Svelvik kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 05.09.2011
Tid: 18.30
Til stede på møtet
Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:
Utsatte saker:

Knut Erik Lippert, Jannicke Kittilsen, Thore Steffensen, Mary Bjelland,
Børge Sandnes, Roger Thomas Volden, Ole Lønseth, Turid Lybeck,
Martin Kjørlås, Ove Jørgensen, Anne Marie Sarmon, Øystein
Aa.Nordby, John Gunnar Lislelid, Inge Høyen og Ole Kolbjørnsæther
Ole Brunsvik, Jan Stensvold, Morten Bredesen, Børge Domino, Hilde
Holm og Andreas Muri
Eyvind Harmer, Arve Gundersen, Tom Tvetemarken, Tore Vågsmyr og
Mark Sewitsky
Ordfører besvarte interpellasjon fra gruppeleder Børge Sandnes (Frp).
38/11 – 47/11

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Svelvik, 14.09.11
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38/11
MÅNEDSRAPPORT - JULI 2011
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
1. Økonomirapport for juli 2011 tas til orientering
2. Likviditetsrapport pr. juli tas til orientering
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt som forslaget.
á
â
VEDTAK:
1 Økonomirapport for juli 2011 tas til orientering
2 Likviditetsrapport pr. juli tas til orientering
á
39/11
ENDINGER I TEKSTEN I FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Kommunestyret godkjenner at § 4-6 og § 4-8 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik
kommune endres som foreslått.
â
Forslag/votering:
Ordfører trakk saken.
á
â
VEDTAK:
Ordfører trakk saken.
á
40/11
STATUS POLITISKE SAKER
Plan- og økonomioutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Saken tas til orientering
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt som forslaget.
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á
â
VEDTAK:
Saken tas til orientering
á
41/11
VALG AV LEVERANDØR FOR INTRODUKSJONSPROGRAMMET
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Saken tas til orientering.
â
Forslag/votering:
Ole Lønseth Ap, Sp og KrF fremmet følgende tillegsforslag:
Avtalen som inngås med Drammen gjøres gjeldende for 1 år og legges fram på første møte i
2012.
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag.
á
â
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
Avtalen som inngås med Drammen gjøres gjeldende for 1 år og legges fram på første møte i
2012.
á
42/11
SALG AV KOMMUNESKOG (HELLA)
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Skogseiendommene 28/1 Søndre Gjerrud og 28/3 Nordre Gjerrud beholdes i Svelvik
kommunes eie.
â
Forslag/votering:
Odd Erik Rolund (H) fremmet følgende forslag:
Salg av 28/1 Gjerrud og Nordre Gjerrud 28/3 til takst til Svein Grepperud, også
landbruksarealene bør selges da disse er i ferd med å gro igjen. Arealer til Hellabanen og
parkering til hytteeiere bør være utenom salget.
Forslaget trukket.
Inger Vedeler (H) fremmet følgende forslag:
Jeg fremmer Knut Erik’s forslag fra Plan- og økonomi:
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Administrasjonen går i dialog med Grepperud for å finne en praktsk løsning der han får kjøpe
skog til takst for å kunne få en økonomisk drivverdig bioproduksjon på sin eiendom.
Landbruksarealemne selges ikke.
Martin Kjørlås fremmet følgende forslag:
Skogen selges til interessent etter takst for skogsalg. Salget skjer innen bygda. Grunnen
skogen står på selges ikke.
Forslaget trukket.
Roger Thomas Volden (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Roger Thomas Volden (Frp) forslag enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
á
43/11
FRITAK SOM MEDDOMMER - TONE-CHRISTINE COOK
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak
Tone-Christine Cook gis fritak som medommer.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt.
á
â
VEDTAK:
Tone-Christine Cook gis fritak som medommer.
á
44/11
FRITAK SOM MEDDOMMER - BJØRG LERSBRYGGEN
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Bjørg Lersbryggen innvilges fritak som meddommer.
Som ny meddommer velges Trine Inger Carlsen.
â
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Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt som forslaget.
á
â
VEDTAK:
Bjørg Lersbryggen innvilges fritak som meddommer.
Som ny meddommer velges Trine Inger Carlsen.
á
45/11
EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION
VEDTAK:
Svelvik kommune vedtar å tiltre det regionale prosjektet ”En mer næringsvennlig region” med
oppstart høsten 2011. Det er en forutsetning for kommunens deltakelse at også de andre
kommunene og næringslivets organisasjoner i Drammensregionen tilslutter seg prosjektet.
â
Forslag/votering:
Enstemmig vedtatt som forslaget.
á
â
VEDTAK:
Svelvik kommune vedtar å tiltre det regionale prosjektet ”En mer næringsvennlig region” med
oppstart høsten 2011. Det er en forutsetning for kommunens deltakelse at også de andre
kommunene og næringslivets organisasjoner i Drammensregionen tilslutter seg prosjektet.
á
46/11
REDUSERT STILLING - ORDFØRER
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
Ordførerstilingen reduseres midlertidig i perioden 15. september til 10. oktober. Reduksjonen
gjennomføres slik at varaordfører ivaretar ordførerfunksjonen i ordførerens fravær.
â
Forslag/votering:
Knut Erik Lippert fratrådte som innhabil.
Inger Vedeler (H) fremmet Rådmannens forslag til Plan- og økonomiutvalget:
Ordførerstilingen reduseres midlertidig i perioden 15. september til 10. oktober. Størrelsen
tilpasses kommunens behov, men går ikke under 20 prosent. Ordførers godtgjørelse reduseres
tilsvarende.
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Etter samtale mellom ordfører og rådmann, trakk ordfører søknaden.
Saken trekkes.

á
â
VEDTAK:
Saken trekkes.
á
47/11
UTVIDET ÅPNINGSTID VED SVELVIK KOMMUNES BARNEHAGER
Plan- og økonomiutvalgets forslag til kommunestyrevedtak:
1. Åpningstiden ved Svelvik kommunes barnehager settes til 06.45 – 17.00 fem dager
per uke - mandag til fredag. Øvrige punkter i vedtekter for Svelvik kommunes
barnehager beholdes uendret.
2. Hver barnehage fastsetter egne vaktplaner tilpasset det bruksmønster aktuell
brukermasse har.
3. Vaktplanene skal fastsettes på et tidligst mulig tidspunkt før oppstart av nytt
barnehageår, og seneste 2 uker før vaktplanen begynner å virke. Ved behov for
endringer i vaktplaner i løpet av driftsåret skal dette skje etter drøftinger med
arbeidstakerorganisasjonene, og med 2 ukers varsel til de ansatte.
4. Utvidet åpningstid gjøres gjeldende fra 1. januar 2012.
5. De økonomiske rammene for barnehagene vurderes i forbindelse med
budsjettbehandlingen.
â
Forslag/votering:
Roger Thomas Volden (Frp) fremmet følgende tillegsforslag:
Tillegg til pkt 5: 100% likebehandling mellom de private og kommunale barnehagene
bestrebes.
3 stemmer avgitt (2 Frp og 1 Ap).
Janniche Kittelsen (H) fremmet følgende tillegsforslag:
Nytt pkt 6: I tråd med Helse- og Sosialdepartementets ”Retningslinjer for mat og måltider i
barnehagen” har Svelvik kommunes barnehager en midlertidig matordning, fram til vedtak
om permanent felles mattilbud foreligger. Den midlertidige matordningen organiseres i hver
enkelt barnehage i samarbeid med FAU.
8 stemmer avgitt (6 H, 1 Frp, 1 uavhengig).
á
â
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VEDTAK:
1 Åpningstiden ved Svelvik kommunes barnehager settes til 06.45 – 17.00 fem dager
per uke - mandag til fredag. Øvrige punkter i vedtekter for Svelvik kommunes
barnehager beholdes uendret.
2 Hver barnehage fastsetter egne vaktplaner tilpasset det bruksmønster aktuell
brukermasse har.
3 Vaktplanene skal fastsettes på et tidligst mulig tidspunkt før oppstart av nytt
barnehageår, og seneste 2 uker før vaktplanen begynner å virke. Ved behov for
endringer i vaktplaner i løpet av driftsåret skal dette skje etter drøftinger med
arbeidstakerorganisasjonene, og med 2 ukers varsel til de ansatte.
4 Utvidet åpningstid gjøres gjeldende fra 1. januar 2012.
5 De økonomiske rammene for barnehagene vurderes i forbindelse med
budsjettbehandlingen.
á
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