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51/12
PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 23.04.12
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra Formannskapsmøte 23.04.12 godkjennes.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Protokoll fra Formannskapsmøte 23.04.12 godkjennes.
á
52/12
NY ORGANISERING
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Saken tas til orientering
â
Forslag/votering:
Saken utsettes.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes.
á
53/12
TERTIALRAPPORT 1 - 2012
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
1. Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering
a. Det opprettes 0,5 årsverk som gjeldsrådgiver ved NAV Svelvik som forutsettes
inndekket ved nedgang i utbetaling økonomisk sosialhjelp
b. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe boliger for inntil kr. 10.000.000,- i 2012
for å avhjelpe boligsituasjonen for vanskeligstilte grupper. Finansiering ved
salg av egen eiendom og tilskudd fra Husbanken på inntil 40% av
anskaffelsesverdi.
c. Det omdisponeres midler tilsvarende 2 årsverk fra praktisk bistand til
hjemmesykepleie. Gjennomføres ved å omgjøre vedtak om praktisk bistand fra
standard 2 timer hver annen uke til standard hver tredje uke.
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d. Det opprettes 1,0 årsverk controller/økonomirådgiver. Finansieres i 2012
innenfor sektor økonomi, personal og interne tjenester sin budsjettramme.
2. Likviditetsrapport pr. april 2012 tas til orientering
â
Forslag/votering:
Tillegsforslag fra Ove Jørgensen på vegne av Ap, V, Krf og SP:
1.

e. Bruk av konsulenttjenester skal opphøre umiddelbart og fullmakten til den
enkelte virksomhetsleder til å godkjenne bruken av konsulenter inndras. Alle
innkjøp knyttet til konsulenttjenester skal eventuelt godkjennes av
kommunalsjef for aktuell sektor.

1. f. Ved inngåelser av avtaler som overstiger kr. 100.000,- pr. år , dette gjelder
både
varer/tjenester og personellmessige ressurser, og som binder Svelvik
kommune
over flere år skal uten unntak fremlegges for kommunalsjef for godkjenning i
de tilfeller som sektoren ikke klarer å håndtere utgifter innen egne
budsjettrammer, skal saken løftes opp til rådmann som ved første anledning
fremmer sak for formannskap/kommunestyre.
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
1.Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering
a.
Det opprettes 0,5 årsverk som gjeldsrådgiver ved NAV Svelvik som forutsettes
inndekket ved nedgang i utbetaling økonomisk sosialhjelp
b.
Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe boliger for inntil kr. 10.000.000,- i 2012
for å avhjelpe boligsituasjonen for vanskeligstilte grupper. Finansiering ved
salg av egen eiendom og tilskudd fra Husbanken på inntil 40% av
anskaffelsesverdi.
c.
Det omdisponeres midler tilsvarende 2 årsverk fra praktisk bistand til
hjemmesykepleie. Gjennomføres ved å omgjøre vedtak om praktisk bistand fra
standard 2 timer hver annen uke til standard hver tredje uke.
d.
Det opprettes 1,0 årsverk controller/økonomirådgiver. Finansieres i 2012
innenfor sektor økonomi, personal og interne tjenester sin budsjettramme.
e.
Bruk av konsulenttjenester skal opphøre umiddelbart og fullmakten til den
enkelte virksomhetsleder til å godkjenne bruken av konsulenter inndras. Alle
innkjøp knyttet til konsulenttjenester skal eventuelt godkjennes av
kommunalsjef for aktuell sektor.
f.
Ved inngåelser av avtaler som overstiger kr. 100.000,- pr. år , dette gjelder
både
varer/tjenester og personellmessige ressurser, og som binder Svelvik kommune
over flere år skal uten unntak fremlegges for kommunalsjef for godkjenning i
de tilfeller som sektoren ikke klarer å håndtere utgifter innen egne
budsjettrammer, skal saken løftes opp til rådmann som ved første anledning
fremmer sak for formannskap/kommunestyre.
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2. Likviditetsrapport pr. april 2012 tas til orientering

á
54/12
SKOLENE I SVELVIK
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
I skolene har man begynt arbeidet med og utarbeide felles
mål for skolene. Det er
naturlig å sedette i sammenheng med overordnede planverk og kommuneplanarbeidet i
kommunen.Skolene vil utarbeide en strategiplanog kvalitetsplanfor skolene iSvelvik
fra skoleåret 2012/2013.
Den økonomiske situasjonen Svelvik
i
skolene tilsier at manmå se påmuligheterfor
innsparingog effektivisering. Det må vurderes å
se på ulikefunksjoner/ organiseringen
av og i skolene. Det vil være behovfor politiske signaler fraskoleeier (kommunestyret)
om tiltak der detblir gjort tydelige prioriteringer for fremtiden.
â
Forslag/votering:
Saken utsettes.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes.
á
55/12
SAMHANDLINGSREFORMEN I DRAMMENSREGIONEN ORIENTERING OM
PROSJEKTRAPPORT
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Sluttrapporten fra prosjektet ” Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012”, tas til
etteretning.
â
Forslag/votering:
Saken utsettes.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes.
á
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56/12
REGLEMENT ERKJENTLIGHETSGAVER ANSATTE I SVELVIK KOMMUNE
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Kommunestyret godkjenner reglement erkjentlighetsgaver ansatte i Svelvik kommune.
Beløpsstørrelsen i reglementet vurderes i løpet av det første året i hver
kommunestyreperiode..
â
Forslag/votering:
Saken utsettes.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes...
á
57/12
REGULERINGSPLAN FOR SVELVIK NÆRINGSPARK
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-10 og 11, sendes reguleringsplan dat.
24.02.2012 ut på høring og utlegges til offentlig ettersyn.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-10 og 11, sendes reguleringsplan dat.
24.02.2012 ut på høring og utlegges til offentlig ettersyn.
á
58/12
REGULERINGSPLAN FOR BERGER BRYGGE
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-12, anbefales reguleringsplan for Berger
brygge dat. 25.08.2011 godkjent av kommunestyret med følgende endringer som innarbeides:
1) Til kystverkets merknader dat. 14.11.201 og Fylkesmannens uttalelse den 18.02.2012:
Omformulering av reg.bestemmelsenes § 10 pkt. 3 støttes. Ny formulering:
”Ev. mudring av båtleden inn til båthavna, må kun skje etter godkjennelse fra Kystverket”.
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2) Til Fylkesmannens merknader dat. 02.12.2011: Merknadene om å ta høyde for stormflo,
innarbeides i planforslaget med følgende tilleggs som innarbeides i
reguleringsbestemmelsenes § 3 pkt. 3: ”Nivået for bygningskonstruksjoner og funksjoner
som kan skades av høyvann må være minimum 2,5m over havets normalvannstand.”
3) Fra fylkeskommunen dat. 02.01.2012;
a) Foreliggende merknader under avsnittet ”Kulturarv” anses som forbedring-/
oppgradering av planforslag (kart / bestemmelser). Følgende endringer innarbeides:
1) På plankartet: Berger brygge og veien til denne må merkes som ”Hensynsone
kulturmiljø” etter pbl § 12-6.
2) Endringer av reguleringsbestemmelsene:
- § 2 pkt. 3 utgår og erstattes med følgende:” Hensynsone for bevaring av
kulturmiljø omfatter Berger brygge og veien fram til denne. Veiminne med
murer og stabbesteiner skal bevares og istandsettes etter antikvariske prinsipper.
Rester av Berger brygge, dvs murer, skal bevares og istandsettes etter
antikvariske prinsipper.”
- § 7 pkt. 4 flyttes i sin helhet til avsnittet under § 2 pkt. 3.
- § 7 pkt. 5 og 6 endres til § 7 pkt. 4 og 5.
b) Følgende merknader innarbeides ikke:
1) Foreliggende merknad fra fylkeskommunen dat. 02.01.2012 under avsnittet
”Plantekniske anbefalinger” hvor det foreslås å spesifisere overnattings-enheten
bedre, dvs. til eksempelvis ”kystledhytte”. En slik detaljeringsgrad anses å være en
unødvendig detaljeringsgrad som lett medfører spørsmål om dispensasjon og
derved en uønsket uthuling av planen.
2) Fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne dat. 07.12.2011 om å benytte
annet dekke enn ”stedegen grus” hva gjelder samferdselsanlegg; Bakgrunn for at
”stedegen grus” både for veien ut til brygga og parkeringsplassen v/kirkeveien er
valgt som toppdekke, er for å opprettholde denne gamle adkomstveiens preg.
c) Følgende merknader anses ikke å påvirke foreliggende planforslag:
1) Merknader dat. 14.11.2011 fra Terje F. Hansen.
2) Merknadene fra vegvesenet dat. 05.12.2011.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-12, anbefales reguleringsplan for Berger
brygge dat. 25.08.2011 godkjent av kommunestyret med følgende endringer som innarbeides:
1) Til kystverkets merknader dat. 14.11.201 og Fylkesmannens uttalelse den 18.02.2012:
Omformulering av reg.bestemmelsenes § 10 pkt. 3 støttes. Ny formulering:
”Ev. mudring av båtleden inn til båthavna, må kun skje etter godkjennelse fra
Kystverket”.
2) Til Fylkesmannens merknader dat. 02.12.2011: Merknadene om å ta høyde for
stormflo, innarbeides i planforslaget med følgende tilleggs som innarbeides i
reguleringsbestemmelsenes § 3 pkt. 3: ”Nivået for bygningskonstruksjoner og
funksjoner som kan skades av høyvann må være minimum 2,5m over havets
normalvannstand.”
3) Fra fylkeskommunen dat. 02.01.2012;

Side 9 av 25

c) Foreliggende merknader under avsnittet ”Kulturarv” anses som forbedring-/
oppgradering av planforslag (kart / bestemmelser). Følgende endringer innarbeides:
1) På plankartet: Berger brygge og veien til denne må merkes som ”Hensynsone
kulturmiljø” etter pbl § 12-6.
2) Endringer av reguleringsbestemmelsene:
- § 2 pkt. 3 utgår og erstattes med følgende:” Hensynsone for bevaring av
kulturmiljø omfatter Berger brygge og veien fram til denne. Veiminne med
murer og stabbesteiner skal bevares og istandsettes etter antikvariske prinsipper.
Rester av Berger brygge, dvs murer, skal bevares og istandsettes etter
antikvariske prinsipper.”
- § 7 pkt. 4 flyttes i sin helhet til avsnittet under § 2 pkt. 3.
- § 7 pkt. 5 og 6 endres til § 7 pkt. 4 og 5.
3) Følgende merknader innarbeides ikke:
4) Foreliggende merknad fra fylkeskommunen dat. 02.01.2012 under avsnittet
”Plantekniske anbefalinger” hvor det foreslås å spesifisere overnattings-enheten bedre,
dvs. til eksempelvis ”kystledhytte”. En slik detaljeringsgrad anses å være en
unødvendig detaljeringsgrad som lett medfører spørsmål om dispensasjon og derved
en uønsket uthuling av planen.
5) Fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne dat. 07.12.2011 om å benytte
annet dekke enn ”stedegen grus” hva gjelder samferdselsanlegg; Bakgrunn for at
”stedegen grus” både for veien ut til brygga og parkeringsplassen v/kirkeveien er valgt
som toppdekke, er for å opprettholde denne gamle adkomstveiens preg.
c)
Følgende merknader anses ikke å påvirke foreliggende planforslag:
1) Merknader dat. 14.11.2011 fra Terje F. Hansen.
2) Merknadene fra vegvesenet dat. 05.12.2011.
á
59/12
REGULERINGSPLAN FOR NØSTERUD GBNR 37/3 OG 37/26
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-10 og 11, sendes reguleringsplan dat.
20.03.2012 ut på høring og utlegges til offentlig ettersyn.
Hva gjelder trafikksikkerhet, bes herved om at høringspartene fokuserer spesielt på følgende
forhold:
1) Tilknyttet Nøsterudveien (på plankartet benevnt ”KV 1”), som representerer både
hovedveien opp til Nøsterud gård m/ bl.a. etablert forsamlingslokale og til kommunens
friluftsområder mot vest, er ikke fortau innarbeidet. Dette på tross av anbefalinger fra
møtet i Regionalt Planforum” den 30.03.2011 (jfr. møtereferat dat. 01.04.2011).
2) Etablering av kryss mellom adkomstene ”KV 1 ” og KV 2 ”;
Privat adkomst (KV 2) er påkoplet hovedadkomst (KV 2) i en bakke med relativt stor
stigningsgrad og hvor hovedadkomsten har begrenset frisikt grunnet terreng og vei-kurve
forhold.
â
Forslag/votering:
Forslag fra Ordfører.
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Saken utsettes til neste ekstraordinære formannskapsmøte og det blir da også en befaring.
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes til neste ekstraordinære formannskapsmøte og det blir da også en befaring.
á
60/12
35/2 - BUEVEIEN. FORESPØRSEL OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE
PLANER
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-1) stiller Formannskapet
seg på prinsipielt grunnlag positivt til søknaden dat. 02.02.2012 om dispensasjon fra
gjeldende planer for omdiponering av regulert (privat) tomt til ”offentlige bygninger” for
disponering av tomta for oppføring av bolig-enheter.
Vekting av fordeler og ulemper tilknyttet dispensasjonsspørsmålet (jfr. Pbl § 19-2):
1) Fordeler ved å gi dispensasjon:
 Etter opplysninger fra grunneier har denne tomta vært avsatt til ”offentlige bygninger”
i ca. 30 år på ulike planer uten at kommunen overfor grunneier har tilkjennegitt ønske
om innløsing
 Med et ønske fra grunneiers side om å oppføre bolig-enheter på tomta, kan kommunen
sette som krav at det bygges bo-enheter med ulikt m2 bo-areal, som derved vil
representere et tilbud i denne del av kommunen for befolkningsgrupper som ikke
ønsker enebolig (unge familier, enslige, eldre etc.)
 At regulert tomt innenfor dette boligområdet i årevis ikke opparbeides, anses som
negativt for etablering av et positivt boligmiljø i området
Ulemper ved å gi dispensasjon:
Ingen.
N.B ! Det presiseres at denne uttalelsen kun er av prinsipiell karakter og at en
realitetsbehandling av dispensasjonsspørsmålet kun kan skje i etterkant av nabovarsling
og vurdering av (ev.) merknader.
â
Forslag/votering:
Tillegsforslag fra Ove Jørgensen:
Punkt 2.
Rådmannen gis i oppdrag å følge opp utbyggingsavtale for området Bueveien datert 03.03.98.
Det tas sikte på kommunal overtagelse av vei og tekniske anlegg slik tidligere forutsatt så
snart denne avtalen anses oppfylt.
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Forslag fra Thore Steffensen:
Rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Forslag fra Thore Steffensen:
Tillegsforslag fra Ove Jørgensen:

Enstemmig vedtatt
Enstemmig veddatt

á
â
VEDTAK:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-1) stiller Formannskapet
seg på prinsipielt grunnlag positivt til søknaden dat. 02.02.2012 om dispensasjon fra
gjeldende planer for omdiponering av regulert (privat) tomt til ”offentlige bygninger” for
disponering av tomta for oppføring av bolig-enheter.
Vekting av fordeler og ulemper tilknyttet dispensasjonsspørsmålet (jfr. Pbl § 19-2):
1) Fordeler ved å gi dispensasjon:
 Etter opplysninger fra grunneier har denne tomta vært avsatt til ”offentlige bygninger”
i ca. 30 år på ulike planer uten at kommunen overfor grunneier har tilkjennegitt ønske
om innløsing
 Med et ønske fra grunneiers side om å oppføre bolig-enheter på tomta, kan kommunen
sette som krav at det bygges bo-enheter med ulikt m2 bo-areal, som derved vil
representere et tilbud i denne del av kommunen for befolkningsgrupper som ikke
ønsker enebolig (unge familier, enslige, eldre etc.)
 At regulert tomt innenfor dette boligområdet i årevis ikke opparbeides, anses som
negativt for etablering av et positivt boligmiljø i området
Ulemper ved å gi dispensasjon:
Ingen.
2) Rådmannen gis i oppdrag å følge opp utbyggingsavtale for området Bueveien datert
03.03.98. Det tas sikte på kommunal overtagelse av vei og tekniske anlegg slik
tidligere forutsatt så snart denne avtalen anses oppfylt.

N.B ! Det presiseres at denne uttalelsen kun er av prinsipiell karakter og at en
realitetsbehandling av dispensasjonsspørsmålet kun kan skje i etterkant av nabovarsling
og vurdering av (ev.) merknader.
á
61/12
4/54, 55, 56, 57 - SØNDRE HØIEN GÅRD - KJELLERÅSEN. DISPENSASJONSSAK
Rådmannens forslag til vedtak:
A ) Med henvisning til Plan- og bygningslovens kap. 19, gis følgende dispensasjoner for å
imøtekomme søknad dat. 09.11.2011 fra Christian Bøhmer.
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1- Fra kommuneplanens ”plankrav” i de utfyllende bestemmelser (jfr. Pkt. 1.1)
2- Fra Plan- og økonomiutvalgets vedtak i sak 108/10 den 29.11.2010 der det (bl.a.) ble
vedtatt følgende (sitat): ” Fremtidige søknader vil ikke bli behandlet før det foreligger
en helhetlig reguleringsplan for Kjelleråsen.”
Følgende overvekt av positive grunner foreligger for å kunne imøtekomme søknaden (jfr.
PBL’s § 19-2):
1) Formannskapet vedtok i sak 4/12 å vurdere å imøtekomme foreliggende
dispensasjonssøknad dat. 09.11.2011 fra Christian Bøhmer.
2) Fylkesmannen har i innhentet forhåndsuttalelse dat. 04.03.2012 tilkjennegitt at denne
instans ikke ser vesentlige grunner til å reise innvendinger mot kommunens vurderinger.
B) Tilknyttet Fylkesmannens påpekning av uttalelse dat. 04.03.2012 om at
Naturmangfoldslovens krav om dokumentasjon i § 7 ikke var fulgt opp i Formannskapsak
4/12.
Med henvisning til Naturmangfoldslovens § 7-12, er følgende vurderinger gjort:
a) Kunnskapsgrunnlaget: Etter Direktoratets håndbok for ulike natur-typer, er angjeldende
område avsatt som ”lokalt viktig”.
Det foreligger ingen oppdaterte opplysninger tilknyttet artsdata i dette området.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak:
A ) Med henvisning til Plan- og bygningslovens kap. 19, gis følgende dispensasjoner for å
imøtekomme søknad dat. 09.11.2011 fra Christian Bøhmer.
1- Fra kommuneplanens ”plankrav” i de utfyllende bestemmelser (jfr. Pkt. 1.1)
2- Fra Plan- og økonomiutvalgets vedtak i sak 108/10 den 29.11.2010 der det (bl.a.) ble
vedtatt følgende (sitat): ” Fremtidige søknader vil ikke bli behandlet før det foreligger
en helhetlig reguleringsplan for Kjelleråsen.”
Følgende overvekt av positive grunner foreligger for å kunne imøtekomme søknaden (jfr.
PBL’s § 19-2):
1) Formannskapet vedtok i sak 4/12 å vurdere å imøtekomme foreliggende
dispensasjonssøknad dat. 09.11.2011 fra Christian Bøhmer.
2) Fylkesmannen har i innhentet forhåndsuttalelse dat. 04.03.2012 tilkjennegitt at denne
instans ikke ser vesentlige grunner til å reise innvendinger mot kommunens
vurderinger.
B) Tilknyttet Fylkesmannens påpekning av uttalelse dat. 04.03.2012 om at
Naturmangfoldslovens krav om dokumentasjon i § 7 ikke var fulgt opp i Formannskapsak
4/12.
Med henvisning til Naturmangfoldslovens § 7-12, er følgende vurderinger gjort:
a) Kunnskapsgrunnlaget: Etter Direktoratets håndbok for ulike natur-typer, er
angjeldende område avsatt som ”lokalt viktig”.
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Det foreligger ingen oppdaterte opplysninger tilknyttet artsdata i dette området.
á
62/12
22/6 - SKOGLYVEIEN 9 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
TOMTEDELINGSPLAN
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 19-1, gis dispensasjon fra tomtedelingsplan dat.
17.09.2009 for å imøtekomme søknad om dispensasjon for oppdeling av en boligtomt til to
mindre boligtomter.
Vekting av fordeler og ulemper ved (ev.) å gi dispensasjon (jfr. Plan- og bygningslovens § 192 ):
A) Fordeler:
En fradeling representerer en tiltetting av boliger innenfor et etablert strøk, hvilket i
plansammenheng derved er med på redusere presset på å bygge ned andre- og ubebygde
arealer (friområder, landbruksområder etc.).
B) Ulemper:
Ingen.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 19-1, gis dispensasjon fra tomtedelingsplan dat.
17.09.2009 for å imøtekomme søknad om dispensasjon for oppdeling av en boligtomt til to
mindre boligtomter.
Vekting av fordeler og ulemper ved (ev.) å gi dispensasjon (jfr. Plan- og bygningslovens § 192 ):
A) Fordeler:
En fradeling representerer en tiltetting av boliger innenfor et etablert strøk, hvilket i
plansammenheng derved er med på redusere presset på å bygge ned andre- og
ubebygde arealer (friområder, landbruksområder etc.).
B) Ulemper:
Ingen.
á
63/12
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR SVELVIK
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
1. Kommunestyret tar strategisk næringsplan for Svelvik til orientering.
2. Svelvik kommune legger strategisk næringsplan til grunn for sitt næringspolitiske
arbeid
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3. Svelvik kommune vurderer tiltakene i strategisk næringsplan inn i den pågående
kommuneplanprosessen
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
1. Kommunestyret tar strategisk næringsplan for Svelvik til orientering.
2. Svelvik kommune legger strategisk næringsplan til grunn for sitt
næringspolitiske arbeid
3. Svelvik kommune vurderer tiltakene i strategisk næringsplan inn i den
pågående kommuneplanprosessen
á
64/12
VEKSTPLAN SVELVIK
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslag til vekstplan for Svelvik.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslag til vekstplan for Svelvik.
á

65/12
ÅRSMELDING 2011
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Årsmelding 2011 tas til orientering.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Årsmelding 2011 tas til orientering.
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á
66/12
REGNSKAP 2011 SVELVIK KOMMUNE
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommunes regnskap for 2011 fastsettes.
Akkumulert regnskapsmessig underskudd på kr. 17.621.904,- dekkes inn i løpet av 2012 og
2013.
Ubrukte investeringsmidler 2011, som spesifisert under, overføres med kr. 17.876.000,- til
2012, hvorav VA-investeringer utgjør kr. 8.611.000,-.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommunes regnskap for 2011 fastsettes.
Akkumulert regnskapsmessig underskudd på kr. 17.621.904,- dekkes inn i løpet av 2012 og
2013.
Ubrukte investeringsmidler 2011, som spesifisert under, overføres med kr. 17.876.000,- til
2012, hvorav VA-investeringer utgjør kr. 8.611.000,-.
á
67/12
FINANSRAPPORT 2011
Rådmannens forslag til (kommunestyre)vedtak:
Finansrapport og likviditetsrapport for 2011 tas til orientering.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Finansrapport og likviditetsrapport for 2011 tas til orientering.
á
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68/12
REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN - REVISJON
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Delegeringsreglement, reglement for folkevalgte organer, honorarreglement og etiske
retningslinjer for folkevalgte vedtas.
â
Forslag/votering:
Tilleggsforslag fra Maria Hansen på vegne av Ap, V, Krf og SP
Delegeringsreglementet:
Punkt. 8.1.1Rådmannen tildelegeres ansettelsesmyndighet for alle stillinger i kommunen. Ved ansettelse
av kommunalsjefer skal ordfører involveres i ansettelsesprosessen og være delaktig i endelig
beslutning.
§11
Saksdokumenter sendes vararepresentanter elektronisk der dette er mulig. Vararepresentanter
som ikke har mulighet til å motta saksdokumenter elektronisk avtaler en annen praktisk måte
å motta saksdokumenter. Dette gjelder også for medlemmer og varamedlemmer i
kontrollutvalget.
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstillingtil kommunestyrevedtak:
Delegeringsreglement, reglement for folkevalgte organer, honorarreglement og etiske
retningslinjer for folkevalgte vedtas.
Delegeringsreglementet:
Punkt. 8.1.1Rådmannen tildelegeres ansettelsesmyndighet for alle stillinger i kommunen. Ved ansettelse
av kommunalsjefer skal ordfører involveres i ansettelsesprosessen og være delaktig i endelig
beslutning.
§11
Saksdokumenter sendes vararepresentanter elektronisk der dette er mulig. Vararepresentanter
som ikke har mulighet til å motta saksdokumenter elektronisk avtaler en annen praktisk måte
å motta saksdokumenter. Dette gjelder også for medlemmer og varamedlemmer i
kontrollutvalget.
á
69/12
AVTALE OM KART- OG GEODATASAMARBEID MELLOM DRAMMEN OG
SVELVIK KOMMUNE 2012 - 2015
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
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Kommunestyret godkjenner avtale, datert 09.02.12, om kart og geodatasamarbeid 2012-2015
mellom Drammen og Svelvik kommuner.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Kommunestyret godkjenner avtale, datert 09.02.12, om kart og geodatasamarbeid 2012-2015
mellom Drammen og Svelvik kommuner.
á
70/12
FOSSEKLEIVA KULTURSENTER OG BERGER MUSEUM
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Svelvik kommune inngår et forpliktende samarbeid med Sande kommune om
utvikling, drift og bruk av Fossekleiva kultursenter og Berger museum.
2. Sande kommune går ikke inn som eier av anlegget sammen med Svelvik kommune.
3. Det inngås avtale mellom Svelvik og Sande kommuner for regulering av fasen fram til
ordinær drift. Denne avtalen erstattes av en samarbeids/driftsavtale.
4. Samarbeids/driftsavtalen er 10-årig med mulighet for forlengelse.
5. Svelvik og Sande kommuner skal hver for seg innen 2015 komme opp i et årlig
driftsbudsjett på kr. 400 000 til drift av Fossekleiva kultursenter og Berger museum.
Svelvik kommune nåværende driftsbudsjett på kr. 370 000 økes med kr. 30 000.
6. Svelvik og Sande kommuner skal hver for seg investere kr. 460 000 årlig i perioden
2013-2015.
7. Tilskudd fra Svelvik kommune til investering og drift forutsetter at investerings- og
finansieringsplan gitt i vedlegg realiseres.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
1. Svelvik kommune inngår et forpliktende samarbeid med Sande kommune om
utvikling, drift og bruk av Fossekleiva kultursenter og Berger museum.
2. Sande kommune går ikke inn som eier av anlegget sammen med Svelvik kommune.
3. Det inngås avtale mellom Svelvik og Sande kommuner for regulering av fasen fram til
ordinær drift. Denne avtalen erstattes av en samarbeids/driftsavtale.
4. Samarbeids/driftsavtalen er 10-årig med mulighet for forlengelse.
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5. Svelvik og Sande kommuner skal hver for seg innen 2015 komme opp i et årlig
driftsbudsjett på kr. 400 000 til drift av Fossekleiva kultursenter og Berger museum.
Svelvik kommune nåværende driftsbudsjett på kr. 370 000 økes med kr. 30 000.
6. Svelvik og Sande kommuner skal hver for seg investere kr. 460 000 årlig i perioden
2013-2015.
7. Tilskudd fra Svelvik kommune til investering og drift forutsetter at investerings- og
finansieringsplan gitt i vedlegg realiseres.
á
71/12
KUNST RETT VEST - 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Svelvik kommune setter av kr. 250 000 fordelt på 2013-2014 til Kunst Rett Vest kollektivutstillingen i 2014 på Fossekleiva kultursenter.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i Sande kommune.
â
Forslag/votering:
Vedtatt med 8 mot 1(V) stemme
á
â
VEDTAK:
1. Svelvik kommune setter av kr. 250 000 fordelt på 2013-2014 til Kunst Rett Vest kollektivutstillingen i 2014 på Fossekleiva kultursenter.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i Sande kommune.
á
72/12
HØRING AV NOU 2012:6 - ARBEIDSRETTEDE TILTAK
Rådmannens forslag til vedtak:
Svelvik formannskap vedtar å oversende saken til Arbeidsdepartementet som Svelvik
kommunes høringsuttalelse til NOU2012:6 Arbeidsrettede tiltak.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
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VEDTAK:
Svelvik formannskap vedtar å oversende saken til Arbeidsdepartementet som Svelvik
kommunes høringsuttalelse til NOU2012:6 Arbeidsrettede tiltak.
á
73/12
SKJENKEBEVILLING ENKELTANLEDNING SVELVIKDAGENE 2012 SVELVIK
MUSIKKORPS
Rådmannens forslag til vedtak:
Svelvik Musikkorps med Petter Opdal Andersen som styrer og Agnes Gombos som
stedfortreder gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 22% i forbindelse med
Svelvikdagene 2012 (10-12.08.12) fra kl. 09.00-02.30 på fredag og lørdag og fra kl. 12.00 på
søndag på følgende teltsteder: Telt Studio 90 (Hovedscene) Sola og Kirkeparken.
Dette under forutsetning av at sperreplaner og planer for vakthold blir fulgt i henhold til
evaluering fra lensmannen i Svelvik.
Det vil som ved tidligere arrangement kreves polititjeneste ut over normal styrke og
bevillingssøker vil måtte påregne å dekke store deler av denne utgiften.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak:
Svelvik Musikkorps med Petter Opdal Andersen som styrer og Agnes Gombos som
stedfortreder gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 22% i forbindelse med
Svelvikdagene 2012 (10-12.08.12) fra kl. 09.00-02.30 på fredag og lørdag og fra kl. 12.00 på
søndag på følgende teltsteder: Telt Studio 90 (Hovedscene) Sola og Kirkeparken.
Dette under forutsetning av at sperreplaner og planer for vakthold blir fulgt i henhold til
evaluering fra lensmannen i Svelvik.
Det vil som ved tidligere arrangement kreves polititjeneste ut over normal styrke og
bevillingssøker vil måtte påregne å dekke store deler av denne utgiften.
á
74/12
SKJENKEBEVILLING CAFE BJØRGE
Rådmannens forslag til vedtak:
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Cafe Bjørge, Storgt. 82, 3060 Svelvik gis skjenkebevilling med Torgeir Lund som styrer og
Linda Pedersen Lund som stedfortreder.
Det gis bevilling for skjenking av øl og vin fra kl. 10.00 til kl. 02.30 og brennevin fra
kl. 13.00 til kl. 02.30 For uteservering gjelder det kun i perioden april til september.
Det forutsetttes godkjente ordensvakter (nye regler fra 01.04.12)
Bevillingen er gyldig til 30.06.2016
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak:
Cafe Bjørge, Storgt. 82, 3060 Svelvik gis skjenkebevilling med Torgeir Lund som styrer og
Linda Pedersen Lund som stedfortreder.
Det gis bevilling for skjenking av øl og vin fra kl. 10.00 til kl. 02.30 og brennevin fra
kl. 13.00 til kl. 02.30 For uteservering gjelder det kun i perioden april til september.
Det forutsetttes godkjente ordensvakter (nye regler fra 01.04.12)
Bevillingen er gyldig til 30.06.2016
á
75/12
SALGSBEVILLING - SAND DAGLIGVARE
Rådmannens forslag til vedtak:
Sand Dagligvare, Sandsvn. 3, 3075 m/Afzal Ahmad som styrer innvilges salgsbevilling med
følgende åpningstid og salgstid:
Mandag-fredag
Lørdag

Åpningstid
Kl. 10.00-20.00
Kl. 10.00-19.00

Salgstid
Kl. 10.00-20.00
Kl. 10.00-18.00

Bevillingen er gyldig til 30.06.2016
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
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VEDTAK:
Sand Dagligvare, Sandsvn. 3, 3075 m/Afzal Ahmad som styrer innvilges salgsbevilling med
følgende åpningstid og salgstid:
Mandag-fredag
Lørdag

Åpningstid
Kl. 10.00-20.00
Kl. 10.00-19.00

Salgstid
Kl. 10.00-20.00
Kl. 10.00-18.00

Bevillingen er gyldig til 30.06.2016
á
76/12
UTVIDET SKJENKEBEVILLING DREGGEN KRO OG VERTSHUS
Rådmannens forslag til vedtak:
Dreggen Kro og Vertshus gis utvidet serveringsareal på Dampskipsbrygga i forbindelse med
Svelvikdagene 2012. Det gis dessuten utvidet serveringareal i Kirkeparken m/Amfi i
forbindelse med ”Den Gode Hensigt” i uke 34.
Det forutsettes som beskrevet i søknaden at det stilles med tilstrekkelig godkjente
ordensvakter i forbindelse med Svelvikdagene 2012.
Det forutsettes som beskrevet i søknaden at det stilles med godkjente ordensvakter under
arrangementet i tillegg til ”Den Gode Hensigt” sine egne vakter.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Dreggen Kro og Vertshus gis utvidet serveringsareal på Dampskipsbrygga i forbindelse med
Svelvikdagene 2012. Det gis dessuten utvidet serveringareal i Kirkeparken m/Amfi i
forbindelse med ”Den Gode Hensigt” i uke 34.
Det forutsettes som beskrevet i søknaden at det stilles med tilstrekkelig godkjente
ordensvakter i forbindelse med Svelvikdagene 2012.
Det forutsettes som beskrevet i søknaden at det stilles med godkjente ordensvakter under
arrangementet i tillegg til ”Den Gode Hensigt” sine egne vakter.
á
77/12
FRITAK POLITISKE VERV VEDR. GUNN KARI KROHN-HANSEN
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Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommune gir herved Gunn Hege Krohn-Hansen fritak fra politiske verv.
Som ny vara i Heimevernsnemnd velges:........................
â
Forslag/votering:
Forslag fra Maria Hansen: Som ny vara i Heimevernsnemnd velges Christin Grilstad Prøis
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommune gir herved Gunn Hege Krohn-Hansen fritak fra politiske verv.
Som ny vara i Heimevernsnemnd velges: Christin Grilstad Prøis
á
78/12
FRITAK SOM MEDDOMMER VEDR. EDITH HILDE HOLM
Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommune gir herved Edith Hilde Holm fritak som meddommer.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak:
Svelvik kommune gir herved Edith Hilde Holm fritak som meddommer.
á
79/12
39/55 OG 51 - STORGATEN 88 OG 90 - DISPENSASJON FRA ULIKE
BESTEMMELSER I SENTRUM
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-1) og søknad dat.
26.03.12 fra arkitektkompaniet, gis følgende dispensasjoner:
1) Fra kommunedelplan for Svelvik sentrum mht. høydebestemmelsene (jfr. De utfyllende
bestemmelser tilknyttet planen pkt. 1.2) hvor en maksimal mønehøyde 9m tillates.
Dispensasjonen gis for Storg. 88 og 90, henholdsvis med planlagt mønehøyde 12,28m og
12,80m.
2) Fra gjeldende krav i ”Kommunedelplanen for Svelvik sentrum” om avsetting av 50m2
felles lekeplass-/ uteareal (jfr. De utfyllende bestemmelser pkt. 4).
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Dispensasjon gis for avsetting av (ca.) 22m2 felles uteareal-/lekeplass, beregnet under ett
for Storgt. 88 og 90.
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-2), foreligger følgende
overvekt av positive grunner for å kunne gi nevnte dispensasjoner:
a) Harmonisering – og oppgradering av bygningsgrupper (jfr. Plan- og bygningslovens §§
29-1 og 2);
 Dispensasjon fra høydebestemmelsene for ”bankbygget” ble gitt av Formannskapet i
møte den 23.04.12 - sak 32/12 for oppløft av bygget fra dagens 2 etasjer til 3 etasjer
pluss innrykket 4. etasje. Godkjent ( ny) mønehøyde: (ca.) 14,5m over gateplan.
 Kommende utbygging av nordre del av ”Adax-parken” (vest for bankbygget) vil
fremmes for behandling som bygninger med 3 etasjer over bakkeplan pluss inntrukne
4. etasjer (harmonisert med ”oppløft” av tilgrensende bygninger mot Storgaten.
 Valg av takform: Denne del av sentrum langs Storgaten inneholder flere bygninger
med relative flate tak. Dette preget innenfor dette området av sentrum vil gjennom
”oppløft av bankbygget”, foreliggende planer for Storggt. 88 og 90 og og nye boliger
på nordre del av ”Adax-parken”, både fremheve dette preget og oppgradere i dag
relativt nedslitte fasader på eksisterende bygninger.
b) Oppgradering av ”felles møteplasser ” og ”by-rom”: I tråd med klare føringer innenfor
”Kommunedelplanen for Svelvik sentrum” er et mål for utviklingen av området å
planlegge for en høy arealutnyttelse innenfor utbyggingsområdet i Svelvik sentrum (jfr.
Tekstdelen s. 13). Tilsvarende (sitat tekstdelen s. 14):” Det må skapes en tett bystruktur
med flerfunksjonelt preg ved integrering av bolig, næring, service, sjøfront og
rekreasjon”.
c) Sikring av lekeplasser-/felles ute-arealer og parkeringsplasser:
Avsetting av felles lekeplass-/ute-areal på bakkenivå på vestsiden av Storgt. 90 over et
nedsenket parkerings-anlegg, tilrettelegger derved for at også barnefamilier kan flytte inn i
sentrum.
.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-1) og søknad dat.
26.03.12 fra arkitektkompaniet, gis følgende dispensasjoner:
1) Fra kommunedelplan for Svelvik sentrum mht. høydebestemmelsene (jfr. De
utfyllende bestemmelser tilknyttet planen pkt. 1.2) hvor en maksimal mønehøyde 9m
tillates.
Dispensasjonen gis for Storg. 88 og 90, henholdsvis med planlagt mønehøyde 12,28m
og 12,80m.
2) Fra gjeldende krav i ”Kommunedelplanen for Svelvik sentrum” om avsetting av 50m2
felles lekeplass-/ uteareal (jfr. De utfyllende bestemmelser pkt. 4).
Dispensasjon gis for avsetting av (ca.) 22m2 felles uteareal-/lekeplass, beregnet under
ett for Storgt. 88 og 90.
Med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. § 19-2), foreligger følgende
overvekt av positive grunner for å kunne gi nevnte dispensasjoner:
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a) Harmonisering – og oppgradering av bygningsgrupper (jfr. Plan- og bygningslovens
§§ 29-1 og 2);
 Dispensasjon fra høydebestemmelsene for ”bankbygget” ble gitt av Formannskapet i
møte den 23.04.12 - sak 32/12 for oppløft av bygget fra dagens 2 etasjer til 3 etasjer
pluss innrykket 4. etasje. Godkjent ( ny) mønehøyde: (ca.) 14,5m over gateplan.
 Kommende utbygging av nordre del av ”Adax-parken” (vest for bankbygget) vil
fremmes for behandling som bygninger med 3 etasjer over bakkeplan pluss inntrukne
4. etasjer (harmonisert med ”oppløft” av tilgrensende bygninger mot Storgaten.
 Valg av takform: Denne del av sentrum langs Storgaten inneholder flere bygninger
med relative flate tak. Dette preget innenfor dette området av sentrum vil gjennom
”oppløft av bankbygget”, foreliggende planer for Storggt. 88 og 90 og og nye boliger
på nordre del av ”Adax-parken”, både fremheve dette preget og oppgradere i dag
relativt nedslitte fasader på eksisterende bygninger.
b) Oppgradering av ”felles møteplasser ” og ”by-rom”: I tråd med klare føringer innenfor
”Kommunedelplanen for Svelvik sentrum” er et mål for utviklingen av området å
planlegge for en høy arealutnyttelse innenfor utbyggingsområdet i Svelvik sentrum (jfr.
Tekstdelen s. 13). Tilsvarende (sitat tekstdelen s. 14):” Det må skapes en tett bystruktur
med flerfunksjonelt preg ved integrering av bolig, næring, service, sjøfront og
rekreasjon”.
c) Sikring av lekeplasser-/felles ute-arealer og parkeringsplasser:
Avsetting av felles lekeplass-/ute-areal på bakkenivå på vestsiden av Storgt. 90 over et
nedsenket parkerings-anlegg, tilrettelegger derved for at også barnefamilier kan flytte inn i
sentrum.
.
á
80/12
REKRUTTERING AV NY RÅDMANN
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ordfører gis fullmakt til å sluttføre avtale med rådmannen om overgang til pensjon
2. Ordfører, varaordfører og Høyres gruppeleder får fullmakt til å etablere avtale med
rekrutteringsfirma for rekruttering av ny rådmann
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
1. Ordfører gis fullmakt til å sluttføre avtale med rådmannen om overgang til pensjon
2. Ordfører, varaordfører og Høyres gruppeleder får fullmakt til å etablere avtale med
rekrutteringsfirma for rekruttering av ny rådmann
á
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