Eidsvoll kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
200, Rådhuset
20.10.2020
18:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
John-Erik Vika
Anders Klaseie
Tove Fagerli Brodshaug
Ole Randin Klokkerengen
Gunn Elin Blakkisrud
Maren Tømte
Mina Sjuve Klaseie
Unni Kristine Rognlien
Haakon Skramstad
Hege Svendsen
Olav Resaland
Per Ove Rasmussen
Tove Anita Heranger
Lena Frantzen
Rune Bjerkestrand
Thor Even Skjølås
Christoffer Nyborg
Stian Stangeland Frank
Nina Kristengård
Ruth Linneve Vangen Dalbo
Thomas Jacobsson
Øyvind Blakset
Arne Körner Haugen
Hans Petter Sveen
Linn Suktamuk-Rygg
Anne Finstad
Linn Emilie Hexeberg
Petter Engebretsen
Henning Opaker
John Granly
Helge Hellevang

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP
MDG
MDG
SV
SV
PP
PP
KRF
R

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
H
H
AP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Hans Hagene
Mona Julsrud
Lars Henrik Rytter Øberg
Hilde Vibeke Stoltenberg Haglund

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Olaf Tufte
Kjell Ove Sund Saltnes
Frida Martinsen Kristengård
Janna-Rita Myrén Fossum

Møtte for
Lars Henrik Rytter Øberg
Hans Hagene
Mona Julsrud
Hilde Vibeke Stoltenberg
Haglund

Representerer
AP
H
H
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Knut Haugestad
Eli Ann Risan Purser

Stilling
rådmann
møtesekretær

Kulturskolen underholdt.
Møtesekretær ga en orientering om nytt sak-/arkivsystem for kommunene i
Gardermoregionen – Acos WebSak.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med følgende merknad til innkalling av
Christoffer Nyborg (H) som mente at det var altfor sent å ettersende politiske saker rett før
møtedato.
Ordfører orienterte hvorfor sakene ble ettersendt så sent.
Protokoll fra møtet 22.09.2020 ble enstemmig godkjent med merknad fra Anne Finstad(SV)
om at PS 83/20 manglet votering for forslag til nytt punkt 4.
Eidsvoll 21.10.2020
John-Erik Vika
ordfører

PS 93/20 Økonomisk rapportering 2-2020
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Endringsforslag fra Christoffer Nyborg (H):

150 000,- til reguleringsplan for ny kommunal Langset barnehage bevilges ikke.
Administrasjonen bes gå i dialog med private barnehageaktører i Eidsvoll med sikte
på å få en privat barnehageaktør til å etablere seg på Langset, eventuelt på avsatt
barnehagetomter. Dersom dette ikke fører frem kan kommunal barnehage
vurderes.
Votering
Endringsforslaget fra Christoffer Nyborg (H) fikk 12 stemmer (H 6, FrP 4 og PP 2) og falt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.

Økonomisk rapport 2-2020 tas til orientering.
Budsjettendringer drift vedtas i henhold til budsjettskjema 1B og 1A jf. punkt 5.2 og
5.3. i hoveddokumentet.

Bevilgninger drift, netto pr. område § 5-4 2. ledd (Budsjettskjema
1B)
Effekt 2020

Virksomhet
Politisk ledelse
Sentraladministrasjonen
Barnehage
Skole
Familiens hus
Helse og bistand
Hjemmebaserte tjenester
Eidsvoll helse- og omsorgssenter
NAV
Kultur
Kommunalteknikk
Kommunal forvaltning
Eiendomsforvaltning
Felles inntekter og utgifter
AØR
Finans
Sum drift 1B

Regnskap Oppr. budsj. lokale lønnsforh. Endringer PS 66/20 av Rådm . justering PS
hittil
2020
ØR1
2.7.2020
2019
PS 66/20* 51/20
6 698
10 213
74 136
99 898
451
2 027
100
161 745
220 430
196
4 532
186 843
302 783
899
5 369
500
51 735
91 082
440
0
131 702
178 734
403
1 380
83 344
113 421
76
3 348
126 762
174 032
186
11 604
27 740
44 513
74
30
24 999
35 953
115
923
900
5 993
36 861
73
0
1 750
350
3 100
13 112
563
49 632
74 083
246
-562
9 150
-450
434
-42 317
-3 720
-2 300
319
0
0
0
935 184
1 352 798
0
26 350
12 300
-100
100

Korrigering av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:
Forsinkelsesrenteutgifter
-6
0
Avsetning disposisjonsfond 1A
0
0
Avsetninger bundne fond 1A
-16
0
Avsetninger bundne fond virksomheter 1B
0
-6 184
Renteinntekter (forsinkelsesrenter)
0
0
Bruk av disposisjonsfond 1A
0
0
Bruk av disposisjonsfond virksomheter 1B
778
0
Bruk av bundne driftsfond 1A
0
0
Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B
0
333
Sum korrigering av rente, avdrag,
avskrivning og fond som er ført i 1B:
Sum bevilgninger drift, netto, korrigert
og overført til 1A (linje 6)

756

935 940

-5 851

1 346 947

Endringer
ØR2
250
0
3 150
0
-605
1 754
4 244
5 366
807
1 208
-750
-511
-5 500

9 413

Rev. budsj.
2020
10 463
102 476
228 307
309 551
90 917
182 272
121 090
191 188
44 616
38 697
40 242
12 925
81 955
-53 838
-0
0
1 400 862

0
0
0
-14 718
0
0
0
0
5 837

-8 880

1 391 981

Regnskap
2019
10 603
95 588
218 312
281 639
80 758
172 151
108 342
186 986
43 597
33 883
36 063
13 540
76 632
-63 502
0
0
1 294 591

-5
-9 711
-9 384
0
14
2 118
0
8 081
0

-8 887

1 285 705

*Det kan bli ytterligere justeringer mellom prosjektene i løpet av høsten.

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4 (Budsjettskjema 1A)
§5-4 Bevilgningsoversikt - drift (Regnsskapsskjema 1A)
Regnskap hittil i år

Generelle driftsinntekter
1. Rammetilskudd
2. Inntekts- og formuesskatt
3. Eiendomsskatt
4. Andre generelle driftsinntekter
5. Sum generelle driftsinntekter
Netto driftsutgifter
6. Sum bevilgninger drift, netto
7. Avskrivninger
8. Sum netto driftsutgifter
9. Brutto driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgifter
10. Renteinntekter
11. Utbytter
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
13. Renteutgifter
14. Avdrag på lån
15. Netto finansutgifter
16. Motpost avskrivninger
17. Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18. Overføring til investering
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
20.
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
21. Dekning av tidligere års merforbruk
22. Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
23. Fremført til inndekning i senere år

3.

Oppr. budsj. i
år

Rev. budsj. i
år
Regnskap i fjor

-534 533
-391 536
-9 937
-12 600

-736 168
-664 537
-21 500
-4 386

-758 359
-650 003
-21 500
-16 486

-707 789
-645 346
0
-4 319

-948 606

-1 426 591

-1 446 348

-1 357 454

935 940
60 071

1 346 947
102 578

1 391 981
102 578

1 285 705
76 023

996 011

1 449 525

1 494 559

1 361 728

47 405

22 934

48 211

4 274

-8 918
0

-15 289
0

-13 389
0

-19 027
-108

-10 243
25 063

-4 871
48 233

-11 927
35 145

-14 249
40 035

52 805

80 413

79 207

58 345

58 707

108 486

89 036

64 997

-60 071

-102 578

-102 578

-76 023

46 041

28 842

34 669

-6 752

0

3 457

4 033

4 038

30

6 251

9 280

1 372

24 122
-24 874

-38 550
0

-23 109
-24 874

-6 846
-16 686

-723

-28 842

-34 669

-18 122

45 318

0

0

-24 874

Budsjettendringer investering vedtas i henhold til budsjettskjema 2B jf. punkt 5.5. i
hoveddokumentet.

Investeringsrammer pr. område § 5-5, 2. ledd (Budsjettskjema 2B)

Investeringsområde
Egenkapitalinnskudd KLP
Skole
Barnehage
Boliger
Helse og omsorg
Samferdsel og infrastruktur
Kirker og gravplasser
Dammer og naturforvaltning
Eiendom
Selvkost
Sum investeringsutgifter
Sentraladministrasjonen
Sum investeringsutgifter og
videreutlån

Bruk av
Vedtatt bundne inv.
budsjett
fond
3 457
136 357
23 450
97 773
52 457
16 750
502
1 450
0
10 930
211 377
554 001
502

PS
27/20

7 000
7 000

PS PS 51/20 PS 66/20 inkl.
Endret
Revidert
36/20
ØR1
rådm. just. behov ØR2 budsjett 2020
3 457
-10 290
4 275
-92 124
38 218
-878
800
-20 275
3 097
4 596
-1 000
-50 883
50 449
866
10 981
-29 763
34 540
11 124
0
-8 809
19 567
250
0
1 700
305
305
1 788
-175
400
-3 850
9 129
23 205
0
-145 307
96 276
30 967
14 881
400
-351 012
256 739

57 500

611 501

9 860

502

7 000

30 967

24 741

67 360

400

-351 012

324 098

Selvkost ble i HP20-23 vedtatt på tre områder; selvkost vann, selvkost avløp og selvkost
oppmåling. Disse er i rapporteringen slått sammen til selvkost. Se kapittel 4 for detaljering
pr. område og investeringsvedlegget.
Det tidsforskyves budsjettmidler på 330 mill. fra 2020 til 2021. I tillegg er budsjettet for
2020 redusert med 21 mill. som i hovedsak gjelder Ås barnehage med 11 mill. og
barnehagetomt i sørbygda med 8 mill. jfr. PS 83/20.

4.

Finansiering av investeringsprosjekter for 2020 vedtas i henhold til budsjettskjema
2A jf. punkt 5.4. i hoveddokumentet.

Bevilgningsoversikt – investering § 5-5 (Budsjettskjema 2A)
§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Tall i 1000 kroner

Oppr. budsj. Rev. budsj.
i år
i år

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Fremført til inndekning i senere år (udekket
beløp)

Regnskap i
fjor

549 094
1 450
3 457
0
0

251 582
1 700
3 457
0
0

312 008
2 000
3 408
0
0

554 001

256 739

317 417

-86 509
-2 800
-51 500
0
0
0
-409 735

-35 656
-2 800
-51 680
0
0
0
-161 872

-41 245
-67 829
-11 914
-179
0
0
-192 209

-550 544

-252 008

-313 376

50 000
-50 000
7 500
-7 500

59 860
-59 860
7 500
-7 500

25 456
-40 140
8 405
-23 586

0

0

-29 865

-3 457

-4 033

-4 038

0

-45

15 683

0
0

-652
0

-503
14 684

-3 457

-4 731

25 826

0

0

0

Bruk av lån bokføres i forbindelse med årsavslutning.

PS 94/20 Samarbeid om felles kommuneoverlege for Hurdal og
Eidsvoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.

Eidsvoll kommune inngår samarbeid med Hurdal kommune om felles
kommuneoverlege
Samarbeidet reguleres av vertskommuneavtale i samsvar med vedlagte avtaleutkast

PS 95/20 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2017 - 2027. Rullering av Handlingsplan 2020.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.

Handlingsplan med prioritering av anlegg som søker spillemidler med tildeling i 2021
vedtas.
Det bevilges kr 668 500 i kommunal investeringsstøtte til Eidsvold Idrætsforening –
kunstgressbane, prioritert som nr. 4 under ordinære anlegg i handlingsplanen.
Kr. 368 500 tas fra driftsbudsjettet (14700 – 50030 – 3806) som da er brukt opp.
Resterende kr.300 000

PS 96/20 PlanID 023727400 detaljreguleringsplan for massemottak
på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl. behandling.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Forlag fra Linn Suktamuk-Rygg (MDG):
Rådmannens innstilling:
Planprosessen for detaljreguleringsplan for massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl.
avsluttes. Det vises til at massemottaket er i strid med kommuneplan, statlig retningslinjer
og at tiltaket må konsekvensutredes.
Forslag fra Christoffer Nyborg (H):

Hovedutvalg for næring, plan og miljø sin innstilling:
Saken sendes i retur til administrasjonen for ytterligere behandling.
Hovedutvalg for næring, plan og miljø legger følgende til grunn for vedtaket:
- Innsigelser ang. ravinen: - denne innsigelsen må motstrides, ravinen er antagelig feil
klassifisert, den er tidligere brukt til massedeponi, er delvis planert og har tidligere vært
fulldyrket.
- Innsigelser ang. jordvern: - denne innsigelsen tas til følge ved at planen endres slik at
dagens jordbruksareal berøres minimalt. Tiltakshaver må også legge frem en sannsynlig
plan for rask fremdrift slik at nytt jordbruksareal er klart innen kortere tid enn det som er
estimert i planen i dag. Når prosjektet er ferdig gir det mer dyrket mark og dermed bryter
dette ikke med jordvern.
- Innsigelse om manglende konsekvensutredning: Det må lages en konsekvensutredning.
HNPM forutsetter at arbeidet med oppfølging av innsigelser gjøres i tett samarbeid med
tiltakshaver og at tiltakshaver bidrar til utarbeidelse av konsekvensutredning og andre nye
dokumenter.
Votering
Forlaget fra Linn Suktamuk-Rygg (MDG) ble satt opp mot forslaget fra Christoffer Nyborg
(H) og ble vedtatt med 25 mot 10 stemmer (H 6 og FrP 4).
Vedtak
Planprosessen for detaljreguleringsplan for massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl.
avsluttes. Det vises til at massemottaket er i strid med kommuneplan, statlig retningslinjer
og at tiltaket må konsekvensutredes.

PS 97/20 Gnr. 18, bnr. 1-4 - Tynsåk - samtykke til
grunnundersøkelser etter pbl.§ 33-2
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Protokolltilførsel fra Anne Finstad (SV):
Slik saken står nå, mener SV det er riktig å foreta nødvendige grunnundersøkelser. Når
resultatet av disse foreligger, vil vi gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å gå
videre med dette tomtesalget for ny barneskole.
Forslag fra Gunn-Elin Blakkisrud (SP):
Eidsvoll kommune går ikke videre med prosjekt skolebygging på Tynsåkjordet og ber derfor
ikke om å foreta grunnundersøkelser etter pbl. 33-2.
Dette begrunnes med at fremdriften og kostnadene for bygging av ny Vilberg barneskole er
for usikkert med dette tomtealternativet. Administrasjonen bes snarest om å fremme en
sak for hvordan kommunen kan realisere den lenge etterlengtede nye barneskolen for

Vilberg skolekrets raskest mulig og med færrest mulig usikkerhetsmomenter for fremdrift
og økonomi.
Votering
Forslaget fra Gunn-Elin Blakkisrud (SP) ble satt opp formannskapets innstilling og fikk 14
stemmer (SP 9, MDG 2, PP 2 og KrF 1) og falt.
Vedtak
Det gis samtykke til at Rambøll AS, som rådgiver for Eidsvoll kommune som
utbygger/forslagsstiller, gjennomfører nødvendige grunnundersøkelser på eiendommen
gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune som ledd i arbeidet med utarbeiding av
detaljreguleringsplan for ny Vilberg barneskole, jf. plan- og bygningsloven § 33-2 første
ledd.
Samtykket gjelder nødvendige grunnundersøkelser i perioden 26.10.20 – 6.11.20.

PS 98/20 Tiltak for næringslivet i Eidsvoll i forbindelse med covid19 – ny behandling av saken
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.
3.
4.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Eidsvoll vedtas, slik de fremkommer i
vedlegg til saken.
Det avsettes kr 60 000 til saksbehandling av søknadene. Midlene tas fra
formannskapets reserverte bevilgninger.
Formannskapet gis myndighet til å vedta tildelingene etter innstilling fra rådmannen.
Kommunestyret er klageinstans.

PS 99/20 Vannområdet Hurdalvassdraget / Vorma - Årsmelding
2019, rapport fra vassdragsovervåkingen 2019 og revidert
tiltaksoversikt 2016 - 2021
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsmeldingen for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 2019 tas til orientering.
2. Rapporten fra vassdragsovervåkingen for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma for
2019 tas til orientering.
3. Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak i vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma for
perioden 2016-21, revidert våren 2020, tas til orientering.
4. Tiltakene som angår Eidsvoll kommune tas til etterretning, og skal følges opp videre i
kommunens øvrige plan- og økonomisystemer og administrative gjøremål. Særlig skal
tiltaksoversikten brukes aktivt i kommunens arbeid innen vann- og avløpssektoren og
landbrukssektoren.
5. For 2020/2021 skal følgende temaer prioriteres som fokusområder for å sikre videre
progresjon i kommunens oppfølging av vannforskriften:
 Løpende utbedring av separate avløpsanlegg i spredt bosetting.
 Løpende forlengelse/utbedring av kommunalt ledningsnett.

PS 100/20 Overordnet samarbeidsavtale mellom Eidsvoll kommune
og Akershus universitetssykehus – versjon 3
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Saken utgår.

PS 101/20 Endring av vedtekter vedrørende lokalisering av
hovedkontor - DGI
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Votering
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Vedtekter DGI §3 Hovedkontor endres til:
§ 3 Hovedkontor
Samarbeidet har sitt hovedkontor der det er mest hensiktsmessig.

PS 102/20 Etablering av et register over kulturhistoriske landskap Høring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Forslag fra Høyre fremmet av Stian Frank (H):
Forslaget til utvelgelse av Område 2 - Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, langs Andelva som
kulturhistoriske landskap (KULA), med tilhørende forslag til planleggings- og
forvaltningsretningslinjer støttes med følgende forbehold:




Arealets totale omfang virker svært omfattende og må derfor vurderes sammen
med Eidsvoll kommune for å sikre koordinering med kommunalt planverk
Områdene rundt kollektivknutepunktene må behandles særskilt da Riksantikvarens
forslag går på tvers av regionalt planverk som sier at for disse områdene skal vekst
gå foran vern
Eidsvoll kommune ber om at for spesielt områdene rundt kollektivknutepunktene må
det komme veileder som hjelper kommunen å utvikle for å bevare

Forslag fra posisjonen fremmet av Anders Klaseie (SP):
Forslaget til utvelgelse av Område 2 - Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, langs Andelva som
kulturhistoriske landskap (KULA), med tilhørende forslag til planleggings- og
forvaltningsretningslinjer støttes.
Det er områdets avgrensning og eventuelle konsekvenser for utbygging/utvikling innenfor
områdegrensa som er kommunens største bekymring. Kommunestyret forutsetter at
endelig områdeavgrensning settes i samråd med kommunen, slik det står i saken fra
Riksantikvaren.
Kommunestyret deler rådmannens bekymring for konflikter med vedtatt og planlagt
utbygging i sentrumsområdene ved Eidsvoll og Eidsvoll Verk stasjon, men mener ikke
nødvendigvis at det er å holde disse områdene utenfor KULA-området som er løsningen.
Det må være mulig å kombinere nåtid og fortid, det vi gjør i dag blir også historie og
kulturminner i fremtiden. Kommunestyret forutsetter at det ikke legges begrensninger på
vedtatt og planlagt utbygging, og da vil det være en fordel for markedsføring av
stasjonene, stedene, og KULA-området at man bokstavelig talt tråkker rett inn i et
kulturhistorisk viktig område når man går av toget.
Forøvrig følger saksfremlegget i saken som høringssvar.
Votering
Forslaget fra Høyre fremmet av Stian Frank (H) fikk 10 stemmer (H 6 og FrP 4) og falt.

Forslaget fra posisjonen fremmet av Anders Klaseie (SP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslaget til utvelgelse av Område 2 - Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, langs Andelva som
kulturhistoriske landskap (KULA), med tilhørende forslag til planleggings- og
forvaltningsretningslinjer støttes.
Det er områdets avgrensning og eventuelle konsekvenser for utbygging/utvikling innenfor
områdegrensa som er kommunens største bekymring. Kommunestyret forutsetter at
endelig områdeavgrensning settes i samråd med kommunen, slik det står i saken fra
Riksantikvaren.
Kommunestyret deler rådmannens bekymring for konflikter med vedtatt og planlagt
utbygging i sentrumsområdene ved Eidsvoll og Eidsvoll Verk stasjon, men mener ikke
nødvendigvis at det er å holde disse områdene utenfor KULA-området som er løsningen.
Det må være mulig å kombinere nåtid og fortid, det vi gjør i dag blir også historie og
kulturminner i fremtiden. Kommunestyret forutsetter at det ikke legges begrensninger på
vedtatt og planlagt utbygging, og da vil det være en fordel for markedsføring av
stasjonene, stedene, og KULA-området at man bokstavelig talt tråkker rett inn i et
kulturhistorisk viktig område når man går av toget.
Forøvrig følger saksfremlegget i saken som høringssvar.

PS 103/20 Søknad om fritak fra politisk verv i hovedutvalg for
helse, omsorg og forebygging fra 20.08.2020 og ut valgperioden Saharla Ahmed Ibrahim (AP)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak


I henhold til kommuneloven § 7-9 innvilges Saharla Ahmed Ibrahim (AP) fritak fra
20.08.2020 og ut valgperioden fra sitt verv som:
o



Medlem i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging.

Nytt medlem til hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging resten av valgperioden er
Karin Stornes (AP).

PS 104/20 Søknad om fritak fra politisk verv ut valgperioden
grunnet flytting til annen kommune - Kristian Tønnessen (FRP)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Forslag fra Thomas Jacobsson (FrP):
Saken utsettes.
Votering
Forslaget fra Thomas Jacobsson (FrP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 105/20 Møteplan for faste utvalg, formannskap og
kommunestyre 2021
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Forslag fra Christoffer Nyborg (H):
Politiske kveldstidsmøter legges fortrinnsvis til klokken 19:00.
Forslag fra Anders Klaseie (SP):
Forslag 1
Annethvert formannskapsmøte i 2021 avholdes på dagtid.
Forslag 2
Kommunestyret ber rådmannen om et notat som sier noe om kostnader for å legge flere
møter til dagtid, og for enkel servering i form av rundstykker eller lignende på kveldsmøter,
slik at dette kan vurderes ifbm. budsjett og handlingsplan.

Forslag fra Øyvind Blakset (FrP):
Saken utsettes.
Forslaget ble trukket.

Omforent forslag fremmet av Anders Klaseie (SP):
Saken oversendes formannskapet for ny behandling. Forslagene som har kommet frem i
møtet følger saken og vurderes i saksframlegget.
Votering
Det omforente forslaget fremmet av Anders Klaseie (SP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken oversendes formannskapet for ny behandling. Forslagene som har kommet frem i
møtet følger saken og vurderes i saksframlegget.

PS 106/20 Interpellasjoner og spørsmål
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Linn Suktamuk-Rygg (MDG) fremmet 06.10.2020 følgende spørsmål til
kommunestyrets møte 20.10.2020:
I Halden har de omstilt bilparken sin til å bestå av hovedsakelig delingsbiler og sykler. Der
det har vært mulig, har de erstattet eide og leasede biler, og bruk av privatbil i
kommunens virksomhet. Dette har har mange positive fordeler, både sosialt og økonomisk,
og ikke minst for miljøet.
Halden har spart penger på omstillingen. De brukte mye penger på kjøregodtgjørelse til
sine ansatte, og det er dette som i all hovedsak finansierer bruk av delebil og sykkel. I
tillegg har de ansatte fått frigjort mye tid som ellers ville blitt brukt på å skrive
kjøreregning, og de hevder at de har spart tid tilsvarende 1,3 årsverk.
Det er ikke bare kommunen som høster goder fra bildelingsparken. Kommunen leier bilene
og syklene fra 8-16, men kveld og helg er de tilgjengelige for alle. Det vil si at mange vil
kunne klare seg uten å eie egen bil. Mange med utfordrende økonomi vil kunne klare seg
uten den ekstra utgiften bil er, og de som ikke har råd til egen bil vil kunne få mulighet til å
leie bil for å ukeshandle og kjøre barna til fritidsaktiviteter for å nevne noe. Med mange
permitterte og oppsagte pga covid 19 vil denne gruppen øke. Å kunne leie bil når du
trenger det fremfor å eie bil med alle utgiftene som hører til, vil være et tiltak som har en
betydelig effekt på den private økonomien.
Beboere på omsorgsboliger som ikke har tilgang på egen bil vil kunne bruke disse bilene og
få et liv med flere opplevelser utenfor hjemmet. Dette vil være et stort løft for mange, og
et fantastisk tilbud til våre innbyggere.
Klimaplanen viser at størstedelen av kommunens klimagassutslipp kommer fra kilder som
veitrafikk og personbiler. Da sier det seg selv at det vil være et kjempeløft med en økning i
fossilfri transportmiddel.
I budsjettet for 2020 står det følgende:
Kommunens bilpark gjennomgås for å se om det kan være bedre å eie, enn å leie,

plan for innfasing av EL-biler, se om kjøregodtgjøring kan erstattes av bedre
løsninger, om det finnes muligheter for mer effektiv bilkjøring i virksomhetene samt
muligheter for å leie ut kommunes biler etter arbeidstid slik de gjør i blant annet
Halden kommune. Saken vurderes i arbeidet med rullering av klima- og energiplanen.
Spørsmål til ordfører:
1. Hvor langt har man kommet i gjennomgangen og hva har man funnet ut av?
2. Hvilke faktorer skal administrasjonen gjennomgå? Eksempel på faktorer kan være
kjørelengde, kostnadene på kjøregodtgjørelse i alle virksomheter mot kostnadene av
å ha bildelingspark slik som i Halden, de sosiale innvirkningene dette kan han for
Eidsvolls innbyggere, reduksjon av klimagasser, osv.
3. Med Halden som utgangspunkt, vurderer administrasjonen det som reelt å
gjennomføre en slik omstilling i Eidsvoll, og evt hvor lang tid ser man for seg at det
vil ta?
Svar fra ordfører:
1. Arbeidet med rullering av Klima- og energiplanen har startet nå i høst og
planprogrammet, sak 82/20, ble vedtatt i kommunestyret 22.9.20. Det betyr at det
foreløpig ikke er gjort en vurdering av om en ordning med bildeling, slik som
beskrevet fra Halden, er aktuelt for Eidsvoll kommune. Dette vil bli gjort i
forbindelse med rullering av Klima- og energiplanen, noe som også er i tråd med
vedtaket.
2. De faktorene som det er naturlig å vurdere i en gjennomgang, vil være knyttet til
økonomi, klima og praktisk gjennomføring. En gjennomgang av eventuelle sosiale
faktorer vurderes å ligge utenfor det som er mulig, innenfor rammene av en
rullering av Klima- og energiplanen.
3. Alle virksomheter er opptatt av å gjøre miljømessige gode valg, bl.a. når det gjelder
kjøretøy. Hjemmebaserte tjenester er et eksempel på dette ved at de har totalt 38
biler, hvorav seks er el-biler. Ved nyanskaffelse/utskifting av bil, så velges el-bil.
Kommune har også etablert en ordning med bil-pool, som er tilgjengelig for alle som
jobber i rådhuset. Det dreier seg om fire biler, hvorav en er el-bil. Kommunen eier
bilene og kostnadene i forbindelse med drift og vedlikehold av ordningen, er lave.
Kommunen har i dag ikke el-sykler til bruk for ansatte på jobb. Det kan legges til at
utgifter til kjøregodtgjørelse til ansatte er generelt lav, nettopp på grunn av
utleieordningen og at ansatte foretrekker å ikke bruke sin egen bil i tjeneste.
Halden kommune, som det vises til, er en del av Smart City programmet og har i
den forbindelse startet ordningen med bildeling i samarbeid med utleiefirmaet Move
About AS. Det betyr at kommune leier biler fra firmaet mellom kl.8 og kl.16, og
resten av døgnet og i helgene, leies de samme bilene ut til innbyggerne. Kommunen
kan ikke drive kommersiell utleie av biler, slik at det må foreligge en avtale med et
firma som administrer ordningen.
Administrasjonen har vært i kontakt med Move About AS for å få en orientering om
ordningen. Med bakgrunn i informasjonen, vurderes det kun å være de fire bilene
som benyttes av rådhusansatte som ville være aktuelle for en slik ordning.
Hjemmebaserte tjenester bruker sine biler 24/7/365 og deres biler må være
tilgjengelig til enhver tid. Biler som benyttes på det tekniske området er ofte fylt
med verktøy og deler, som det er uhensiktsmessig å bruke tid på å ta ut og inn ved
arbeidstid start og slutt. Ordningen medfører at kommunen ikke har driftsansvar for
bilene, men betaler en leiekostnad til Move About AS.
Når det gjelder forslaget fra MDG om bruk av bil for beboere i omsorgsboliger, så vil
nok det være lite aktuelt for mange eldre, fordi tildeling av bolig baserer seg på at

beboere har et hjelpebehov (krav fra Husbanken), noe som ofte innebærer at man
ikke lenger kjører bil. For andre grupper vil det kun være aktuelt, forutsatt at det er
ansatte som kjører bilen.
Forslaget fra MDG har både fordeler og noen klare utfordringer, men ordfører regner
med at dette vil bli nærmere vurdert i arbeidet med rullering av Klima- og
energiplanen.

Øyvind Blakset fremmet 12.10.2020 følgende spørsmål til kommunestyrets møte
20.10.2020:
Eidsvoll kommune har gjennom de siste årene hatt, eller i dag har, diverse kontrakter med
utbyggere på forskjellige prosjekter.
Det er en kjensgjerning at det ofte har oppstått økonomiske tvister med krangel og
påfølgende rettssaker med utbyggere, kanskje helst etter at prosjektene er ferdigstilt. Ofte
dreier dette seg også om enormt store beløp for en slunken kommuneøkonomi.
Spørsmål:
Hvorfor skjer dette?
Har kommunen selv, eller deres rådgivere, for dårlig kunnskap på kontraktsinngåelse?
Hva mener ordføreren kan gjøres for å unngå disse situasjonene som gjennom tiden har
kostet Eidsvoll kommune veldig dyrt?
Svar fra ordfører:
Eidsvoll kommune er en stor organisasjon med en omfattende bredde i tjenesteproduksjon,
noe som innebærer behov for spesialkompetanse innenfor en rekke fagfelt. Ordfører
vurderer den generelle kompetansen i kommunen som god, og dersom man på
enkeltområder mangler kompetanse, f.eks. innenfor spesifikke juridiske problemstillinger,
så leies det inn bistand etter behov.
Det er for øvrig vanskelig å forstå hvor spørsmålsstiller egentlig vil med sitt spørsmål og
ordfører kjenner seg ikke helt igjen i påstanden om at kommunen bruker «enorme beløp»
på tvister med utbyggere. Kommunen plikter å ivareta sine juridiske interesser, selv om det
i noen tilfeller fører til en rettstvist. Det er heller ingen grunn til å tro at antall rettstvister
for Eidsvoll over tid, avviker fra det som gjelder for sektoren generelt.
Arne K. Haugen (FrP) fremmet 12.10.2020 følgende spørsmål til kommunestyrets
møte 20.10.2020:
I hovedutvalget for helse, omsorg og forebygging den 8.september 2020 rettet vårt
medlem et muntlig spørsmål om på hvilket grunnlag en søknad, helt i tråd med nasjonale
smittevernregler, om tivoli på Skjoldnestangen i Eidsvoll var avslått.
Kommuneoverlegen hadde ikke hatt noe å utsette på smittevernreglene som var fremlagt
av søkeren. Svaret var at administrasjonen i samråd med kommuneoverlegen hadde tatt
avgjørelsen om avslaget.
Vårt medlem syns svaret ikke var tilfredsstillende og ville ha et mer utfyllende svar om
grunnlagt og mente det kunne være positivt og til glede for familier og barn i disse korona
tider. Også på grunnlag av at kommuneoverlegen ikke hadde hatt noe å utsette på
smittevernreglene.
Svaret var at administrasjonen ikke var villig til å diskutere hvordan de arbeidet internt.

Eidsvoll FrP mener at et slikt svar og slike holdninger ovenfor politikere fra
administrasjonen i kommunen ikke kan aksepteres.
Det kan også nevnes at det i ettertid har det vært arrangert tivoli ved Letohallen på Dal.
Dette setter vel de ukjente og uopplyste vurderingene til administrasjonen, i saken om
tivoli på Skjoldnestangen i tråd med nasjonale smittevernregler, i et enda rarere lys.
Spørsmål:
Mener ordføreren at politikerne, i dette tilfellet medlemmene i et hovedutvalg, ikke har krav
på å få vite hvordan administrasjonen jobber samt hvilke kriterier som legges til grunn for
beslutningene?
Svar fra ordfører:
I forbindelse med covid-19 situasjonen får kommunen nærmest daglig henvendelser fra
enkeltpersoner, lag/foreninger og kommersielle aktører med spørsmål om gjennomføring
av små og store arrangementer. Det er kommuneoverlegen som kommunens
medisinskfaglige rådgiver, som behandler disse søknadene med bakgrunn i
smittevernreglene, råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og den løpende
smittesituasjonen i kommunen. Det gis skriftlig tilbakemelding med begrunnelse til søkere,
også i saker hvor det ikke er fattet vedtak etter smittevernloven. Kommuneoverlegen
drøfter henvendelsene med administrasjon, samt at en del saker også drøftes i
kriseledelsen. Løpende diskusjoner og vurderinger, bl.a. i kriseledelsen, er å anse som
intern saksforberedelse.
Jeg var ikke til stede i møtet i hovedutvalget 8.9.20, men har snakket med
hovedutvalgsleder, i tillegg, til administrasjonen. Slik jeg oppfatter saken, så ble
spørsmålet fra FRP besvart innenfor rammene av hva administrasjonen kan svare i
enkeltsaker, med bakgrunn i at man ikke skal gå inn i konkrete vurderinger.
Det er mulig at spørsmålet fra FRP er et uttrykk for et informasjonsbehov om hvordan
kommunene jobber rundt smittevern. Kommuneoverlegen kan sikkert bidra med en
generell redegjørelse til utvalget om arbeidsmåter og rammer i forbindelse med håndtering
av saker knyttet til covid-19.
Øyvind Blakset (FrP) fremmet 12.10.2020 følgende interpellasjon til
kommunestyrets møte 20.10.2020:
Feiring har nettopp mistet sin eneste bussforbindelse sørover til Minnesund og videre.
Totenekspressen har allerede stoppet sin flybussrute. Fra 12. oktober har også VY sin
flybuss stoppet ruten. Dette betyr at det ikke går en eneste bussforbindelse gjennom
Feiring etter den nevnte dato foruten en skolebuss.
Dette er langt fra bra for alle som bor i Feiring og på vestsiden av Mjøsa. Man har nå altså
mistet sin eneste offentlige kommunikasjon ut i fra området.
Kan man ikke kjøre egen bil så finnes det nå ingen muligheter, foruten en dyr drosjetur, for
å komme seg til f.eks. legevakta, kommunale etater eller handlesentra i kommunen.
I tillegg så har det også nettopp startet opp en ny og fantastisk videregående skole i
Feiring med internat til elevene. Slik det er nå har ikke disse elevene noen muligheter til å
ta seg en handletur til Minnesund, Sundet eller Råholt på fritiden med offentlig
kommunikasjon. Den samme problemstillingen gjelder så klart også for alle andre beboerne
i området.
Vi i Eidsvoll FrP mener at det ligger et klart samfunnsansvar her ovenfor Viken
fylkeskommune.

Alle i kommunen må ha tilgang på offentlig kommunikasjon for å kunne komme seg til
lege, offentlige tjenester, jobb, fritidsaktiviteter og handlesentra. Det er derfor sterkt
beklagelig at Viken fylkeskommune ikke har lagt press på gjeldende buss aktører eller
kommet med andre alternative løsning slik at man kan opprettholde offentlig
kommunikasjon for alle i nord-bygda.
Hvilke spesifikke tiltak har ordfører og administrasjonen til nå gjort for å sørge for at
busstilbudet til Feiring og Nordbygda fortsatt blir opprettholdt?
Interpellasjon:
Fylkeskommunen har et samfunnsansvar for å sørge for offentlig kommunikasjon til fylkets
innbyggere.
Kommunestyret ber ordfører og administrasjonen legge press på Viken fylkeskommune slik
at man raskest mulig får gjenopprettet busstilbudet til Feiring og Nordbygda.
Svar fra ordfører:
Ordfører ser med stor bekymring på at busstilbudet til/fra Feiring og Nordbygda er redusert
til kun skolebuss. Det er Ruter som er ansvarlig for denne busstransporten, i samarbeid
med sine operatører. Ruter eies av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Ordfører og
varaordfører har allerede hatt dialog med aktuelle personer i Viken samt
samferdselskomiteen i Viken, og det er viktig at alle partiene følger opp mot sine respektive
fylkespolitikere. Ordfører har også sendt en henvendelse til statsråd og samferdselsminister
Hareide, hvor utfordringene med kollektivtransporten belyses. Det er i den forbindelse bedt
om et møte med ministeren. I tillegg så vil jeg støtte interpellanten i at Eidsvoll kommune
bør rette en skriftlig henvendelse til Viken fylkeskommune med et krav om at busstilbudet
gjenopprettes.
Votering
Forslaget fra Øyvind Blakset (FrP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkeskommunen har et samfunnsansvar for å sørge for offentlig kommunikasjon til fylkets
innbyggere.
Kommunestyret ber ordfører og administrasjonen legge press på Viken fylkeskommune slik
at man raskest mulig får gjenopprettet busstilbudet til Feiring og Nordbygda.
Øyvind Blakset fremmet 12.10.2020 følgende interpellasjon til kommunestyrets
møte 20.10.2020:
Kommunen har nylig mottatt en bekymringsmelding om manglende trygghet for ansatte og
barn ved Stensby barnehage og i nærområdet rundt. Eidsvoll FrP har også mottatt denne
som kopi.
Stensby kommunale barnehage, tidligere kjent som barnehagen i skogen med et fantastisk
turterreng full av opplevelser for nysgjerrige barn i området rundt barnehagen, har blitt et
veldig utrygt sted.
I dag er dessverre virkeligheten at barna ved Stensby barnehage ikke får lov til å bevege
seg utenfor barnehagegjerdet. Grunnen er endring i barnehagens nærområde, som har

resultert i at de ansatte ved barnehagen ikke tør å ta med barna ut på tur i frykt for å sette
barna i en potensiell farlig situasjon.
Rusavhengige personer med til dels sterk avvikende adferd har tatt over nærmiljøet, og
barna sperres innenfor barnehagegjerdet. Det er bekymringsverdig at barna ikke får
opplevelser og erfaringer i naturen og i nærmiljøet.
Det har også forekommet hærverk på utearealene til bebyggelsen i området. Flere beboere
i nærområdet tør nå ikke å gå turer og lignende i frykt for å møte disse ustabile personene.
Incita AS har etablert seg i barnehagens nærområde. Dette en institusjon for brukere med
rus- og psykiatriutfordringer. Pasienter fra Incita AS med sterkt avvikende adferd har tatt
seg inn i barnehagen sine lokaler. Det er også begått innbrudd både i barnehagen og biler i
området. Beboere på Minnesund har opplevd flere uhyggelige hendelser i møte med
pasienter fra Incita AS. Som eksempel kan nevnes at to pasienter ved Incita AS forsøkte å
ta seg inni bilen til en kvinne da hun var på vei hjem fra barnehagen med barn i bilen.
I lokalene som tidligere var Stensby sykehus drives i dag Oslo Airport Motel, gjestene her
skaper også utrygghet i nærmiljøet. Det har blant annet forekommet at rusavhengige og
personer uten oppholdstillatelse har benyttet motellet.
Incita AS og Oslo Airport Motel har ført med seg et klientell som etterlater seg brukerutstyr
for narkomane. Ansatte ved barnehagen bruker mye ressurser på å gå over barnehagen
sitt område hver dag for å påse at området er fritt for sprøytespisser og annet
brukerutstyr. Det er også kjent at narkomane oppsøker skogen ved barnehagen og
gapahuken ved skihytta for å ruse seg.
Lov om barnehager, samt Rammeplan for barnehager sier følgende;
Lov om barnehager § 1.Formål «Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens
mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.»
Rammeplan for barnehager; Bærekraftig utvikling
«Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal
bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.»
Rammeplan for barnehager; Natur miljø og teknologi «Opplevelser og erfaringer i naturen
kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene,
bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at
barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere
seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.»
Rammeplan for barnehager; Nærmiljø og samfunn
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og
erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og
verden.»
Utryggheten som følger med kriminell og sterkt uønsket aktivitet i nærområdet stenger
barna innenfor barnehagegjerdet. Slik Eidsvoll FrP ser det strider dette mot Lov om
barnehager samt Rammeplanen for barnehager.
Lov om barnehager sier følgende om kommunens ansvar: § 8.Kommunens ansvar at
«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.»
Stensby barnehage skal om noen år flyttes til en nybygget barnehage på Langset siden,
men dette må ikke bli en hvilepute for kommunens ansvar. Dagens ansatte og barn skal
fortsatt ha en trygg hverdag frem til denne flyttingen skjer.

Kommunen har fortsatt et klart ansvar for å skape et trygt og godt miljø for alle barn og
ansatte både innenfor og utenfor gjerdet til Stensby barnehage.
Med referanse til bekymringsmeldingen: Hvilke konkrete tiltak har ordfører og
administrasjonen så langt igangsatt for å gjenopprette tryggheten for barn og ansatte ved
Stensby barnehage, både innenfor og utenfor barnehagegjerdet, samt også for
lokalbefolkningen i nærområdet?

Interpellasjon:
Kommunestyret ber Eidsvoll kommune fortsette, og ytterligere forbedre, gode og
nødvendige strakstiltak for å sørge for sikkerheten i og rundt Stensby barnehage slik at de
ansatte og barn kan bruke hele området/naturen i og rundt barnehagen uten frykt for egen
Svar fra ordfører:
Ordfører er kjent med at det i løpet av det siste året har vært flere uheldige episoder og
hendelser rundt Stensby barnehage.
Ordfører er også kjent med at administrasjonen har gjennomfør en risikovurdering i
barnehagen, knyttet til hendelsene. Risikovurderingen er gjennomført med bidrag fra
bedriftshelsetjenesten. I samarbeid med verneombud og tillitsvalgte er det utarbeidet ulike
tiltak for å møte de utfordringene barnehagen har opp mot nærmiljøet. Barnehagens
samarbeidsutvalg har også bidratt i dette arbeidet.
Av tiltak som er iverksatt kan nevnes følgende:











Vektertjeneste patruljerer rundt barnehagen før åpningstid i den hensikt at andre
enn barnehagens ansatte skal komme først dersom noe uønsket har
foregått.
Det er montert kodelås på hoveddøra slik at ingen uvedkommende kan ta seg inn i
barnehagen.
Barnehagens beredskapsplan, rutiner og prosedyrer er gjennomgått med ansatte
som bidrag til å trygge disse. Dette handler eksempelvis om inspeksjon av
barnehagens uteområde før barna slippes ut, ansattes plassering på utelekeplassen
og intern bruk av mobiltelefoner for varsling/behov for hjelp.
Det er gjennomført vergekurs på personalmøte, i den hensikt at ansatte skal føle
seg tryggere.
Det er bestilt utbedring av lys på parkeringsplass og ved barnehagens innganger.
Det er også bestilt fjerning av buskas langs husvegg og gangveg mot utelekeplass
for å trygge ansatte på at ingen kan ha gjemt seg her.
Barnehagen har egen kontaktperson hos Incita AS og tilsvarende hos politiet, slik at
kontakt kan opprettes raskt ved eventuelle nye hendelser.
Det er også forsøkt å opprette tilsvarende kontakt med motellet, men så langt har
en ikke lykkes med dette.

Barnehagen har erfart at det er roligere i nærområdet når været blir kaldere. Barnehagen
vurderer derfor å gjenoppta turer/utflukter i nærområdet, gitt at barnehagens foreldreråd
og samarbeidsutvalg gir sin tilslutning til dette.
Som kjent har kommunestyret fattet vedtak om bygging av ny barnehage ved Langset
skole som erstatning for Stensby barnehage. På bakgrunn av det, vurderer ordfører at
tiltakene som er gjort, er tilstrekkelige til at ansatte, barn og foreldre kan føle seg trygge i

påvente av at ny barnehage står ferdig.
Votering
Forslaget fra Øyvind Blakset (FrP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret ber Eidsvoll kommune fortsette, og ytterligere forbedre, gode og
nødvendige strakstiltak for å sørge for sikkerheten i og rundt Stensby barnehage slik at de
ansatte og barn kan bruke hele området/naturen i og rundt barnehagen uten frykt for egen
helse, samt å samtidig øke tryggheten for beboerne i nærområdet.

PS 107/20 Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS)
representantskapsmøte 12.11.2020
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Forslag fra Christoffer Nyborg (H):
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble trukket.
Forslag fra Christoffer Nyborg (H):
Saken oversendes formannskapet med fullmakt til vedtak i neste møte den 17.11.2020
Votering
Forslaget fra Christoffer Nyborg (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken oversendes formannskapet med fullmakt til vedtak i neste møte den 17.11.2020.

PS 108/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt
politisk råd
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2020

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas.
2. Kommunene i Gardermoregionen anbefales å samordne forslag til valg av
styremedlemmer og prosjekter, for å sikre at våre interesser knyttet til den regionale
utviklingen ivaretas.

Referatsaker
RS 40/20 Protokoll ekstraordinært styremøte DGI Juli 2020
RS 41/20 Kontrollutvalget 07.09.2020 - protokoll
RS 42/20 Protokoll representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
10.09.20
RS 43/20 Gardermoregionen IPR - protokoll fra styremøte 11.9.2020
RS 44/20 Protokoll styremøte DGI 25.09.20
RS 45/20 Kartlegging av bredbåndsdekning - saksprotokoll fra møte i
formannskapet - satt som kommunestyre - 13.10.2020
RS 46/20 Gardermoregionen interkommunalt politisk råd - protokoll fra
styremøte 09.10.2020
RS 47/20 Protokoll fra styremøte den 10.juni og 30. juni i Romerike revisjon

