobøl og Skiptvet.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Fellesforslag fra Ap, Sp og Krf
1. Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til
orientering.
2. Kommunstyret legger til grunn at Skiptvet kommune klarer seg godt som egen kommune gitt
dagens rammevilkår.
3. Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre.
Ut fra dette gis det ikke utvidet utrednings- og forhandlingsmandat på bekostning av
kommunens primæroppgaver. Et slikt oppdrag er opp til det nye kommunestyret å gi.
4. Eventuell ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Skiptvet kommune ta stilling

til i hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av et nytt kommunestyre.
5. Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i
forkant.
6. Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde løpende orientert om den utvikling
som skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i situasjonen.
Erik Ringstad foreslo på vegne av Skiptvet Høyre.:
Skiptvet kommune vil utrede og drøfte grunnlaget for sammenslåing med følgende kommuner:
a.
Indre Østfold Vest (Vestalternativet) bestående av Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet.
b.
Hele Indre Østfold som en kommune. Med hele Indre Østfold menes primært kommunene,
Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet,
Spydeberg, Marker og Hobøl. Rakkestad og Rømskog kan
vurderes inn i dette alternativet.
c.
Skiptvet kommunes økonomiske situasjon på kort og mellomlang sikt er relativt god og
kommunen har få hindringer av betydning som vil
hemme kommunens utvikling.
Hvis antall kommuner i Norge, eller i regionene rundt Skiptvet, går vesentlig ned, vil dette
forandre rammebetingelsene for Skiptvet
kommune. I et slik tilfelle kan kommunens
konkurransekraft og attraktivitet bli for svak.
Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.
Fellesforslaget ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme som ble avgitt for forslaget fra Erik
Ringstad.

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
1. Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur
til orientering.
2. Kommunstyret legger til grunn at Skiptvet kommune klarer seg godt som egen kommune
gitt dagens rammevilkår.
3. Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre.
Ut fra dette gis det ikke utvidet utrednings- og forhandlingsmandat på bekostning av
kommunens primæroppgaver. Et slikt oppdrag er opp til det nye kommunestyret å gi.
4. Eventuell ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Skiptvet kommune ta
stilling til i hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av et nytt kommunestyre.
5. Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i
forkant.
6. Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde løpende orientert om den utvikling
som skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i situasjonen.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Erik Ringstad foreslo på vegne av Skiptvet Høyre.:
Skiptvet kommune vil utrede og drøfte grunnlaget for sammenslåing med følgende kommuner:
a.
Indre Østfold Vest (Vestalternativet) bestående av Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet.
b.
Hele Indre Østfold som en kommune. Med hele Indre Østfold menes primært kommunene,
Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Marker og Hobøl.
Rakkestad
og Rømskog
kan vurderes inn i dette alternativet.

c.
Skiptvet kommunes økonomiske situasjon på kort og mellomlang sikt er relativt god og
kommunen har få hindringer av betydning som vil hemme kommunens
utvikling.
Hvis
antall kommuner i Norge, eller i regionene rundt Skiptvet, går vesentlig ned, vil dette forandre
rammebetingelsene for Skiptvet kommune. I et slik tilfelle
kan
kommunens konkurransekraft
og attraktivitet bli for svak.
Innstillingen fra formannskapet ble satt opp mot forslaget fra Høyre. Formannskapets inntilling ble
vedtatt med 15 stemmer mot 6 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Høyre.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1. Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds
kommunestruktur til orientering.
2. Kommunstyret legger til grunn at Skiptvet kommune klarer seg godt som egen
kommune gitt dagens rammevilkår.
3. Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt
kommunestyre.
Ut fra dette gis det ikke utvidet utrednings- og forhandlingsmandat på bekostning av
kommunens primæroppgaver. Et slikt oppdrag er opp til det nye kommunestyret å gi.
4. Eventuell ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Skiptvet kommune ta
stilling til i hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av et nytt kommunestyre.
5. Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning
i forkant.
6. Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde løpende orientert om den
utvikling som skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i
situasjonen.

15/048 : MASSEDEPONI PÅ VAMNES - PLANPROGRAM
Rådmannens innstilling:
Planprogram for Massedeponi for Vamnes vedtas, jf pbl § 12-9.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Planprogram for Massedeponi for Vamnes vedtas, jf pbl § 12-9.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:

Enstemmig som innstillingen

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Planprogram for Massedeponi for Vamnes vedtas, jf pbl § 12-9.

15/049 : SMITTEVERNPLAN FOR SKIPTVET KOMMUNE 2015
Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til smittevernplan for Skiptvet kommune godkjennes

Hovedutvalg for helse- og samhandlings behandling 02.06.2015:
Enstemmig som innstillingen.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings vedtak 02.06.2015:
Vedlagte forslag til smittevernplan for Skiptvet kommune godkjennes

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Enstemmig som innstillingen

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Vedlagte forslag til smittevernplan for Skiptvet kommune godkjennes

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Enestemmig som innstillingen

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Vedlagte forslag til smittevernplan for Skiptvet kommune godkjennes

15/050 : ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGAM 2016 - 2019

Rådmannens innstilling:
Vedlagte økonomiplan med handlingsprogram for perioden 2016 – 2019 legges til grunn for
budsjettarbeidet for 2016.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings behandling 02.06.2015:
Grunnet kritikkverdig sein utsendelse så ønsker ikke Hovedutvalget å behandle denne saken.
Men ber om at saken sendes direkte til formannskap og kommunestyre.

Hovedutvalg for helse- og samhandlings vedtak 02.06.2015:
Hovedutvalg oversender saken direkte til formannskap og kommunestyre.

Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikks behandling 02.06.2015:
Hovedutvalget foreslo følgende forslag til vedtak:
Vedlagte økonomiplan med handlingsprogram legges til grunn for budsjettarbeidet i 2016. Utvalget
er ikke enig i at det innføres eiendomsskatt fra 2017. Økonomiplan med handlingsprogram for
perioden 2017 - 2019 utsettes inntil det foreligger alternative inndekninger.

Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikks vedtak 02.06.2015:
Hovedutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for kultur og oppveksts behandling 02.06.2015:
Følgende hadde ordet: Jan-Ivar Lorentzen, Mats B. Andreassen, Linda Stensby, Torgunn Skjelle Sollid.
Nytt forslag til vedtak fra hovedutvalget: Økonomiplanen tas til etteretning og legges som føring for
budsjettet 2016, men at årene 2017-2019 tas opp igjen ved budsjettbehandlingen til høsten. Det bes
om en alternativ plan uten eiendomsskatt.
Rådmannens forslag til innstilling falt, nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Hovedutvalget for kultur og oppveksts vedtak 02.06.2015:
Økonomiplanen tas til etteretning og legges som føring for budsjettet 2016, men at årene 2017-2019
tas opp igjen ved budsjettbehandlingen til høsten. Det bes om en alternativ plan uten eiendomsskatt.

Formannskaps behandling 09.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørsmål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil.
Anne-Grethe Larsen foreslo at økonomiplanen tas opp til behandling i kommunestyret i
septembermøtet og da med to forslag: ett med og ett uten eiendomsskatt.
Ordfører foreslo: Økonomi- og handlingsprogrammets del for 2016 legges til grunn. Delen for 2017 2018 - 2019 behandles samtidig som budsjettet for 2016. Det legges fram et alternativt budsjett uten
eiendomsskatt for boliger.
Formannskapet utformet et fellesforslag:
Det legges fram en analyse hva Skiptvets økonomiske situasjon er sammenlignet med andre
sammenlignbare kommuner i samme kommunegruppe.
Forslaget fra Anne-Grethe Larsen ble satt opp mot forslaget fra ordfører. Forslaget fra ordfører ble
vedtatt mot to stemmer som ble avgitt for forslaget fra Anne-Grethe Larsen.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Erik Ringstad tiltrådte.

Formannskaps vedtak 09.06.2015:
Økonomi- og handlingsprogrammets del for 2016 legges til grunn. Delen for 2017 - 2018 - 2019
behandles samtidig som budsjettet for 2016. Det legges fram et alternativt budsjett uten
eiendomsskatt for boliger.
Det legges fram en analyse hva Skiptvets økonomiske situasjon er sammenlignet med andre
sammenlignbare kommuner i samme kommunegruppe.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Erik Ringstad stilte spørsmål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil.
Anne-Grethe Larsen foreslo:
Økonomiplanen tas opp til behandling i kommunestyret i septembermøtet og da med to forslag: ett
med og ett uten eiendomsskatt.
Forslaget fra Anne-Grethe Larsen fikk 4 stemmer og falt.
Herman Foss foreslo på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet:

·

Administrasjonens forslag til økonomiplan for 2016 vedtas med unntak av antatte
utgifter til forberedelse av utvidet eiendomsskatt, som overføres reservemidler.

·

Økonomiplanen for 2017 – 2019 må legges frem for kommunestyret etter valget i
september, og kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en økonomiplan som
ikke inkluderer økt eiendomsskatt, og som i større grad prioriterer kommunens
kjerneoppgaver.

Ole-Kristian Skjelle foreslo at det legges fram en analyse av Skiptvet kommunes økonomiske situasjon
i septembermøtet.
Formannskapets innstilling, avsnitt 1 ble satt opp mot forslaget fra Herman Foss
Formannskapets innstilling, avsnitt 1, ble vedtatt med 15 mot 5 stemmer som ble avgitt for forslaget
fra Herman Foss.
Det ble så votert over formannskapets innstilling, 2. avsnitt som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra Ole-Kristian Skjelle som ble enstemmig vedtatt.
Erik Ringstad tiltrådte.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Økonomi- og handlingsprogrammets del for 2016 legges til grunn. Delen for 2017 - 2018 - 2019
behandles samtidig som budsjettet for 2016. Det legges fram et alternativt budsjett uten
eiendomsskatt for boliger.
Det legges fram en analyse i septembermøtet over hva Skiptvets økonomiske situasjon er
sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner i samme kommunegruppe.

15/051 : AKTUELLE ORIENTERINGER
Rådmannens innstilling:

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Rådmannen orienterte om at låneopptak på 29,9 mill kr for 2014 og 2015 nå er gjennomført. Renten

bindes på 10 år med rente på 2,61%.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:

15/052 : ÅPEN POST
Rådmannens innstilling:

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Ole-Kristian Skjelle tok opp kommentaren vedr Skiptvet Mølle som ble nevnt i formannskapet. Han
beklaget at en bedrift i Skiptvet ble trukket inn i møtet på denne måten. Han ba om at det ble
overbragt en beklagelse til Skiptvet Mølle.
Ordfører svarte:
Innledningsvis vil jeg som ordfører komme med noen betraktninger om rommet for ytringsfrihet i
formannskap og kommunestyre. Etter mitt skjønn skal det være såkalt høyt under taket. Det skal
være reell ytringsfrihet, men jeg vil be om at medlemmene bestreber seg på å ha en saklighet.
I forbindelse med økonomiplanen for de kommende 4 år ble det i formannskapet brukt
karakteristikker av politiske motstandere. Det har i den forbindelse fra enkelte vært oppfattet som
om Skiptvet kommune har syn på driften av Skiptvet Mølle. Som ordfører og som kommune har vi
ikke noe syn og innsikt i Skiptvet Mølle. Om noen har oppfattet det annerledes beklager jeg det.
Ordfører minnet om innlevering av skjema for møtegodtgjøring
Avslutning for kommunestyret blir 27. august - Nes lenseteater.

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:

