FROGN KOMMUNE
PROTOKOLL
Fra møtet i:
Møtedato:
Møtested:

Kommunestyret
18.12.2006 fra kl 14.00 til kl 21.00
Rådhuset, Fraunar

Innkallingsmåte:
Tilstede:

Forfall:
Vararepresentanter:
Fra administrasjonen møtte:

Møtesekretær:

Skriftlig den 08.12.06. Kunngjort i AA den 13.12.06.
1) Thore Vestby, 2) Dagfinn Danielsen (H), 3) Kirsti
Birkeland (H), 4) Jørn Beldring (H), 5) Laurits Karlsen (H),
6) Alexander S. Grude (H), 7) Kristin Raanaas Reklev (H –
tilstede t.o.m. behandlingen av sak 106/06), 8) Eva Bratlie
(H), 9) Øivind Edsem (H), 10) Svein-Eirik Moen (AP), 11)
Hilde Bredal Jonhaugen (AP – ikke tilstede under sak 107/06
og eventuelt), 12) Knut Erik Robertsen (AP), 13) May
Granum (AP), 14) Morten Johnsen (AP), 15) Jens Petter
Hagen (AP), 16) Martin Schanche (Frp), 17) Anne-Ma
Kristiansen (FrP), 18) Stein Søyland (FrP), 19) Emmy
Sørensen (FrP – tilstede t.o.m behandlingen av sak 107/06),
20) Ole Scheie (FrP), 21) Hanne Merete Dølheim (SV –
tilstede t.o.m. behandlingen av sak 106/06 ), 22) Kjell
Monsen (SV), 23) Even Granberg (SV), 24) Turid Stubø
Johnsen (SV), 25) Liv Hagberg Jacobsen (V), 26) Anniken
Holtnæs (V), 27) Ivar Ruud Eide (V) 28) Ragnar Dahl (PP),
29) Rolf B. Vedal (PP), 30) Bente Bjerknes Haugen (KrF),
31) Trygve Hoel (SP).
1) Trine Tomter, 2) Tor Ø. Berg (FrP).
1) Øivind Edsem (H), 2) Ole Scheie (FrP).
Rådmannen. I deler av møtet møtte konstituert
kommunalsjef Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder
Samfunnsutvikling Kari Myhre Hellem, enhetsleder Seiersten
skole Mette Hessen, enhetsleder Hjemmebaserte tjenester
Anne Grethe Slåtten, enhetsleder Pleie- og omsorg i
institusjon Hanne Alm, enhetsleder Personal organisasjon og
politiske tjenester Lise Sannerud, enhetsleder teknisk drift og
forvaltning Henning Thorstensen, enhetsleder Sosial og
barneverntjenester Britt Sakariassen, Kjersti Aune i enhet
Samfunnsutvikling.
Guro Merlid, Personal organisasjon og politiske tjenester.

Av 31 møtte 30 representanter ved opprop. Hilde Bredal Jonhaugen kom i forbindelse med
orienteringssaken.
ÅPEN HALVTIME
Det var ikke spørsmål eller innspill til åpen halvtime.
ORIENTERING

Follorådet
Leder i Follorådet Tore Tidemann og daglig leder Ingrid Brattset orienterte. Det ble åpnet
opp for spørsmål og innspill fra kommunestyret.

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkallingen: ingen merknader.
Sakslisten: godkjent med tillegg av sak nr. 107/06 som
ble tatt opp i møtet samt orientering fra møte med
Drøbak Brygge. Orientering fra møte med Drøbak
Brygge ble gjennomført etter behandlingen av sak 106.
Sak nr. 107/06 og orientering fra møte med Drøbak
Brygge ble vedtatt behandlet for lukkede dører i
medhold av kommuneloven § 31 nr. 3.
Rådmannen meldte sak til ”eventuelt”.

Merknader til forrige protokoll:

Ingen merknader.

Merknader til ref.saker:

Det var ikke referatsaker.

Til å underskrive protokollen sammen med leder i utvalget ble Hilde Bredal Jonhaugen (AP)
og Laurits Karlsen (H).

………………………….
Hilde Bredal Jonhaugen

…………………………
Thore Vestby

………………………..
Laurits Karlsen

___________________________________________________________________________
Til behandling forelå:

106/06
HANDLINGSPROGRAM 2007 - 2010

107/06
GNR 69 BNR 48 ULLERUD GÅRD - REGULERING
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106/06
HANDLINGSPROGRAM 2007 - 2010

Innstilling:
1. Budsjett 2007 og økonomiplan 2008-2010
a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2007 og rådmannens forslag til økonomiplan 20082010 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av budsjettdokumentet med
følgende endringer:
B 2007
328 441
429
62 310
2 335
173 505

B 2008
348 639
429
66 236
2 335
176 571

B 2009
368 824
429
62 060
2 335
178 450

B 2010
383 681
429
59 186
2 335
181 790

4. Sum inntekter - korrigert

567 020

594 210

612 098

627 421

5. Utgifter - rådm. forslag

526 774

539 875

551 642

569 914

Våre forslag til endringer:
A. Øket effekt av ny innkjøpsfunksjon
B. Konserter kirken
C. Prosjekt "aktiv på dagtid"
D. Kirkegård/-tjener
E. Div. innkjøp Kirkelig Fellesråd
F. Lys Oscarsborg
G. Prosjektstilling "Kretsløp Follo"
H. Avistegnernes Hus
5. Utgifter enhetene - inkl. våre forslag

-500
200
150
345
155
250
70
50
527 494

-500
250
150
345

-500
250
150
345

-500
250
150
345

70
50
540 240

70
50
552 007

70
50
570 279

34 882

36 310

38 525

39 195

562 376

576 550

590 532

609 474

4 644

17 660

21 566

17 947

0,82

2,97

3,52

2,86

1. Skatt - rådm. opprinnelige forslag
- Rådm. korreksjon i hht notat
2. Rammetilskudd - rådm. Opprinnelige
- Rådm. korreksjon i hht notat
3. Inntekter enhetene - rådm.opprinnelige

6. Netto finansutgifter
7. Sum utgifter - inkl. våre forslag
8. Netto driftsresultat
Driftsresultat i % av driftsinntektene

Investeringer vedtas som vist i vedlegg 2 med følgende endringer:

Utvikling Norol-tomta

2006
10.000

2007
5.000

Momskompensasjon på investeringer i kirkelig fellesråd tilfaller i sin helhet Frogn kommune.
2. Skatt
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a) Formuesskatt for 2007 utskrives etter den maksimalsats Stortinget måtte bestemme.
b) Inntektsskatt for 2007 for forskuddspliktige skattytere skrives ut etter den maksimalsats
Stortinget måtte bestemme.
3. Lån
I 2007 opptas følgende lån:
a) I Husbanken:
Kr. 8 000 000 til startlån
Avdragstiden settes i henhold til Husbankens retningslinjer.
b) Til andre investeringer i henhold til investeringsforslag, vedlegg 2 i budsjettdokumentet
(med endringer vedtatt under punkt 1a) i budsjettdokumentet:
Kr 34 850 000.
c) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes
lånegjeld.
d) Det etableres trekkrettighet (kassakreditt) i kommunens konsernkonto med 30 mill kroner.

4. Boligprogram
a) Frogn kommune vedtar forslag til veiledende rekkefølge for boligbygging slik det framgår
av vedlegg 12 i Handlingsprogrammet.
5. Trafikksikkerhetsplan
a) Tiltak for trafikksikkerhet: tiltak under Aksjon skolevei/kommunale veier vedtas som
under punkt 6.5. Prioriterte tiltak langs stam,- riks,- og fylkesveier, punktene 6.6 og 6.7,
vedtas som innspill til Statens vegvesen.
6. Idrettsplan
a) Planen vedtas som vist i vedlegg 14 i Handlingsprogrammet.
7. Avgifter/gebyrer for 2007
a) Årsavgift for vann settes til kr 6,50 pr. m3 fra 1. januar 2007. Tilknytningsavgiften for
vann settes til kr 37 500 for bolig inntil 140 m2.
b) Årsavgift for avløp settes til kr 10,00 pr. m3 fra 1. januar 2007. Tilknytningsavgiften for
avløp settes til kr 49 900 for bolig inntil 140 m2.
c) Avgift for tømming av septik fastsettes som vist i vedlegg 7.
d) Avgift for husholdningsrenovasjonen settes til kr 1 346,- for helårsrenovasjon og til kr
468,- for sommerrenovasjon fra 1. januar 2007.
e) Feieavgift fastsettes til kr 138,- fra 1. januar 2007 (som vist i vedlegg 7).
f) Gebyrregulativet for oppmålingstjenester, arealplanbehandling, bygge- og delesaker økes
ikke i 2007 og fastsettes som vist i vedlegg 3 og 4 til handlingsprogrammet.
g) Leieavgift for kommunale områder fastsettes som vist i vedlegg 10 til
handlingsprogrammet.
h) Parkeringsavgiften økes ikke for 2007.
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i) Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen settes til kroner 1 960 for hel plass og
1 370 for halv plass.
j) Satsene for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene fastsettes som vist i vedlegg 5.

VERBALFORSLAG:
1. Det er ønske at ordføreren avlastes med en rekke merkantile oppgaver så som
arrangementer, representasjonsforberedelser og annet knyttet opp mot ordførerens daglige
virke, og som leder av Follorådet.
Rådmannen bes opprette en 50 % stilling innenfor eksisterende stillingsrammer.
2. Årets budsjett viser med all tydelighet at vi har store utfordringer foran oss på
kostnadssiden. Rådmannen har lagt inn effektiviseringsgevinster på 4 mill. kroner i 2008 og
ytterligere 4 millioner kroner i 2009. Erfaringene så langt viser at det kommer uforutsette
kostnadsøkninger. Desto viktigere blir det da å understreke det rådmannen sier på side 114 i
Handlingsprogrammet: ”Rådmannen vil starte arbeidet med reduksjoner tidlig i 2007”. Vi ber
om at rådmannen i første møte i Plan og utvikling i 2007 presenterer konkrete forslag om
hvordan ovennevnte er tenkt gjort.
3. Det er åpenbart et behov for å styrke en saklig og korrekt informasjon til kommunens
innbyggere. Rådmannen bes vurdere mulighetene for en slik styrking.

4. Kulturbygg – starte samarbeid med Follo Museum.
5. Arbeide for å få flere lærlingeplasser i kommunen.

Behandling:
•
•

Notat av 06.12.06 fra rådmannen vedr. veiledende rekkefølge for boligbygging i
handlingsprogram 2007-2010 – tilleggsmomenter til behandling i kommunestyret
18.12.06 var sendt ut sammen med sakspapirene.
Notat av 10.12.06 fra rådmannen vedr. søknad om økonomisk bistand – restaurering
av eldre hus – prosjekt ”riktig restaurering” var ettersendt på e-post og ble delt ut i
møtet.

Forslag:

Rolf B. Vedal fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet
følgende endringsforslag til innstillingen:
Innstilingen pkt 1. a) – nr 5 H:
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Utdypende tekst til forslag H.
Øket støtte til Avistegnernes Hus ut over det som allerede ligger inne i budsjettet.
Verbalforslag:
Eldrertun Kopås
Rådmannen oppfordres til snarest å innlede nødvendig dialog med Skifte eiendom med sikte
på å overta tomten ved offisersbrakken som i kommuneplanen er avsatt til eldretun.
Eiendommen skal så snart den er regulert overdras til borettslag/sameie som både skal eie- og
drive anlegget – uten kostnader for kommunen.
Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med et interimstyre for ”Kopås Eldretun”.

Knut Erik Robertsen fremmet følgende fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet,
Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

FROGN KOMMUNE
Kommunestyret Sak 106/06
Budsjettforslag fra V, KrF, Sp og DnA
Økonomisk handlingsplan 2007 - 2010
B 2007
B 2008
B 2009
1. Skatt - rådm. opprinnelige forslag
328 441
348 639
368 824
+ Rådm. korreksjon i hht notat
429
429
429
2. Rammetilskudd - rådm. Opprinnelige
62 310
66 236
62 060
+ Rådm. korreksjon i hht notat
2 335
2 335
2 335
3. Inntekter enhetene rådm.opprinnelige
173 505
176 571
178 450
4. Sum inntekter - korrigert
567 020
594 210
612 098
5. Utgifter - rådm. forslag
526 774
539 875
551 642
Endringer i forhold til rådmannens budsjett:
(500)
A. Øket effekt av ny innkjøpsfunksjon
B. Konserter kirken
200
C. Prosjekt "aktiv på dagtid"
150
D. Kirkegård/-tjener
345
E. Div. innkjøp Kirkelig Fellesråd
155
F. Prosjektstilling "Kretsløp Follo"
70
G. Avistegnernes Hus
50
H. Familieteam/Førstelinjehjelp
600
I. Kulturskolen
400
J. Biblioteket
300
K. Tilskudd organisasjoner/arrangement
250
L. Lærlinger
200
M. Prosjekt verneverdig vedlikehold
150
5. Korrigerte utgifter enhetene
529 144
6. Netto finansutgifter
34 882
7. Sum utgifter - inkl.. H, Frp, PPs
forslag
564 026
8. Netto driftsresultat
2 994
Driftsresultat i % av driftsinntektene
0,5 %

(500) (500)
250
150
345

B 2010
383 681
429
59 186
2 335
181 790
627 421
569 914

250
150
345

(500)
250
150
345

70
50
600
400
300
250
200
150
542 140
36 310

70
50
600
400
300
250
200
150
553 907
38 525

70
50
600
400
300
250
200
150
572 179
39 195

578 450
15 760
2,7 %

592 432
19 666
3,3 %

611 374
16 047
2,6 %
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Verbalforslag:
1. Styringssystemet i kommunen.
Styringssystemet i kommunen bør tas opp til ny vurdering. Dette berører så vel organisering
av administrasjonen som utvalgenes arbeidsoppgaver. Vi etterlyser større fokus på
samordning og strategisk planlegging. Vi ser at dagens flate struktur vanskeliggjør en politisk
debatt om struktur og prioriteringer, samtidig som planleggingen i enhetene kan lide under
manglende samlet organisering. Når det gjelder utvalgenes oppgaver er det to dimensjoner vi
ønsker å få debattert. Den ene er den ulike arbeidsbelastningen, og den andre er makt- og
myndighetsfordelingen. Vi ber om at rådmannen vurderer ulike alternative angrepsvinkler for
å få i gang et slikt utredningsarbeid.
2. Skolemat
Det kommer stadig flere forskningsresultater som viser at ernæring er en meget viktig faktor
for elevenes læring. Man har vist at manglende frokost gis påviselig lavere resultater, og stor
inntak av sukkerholdige ”næringsmidler” skaper hyperaktivitet og uro med derpå følgende
reduksjon i kvaliteten på undervisningen. Vi ber om at rådmannen ser på ulike tiltak som kan
avhjelpe disse problemene.

Knut Erik Robertsen fremmet følgende verbalforslag på vegne av Arbeiderpartiet:
Sommeråpne barnehager/SFO:
Frogn Arbeiderparti har gjentatte ganger reist spørsmål om sommerlukningen av barnehagene
og SFO i kommunen. Rådmannen har svart at det ikke er noen merkbar etterspørsel etter
barehagetjenester de to aktuelle uker. Dette stemmer dårlig med de henvendelser vi får fra
barnefamilier, og det er grunn til å frykte at grunnlaget for vår beslutning kan være feilaktig.
Vi ber derfor om at det blir gjennomført en enkel undersøkelse blant de som har barn i
barnehage / SFO nå, for å få kartlagt behovet for et (muligens begrenset)
barnehagetilbud/SFO tilbud hele sommeren.

Hanne Dølheim fremmet SVs forslag fra behandlingen i Utvalget for Plan- og utvikling med
følgende tillegg:
Alle våre forslag salderes med å øke skatteanslaget tilsvarende total summen.
Prosjekt Riktig restaurering:
Det bevilges kr. 150.000,- for 2007, og tilsvarende for 2008 og 2009, til sammen kr. 450.000,-

SVs forslag fra behandlingen i Utvalget for Plan- og utvikling:

1.

Tiltak
Ungdomstiltak Dal – Musikkstua
Fortsette arbeidet med musikkstua på Dal skole, lokalisering i ”Det

Sum
50.000,-
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2.

3.

blå huset”. Tilskudd til musikkutstyr, annet utstyr og inventar.
Tiltaket drives av frivillige foreldre.
Aktivitør 100 % stilling
En aktivitør som kan sysselsette og aktivisere mer enn
pleiepersonellet er i stand til å takle. En aktivisering i løpet av
dagen fremmer helsen gjennom hjerne og fysisk aktivitet.
Lærlinger
Kommunen skal gå foran i tilbud til fagutdanning for ungdom.
Med en økende arbeidsledighet, utflytting av ungdom og mangel
på kvalifisert personell i kommunen, er lærlingeordningen en billig
ordning for kommunen og et bra tilbud for kommunens
innbyggere/eldre ungdommer.

300.000,-

300.000,-

Frogn kommune har plikt på seg til å gå foran og ta inn nok
lærlinger.

4.

5.

6.
7.

8.

Lærlingene bidrar tilbake til kommunen med ungdommelig
entusiasme og innspill til arbeidsmetoder. De går som en ekstra
ressurs og kan gi besparinger på sikt i ansattes sykefravær osv.
Bibliotek
Norge har gått fra industrisamfunn til media / kunnskapssamfunn.
Opplæring og lesetrening er avgjørende for at oppvoksende
generasjoner skal lykkes i fremtiden. I kunnskapssamfunnet er
biblioteket svært viktig som samfunns- / læringsarena. Tilgang på
litteratur / opplæringsmidler, i et variert og innholdsrikt tilbud, er i
seg selv en viktig verdi. Biblioteket er et tilbud til hele
befolkningen.
Skole
Styrkingen av skolebudsjettet skal gå til inndekking av vikarlærere,
støttelærere, materiell, ekstraundervisning osv. - etter behov som
skolen definerer.

300.000,-

1.300.000,-

Rådmannen har lagt inn en styrking på kr. 700.000,- I tillegg
ønsker vi å øke med kr. 1.300.000,Barnevern
En ny stilling
SFO – Reduserte satser
1. Satsene økes ikke.

400.000,-

2. Det innføres søskenmoderasjon for SFO plass: 30 % for
første barnet, 50 % for andre barnet.
Trivselsprosjekt
Det er behov for å gjennomgå organisasjonen ifht. alternative
turnuser, bedre arbeidsbetingelser osv. – for igjen å kunne skape
lav turnover og lavt sykefravær.
Prosjektet skal ta for seg: alternative turnuser i pleie- og
omsorgssektoren, beholde arbeidstakere, personalgoder, godt
arbeidsmiljø og god ledelse.

300.000,500.000,-

Prosjektet skal først og fremst ta for seg de avdelinger som har høy

Side 8 av 17

turnover, mange seniorer, lav eller middels god trivsel, høyt
sykefravær. Prosjektet skal ha et positivt fokus på alternative
arbeidsformer og å motivere ansatte til å arbeide utover
pensjonsalder og at ansatte som søker seg ut av kommunen, skal
fortsette å arbeide i Frogn kommune.
Prosjektet skal ha Arbeidsmiljøutvalget som rapporteringsorgan,
og skal rapportere ved tertial og årsmelding. Rådmannen bes legge
frem mandat og fremdriftsplan i løpet av første halvår 2007. I
denne skal det også foreligge et kostnadsoverslag.
Det må settes av midler i 2007 og 2008 til sammen kr. 1.000.000,SUM

Kr. 3.450.000,-

Verbalforslag:
Eiendomsskatt utredes:
En eiendomsskatt kan gjøres sosial og fungere som en kronerulling fra innbyggere, til bruk
for viktige oppgaver som skole, barnevern m.m. ”
Hanne Dølheim fremmet på vegne av SVs følgende endringsforslag til verbalforslag nr. 2 i
innstillingen: Ordlyden ”konkrete forslag” endres til ”foreløpig plan”.

Bente Bjerknes-Haugen fremmet på vegne
av KrF følgende verbalforslag:
”Administrasjonen kontakter overordnede myndigheter i den hensikt å legge til rette for at
kommunen får tilført økte ressurser som følge av at stadig sykere pasienter skrives ut til
hjemkommunen.”

Trygve Hoel fremmet følgende forslag på vegne av Senterpartiet:
“Støtten til Skiforeningen økes fra 105.000 til 175.000”.

Jørn Beldring fremmet på vegne av Høyre følgende forslag vedr. vedlegg 13:
”Tverrkjegla Øst endres i boligprogrammet fra ferdigstillelse i 2008 til 2007.”

Liv Jacobsen fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag:
Boligprogrammet:

Side 9 av 17

På grunn av det meget høye antall ferdigstilte boliger i 2006 – 2007 – 2008 bør det i
handlingsplanperioden være en meget restriktiv praksis med dispensasjoner fra vedtatt
boligprogram.
I neste kommuneplanperiode bør boligprogrammet fortsatt ha en utbyggingstakt på 50 pluss
15 boliger på Dal, fordi det alltid vil være svingninger i byggemarkedet. Det har kommunen
opplevd i de to siste planperiodene og det trengs nå en ”pustepause” for å komme à jour mht
det økende behovet for skoler, barnehager, eldreomsorg og kommunens øvrige tjenesteyting
til befolkningen.

Ordføreren fremmet rådmannens forslag i notat av 06.12.06 vedr. veiledende rekkefølge
for boligbygging:
Viser til avsnitt om veiledende rekkefølge for boligbygging i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2007-2010, sak 06/3608. Det er to boligprosjekter som beklageligvis ikke
er kommet med i veiledende rekkefølge.
1) Vedr. Sogstiveien 119, gbnr 71/62: eiendommen er uregulert, men det er søkt om adgang
til å regulere/dispensasjon for fradeling. Det er gjort vedtak om at regulering ikke kan
igangsettes før området inngår i boligprogrammet. På dette grunnlag foreslås å legge
eiendommen inn i veiledende rekkefølge for boligbygging med henholdsvis én bolig i 2008
og to boliger i 2009.

2) Vedr Dyrløkkeveien 4, gbnr. 68/73, og 68/74, 68/106 og 68/7 omtalt i plan som Felt 2:
Viser til sak nr. 02/02090, PS 0095/02 vedtatt i plan og utvikling 28.08.02. Omregulering av
felt N2 i reguleringsområdet Skiphelle-Dyrløkke, nordre del fra byggeområde næring til
byggeområde bolig.
Dette vedtaket er ikke innarbeidet i veiledende rekkefølge. Med dette foreslås å legge inn 40
nye boliger i perioden etter 2010. Planbestemmelsene i reguleringsplanen skal inneholde
rekkefølgebestemmelse som regulerer ferdigstillelse med fordeling over to-tre år fra år 2011.

Kommunestyret tok pause for å avholde gruppemøter.

VOTERING:
Punkt 1 – Budsjett 2007 og økonomiplan 2008-2010
SVs forslag falt med 27 mot 4 stemmer (4 = 4SV).
Årsbudsjett 2007 - fellesforslaget fra AP, V, KrF og SP falt med 20 mot 11 stemmer (11 = 6
AP, 3V, 1KrF, 1SP).
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Innstillingen pkt 1 a) til årsbudsjett 2007, med unntak av investeringer – vedtatt med 16 mot
15 stemmer (15 = 6AP, 4 SV, 3 V, 1 KrF, 1SP).
Økonomiplan 2008-2010 - fellesforslaget fra AP, V, KrF og SP falt med 20 mot 11 stemmer
(11 = 6 AP, 3V, 1KrF, 1SP).
Innstillingen pkt 1 a) til økonomiplan 2008 – 2010 - vedtatt med 16 mot 15 stemmer (15 =
6AP, 4 SV, 3 V, 1 KrF, 1SP).

Det ble gjort oppmerksom på skrivefeil i innstillingen pkt 1 a) vedr. årstall når det gjelder
investering – utvikling Noroltomta. Riktige årstall er henholdsvis 2007 og 2008.
Investeringsbudsjettet – innstillingen med endring av årstall vedr. Noroltomta, vedtatt med 16
mot 15 stemmer (15 = 9H, 2PP, 4SV).
Punkt 2 - Skatt
Innstillingen pkt 2. a) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 2. b) – enstemmig vedtatt
Punkt 3 - Lån
Innstillingen pkt 3 a) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 3 b) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 3 c) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 3 d) – enstemmig vedtatt
Punkt 4 – Boligprogram
Venstres forslag falt med 23 mot 8 stemmer (8 = 3V, 4SV, 1 KrF).
Ordførerens forslag nr. 1 vedr. Sogstiveien 119 – vedtatt med 26 mot 5 stemmer (5 = 3V,
1KrF, 1SP).
Ordførerens forslag nr. 2 vedr. Dyrløkkeveien 4 – vedtatt med 26 mot 5 stemmer (5 = 3V,
1KrF, 1SP).
Høyres forslag vedr. Tverrkjegla Øst – vedtatt med 26 mot 5 stemmer (5 = 3V, 1KrF, 1SP).
Punkt 5 – Trafikksikkerhetsplan
Innstillingen pkt 5 – enstemmig vedtatt.
Punkt 6 – Idrettsplan
Innstillingen pkt 6 – enstemmig vedtatt.
Punkt 7 – Avgifter/gebyrer for 2007
Innstillingen pkt 7 a) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 7 b) – enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 7 c) – enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 7 d) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 7 e) – enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 7 f) – enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 7 g) – enstemmig vedtatt
Innstillingen pkt 7 h) – enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 7 i) – vedtatt med 21 mot 10 stemmer (10 = 6AP + 4SV).
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Innstillingen pkt 7 j) – enstemmig vedtatt.

VERBALFORSLAG:
Styringssystemet i kommunen – fellesforslag AP, V, Krf og Sp – vedtatt med 27 mot 4
stemmer (4 = 4SV).
Skolemat – fellesforslag AP, V, Krf og Sp – enstemmig vedtatt.
Sommeråpne barnehager/SFO – Aps forslag – falt med 16 mot 15 stemmer (15 = 6AP, 4SV,
3V, 1Krf, 1SP).
Støtte til skiforeningen – SPs forslag falt med 16 mot 15 stemmer (15 = 6AP, 4SV, 3V, 1KrF,
1SP).
Utskriving av pasienter – KrFs forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 1 – ordfører merkantil støtte – vedtatt med 23 mot 8 stemmer (8 = 4SV, 3V,
1 KrF).
Innstillingen pkt 2 – konkrete forslag om innsparing – SVs endringsforslag falt med 19 mot
12 stemmer ( 12 = 4SV, 1SP, 1KrF, 3V, 3AP).
Innstillingen pkt 2 vedtatt med 16 mot 15 stemmer (15 = 6AP, 4SV, 3V, 1KrF, 1SP).
Innstillingen pkt 3 – vedtatt med 26 mot 5 stemmer (5 = 4SV, 1KrF).
Eldretun Kopås, fellesforslag fra H, FrP, PP – vedtatt med 28 mot 3 stemmer (3 = 3V).
Innstillingen pkt 4 – Kulturbygg – falt med 21 mot 10 stemmer (10 = 6AP, 3V, 1KrF)
Innstillingen pkt 5 – Lærlinger – enstemmig vedtatt.
Eiendomsskatt – SVs forslag falt med 25 mot 6 stemmer (6 = 4SV, 1 SP, 1KrF).

SAMLET VOTERING:
Innstillingen fra Utvalget for plan og utvikling med de foran vedtatte endringer ble satt under
samlet votering og enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Budsjett 2007 og økonomiplan 2008-2010
b) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2007 og rådmannens forslag til økonomiplan 20082010 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av budsjettdokumentet med
følgende endringer:
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B 2007
328 441
429
62 310
2 335
173 505

B 2008
348 639
429
66 236
2 335
176 571

B 2009
368 824
429
62 060
2 335
178 450

B 2010
383 681
429
59 186
2 335
181 790

4. Sum inntekter - korrigert

567 020

594 210

612 098

627 421

5. Utgifter - rådm. forslag

526 774

539 875

551 642

569 914

Våre forslag til endringer:
A. Øket effekt av ny innkjøpsfunksjon
B. Konserter kirken
C. Prosjekt "aktiv på dagtid"
D. Kirkegård/-tjener
E. Div. innkjøp Kirkelig Fellesråd
F. Lys Oscarsborg
G. Prosjektstilling "Kretsløp Follo"
H. Avistegnernes Hus
5. Utgifter enhetene - inkl. våre forslag

-500
200
150
345
155
250
70
50
527 494

-500
250
150
345

-500
250
150
345

-500
250
150
345

70
50
540 240

70
50
552 007

70
50
570 279

34 882

36 310

38 525

39 195

562 376

576 550

590 532

609 474

4 644

17 660

21 566

17 947

0,82

2,97

3,52

2,86

1. Skatt - rådm. opprinnelige forslag
- Rådm. korreksjon i hht notat
2. Rammetilskudd - rådm. Opprinnelige
- Rådm. korreksjon i hht notat
3. Inntekter enhetene - rådm.opprinnelige

6. Netto finansutgifter
7. Sum utgifter - inkl. våre forslag
8. Netto driftsresultat
Driftsresultat i % av driftsinntektene

Utdypende tekst til punkt 5:
A. Det må forventes større effekt av en forsterkning i innkjøpsfunksjonen enn det
rådmannen har lagt inn. Interkommunalt samarbeid (komm. Teknikk, vedlikehold).
B. Det etableres et egnet prosjekt som viderefører og videreutvikler dagens kirkekonserter.
C. ”Aktiv på dagtid” – rehabilitering og forebygging ved fysisk aktivitet.
D. Kirkelig fellesråd prio 1.1 og 1.2 imøtekommes (kirkegårdsarbeider 80 % / kirketjener
II 20 %).
E. Anskaffelse av luftfukter, data-/kontorutstyr, programvare
F. Kommunalt bidrag til nytt lysanlegg Oscarsborg
G. Sammen med øvrige Follokommuner etableres et prosjekt innen fornybar energi og
kretsløpsteknologi, avfall svart- og gråvann i samarbeide med UMB.
H. Øket støtte til Avistegnernes Hus ut over det som allerede ligger inne i budsjettet.

Investeringer vedtas som vist i vedlegg 2 med følgende endringer:

Utvikling Norol-tomta

2007
10.000

2008
5.000

Momskompensasjon på investeringer i kirkelig fellesråd tilfaller i sin helhet Frogn kommune.
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2. Skatt
a) Formuesskatt for 2007 utskrives etter den maksimalsats Stortinget måtte bestemme.
b) Inntektsskatt for 2007 for forskuddspliktige skattytere skrives ut etter den maksimalsats
Stortinget måtte bestemme.
3. Lån
I 2007 opptas følgende lån:
a) I Husbanken:
Kr. 8 000 000 til startlån
Avdragstiden settes i henhold til Husbankens retningslinjer.
b) Til andre investeringer i henhold til investeringsforslag, vedlegg 2 i budsjettdokumentet
(med endringer vedtatt under punkt 1a) i budsjettdokumentet:
Kr 34 850 000.
c) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes
lånegjeld.
d) Det etableres trekkrettighet (kassakreditt) i kommunens konsernkonto med 30 mill kroner.

4. Boligprogram
a) Frogn kommune vedtar forslag til veiledende rekkefølge for boligbygging slik det framgår
av vedlegg 12 i Handlingsprogrammet med følgende endringer:
Sogstiveien 119, gbnr 71/62: eiendommen er uregulert, men det er søkt om adgang til å
regulere/dispensasjon for fradeling. Det er gjort vedtak om at regulering ikke kan igangsettes
før området inngår i boligprogrammet. På dette grunnlag vedtas å legge eiendommen inn i
veiledende rekkefølge for boligbygging med henholdsvis én bolig i 2008 og to boliger i 2009.
Dyrløkkeveien 4, gbnr. 68/73, og 68/74, 68/106 og 68/7 omtalt i plan som Felt 2: Viser til sak
nr. 02/02090, PS 0095/02 vedtatt i plan og utvikling 28.08.02. Omregulering av felt N2 i
reguleringsområdet Skiphelle-Dyrløkke, nordre del fra byggeområde næring til byggeområde
bolig.
Dette vedtaket er ikke innarbeidet i veiledende rekkefølge. Med dette vedtas å legge inn 40
nye boliger i perioden etter 2010. Planbestemmelsene i reguleringsplanen skal inneholde
rekkefølgebestemmelse som regulerer ferdigstillelse med fordeling over to-tre år fra år 2011.

Vedlegg 13 i handlingsprogrammet. Tverrkjegla Øst endres i boligprogrammet fra
ferdigstillelse 2008 til 2007.
Merknad: denne delen av vedtaket vurderes tatt opp til ny behandling.

5. Trafikksikkerhetsplan
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b) Tiltak for trafikksikkerhet: tiltak under Aksjon skolevei/kommunale veier vedtas som
under punkt 6.5. Prioriterte tiltak langs stam,- riks,- og fylkesveier, punktene 6.6 og 6.7,
vedtas som innspill til Statens vegvesen.
6. Idrettsplan
b) Planen vedtas som vist i vedlegg 14 i Handlingsprogrammet.
7. Avgifter/gebyrer for 2007
a) Årsavgift for vann settes til kr 6,50 pr. m3 fra 1. januar 2007. Tilknytningsavgiften for
vann settes til kr 37 500 for bolig inntil 140 m2.
b) Årsavgift for avløp settes til kr 10,00 pr. m3 fra 1. januar 2007. Tilknytningsavgiften for
avløp settes til kr 49 900 for bolig inntil 140 m2.
c) Avgift for tømming av septik fastsettes som vist i vedlegg 7.
d) Avgift for husholdningsrenovasjonen settes til kr 1 346,- for helårsrenovasjon og til kr
468,- for sommerrenovasjon fra 1. januar 2007.
e) Feieavgift fastsettes til kr 138,- fra 1. januar 2007 (som vist i vedlegg 7).
f) Gebyrregulativet for oppmålingstjenester, arealplanbehandling, bygge- og delesaker økes
ikke i 2007 og fastsettes som vist i vedlegg 3 og 4 til handlingsprogrammet.
g) Leieavgift for kommunale områder fastsettes som vist i vedlegg 10 til
handlingsprogrammet.
h) Parkeringsavgiften økes ikke for 2007.
i) Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen settes til kroner 1 960 for hel plass og
1 370 for halv plass.
j) Satsene for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene fastsettes som vist i vedlegg 5.

VERBALVEDTAK:
1. Det er ønske at ordføreren avlastes med en rekke merkantile oppgaver så som
arrangementer, representasjonsforberedelser og annet knyttet opp mot ordførerens daglige
virke, og som leder av Follorådet.
Rådmannen bes opprette en 50 % stilling innenfor eksisterende stillingsrammer.
2. Årets budsjett viser med all tydelighet at vi har store utfordringer foran oss på
kostnadssiden. Rådmannen har lagt inn effektiviseringsgevinster på 4 mill. kroner i 2008 og
ytterligere 4 millioner kroner i 2009. Erfaringene så langt viser at det kommer uforutsette
kostnadsøkninger. Desto viktigere blir det da å understreke det rådmannen sier på side 114 i
Handlingsprogrammet: ”Rådmannen vil starte arbeidet med reduksjoner tidlig i 2007”. Vi ber
om at rådmannen i første møte i Plan og utvikling i 2007 presenterer konkrete forslag om
hvordan ovennevnte er tenkt gjort.
3. Det er åpenbart et behov for å styrke en saklig og korrekt informasjon til kommunens
innbyggere. Rådmannen bes vurdere mulighetene for en slik styrking.
4. Arbeide for å få flere lærlingeplasser i kommunen.
5. Styringssystemet i kommunen.
Styringssystemet i kommunen bør tas opp til ny vurdering. Dette berører så vel organisering
av administrasjonen som utvalgenes arbeidsoppgaver. Vi etterlyser større fokus på
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samordning og strategisk planlegging. Vi ser at dagens flate struktur vanskeliggjør en politisk
debatt om struktur og prioriteringer, samtidig som planleggingen i enhetene kan lide under
manglende samlet organisering. Når det gjelder utvalgenes oppgaver er det to dimensjoner vi
ønsker å få debattert. Den ene er den ulike arbeidsbelastningen, og den andre er makt- og
myndighetsfordelingen. Vi ber om at rådmannen vurderer ulike alternative angrepsvinkler for
å få i gang et slikt utredningsarbeid.
6. Skolemat
Det kommer stadig flere forskningsresultater som viser at ernæring er en meget viktig faktor
for elevenes læring. Man har vist at manglende frokost gis påviselig lavere resultater, og stor
inntak av sukkerholdige ”næringsmidler” skaper hyperaktivitet og uro med derpå følgende
reduksjon i kvaliteten på undervisningen. Vi ber om at rådmannen ser på ulike tiltak som kan
avhjelpe disse problemene.
7. Administrasjonen kontakter overordnede myndigheter i den hensikt å legge til rette for at
kommunen får tilført økte ressurser som følge av at stadig sykere pasienter skrives ut til
hjemkommunen.

8. Eldrertun Kopås
Rådmannen oppfordres til snarest å innlede nødvendig dialog med Skifte eiendom med sikte
på å overta tomten ved offisersbrakken som i kommuneplanen er avsatt til eldrertun.
Eiendommen skal så snart den er regulert overdras til borettslag/sameie som både skal eie- og
drive anlegget – uten kostnader for kommunen.
Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med et interimstyre for ”Kopås Eldretun”.

107/06
GNR 69 BNR 48 ULLERUD GÅRD - REGULERING

Innstilling:
Saken ble tatt opp i møtet.
Behandling:
Saken ble tatt opp i møtet.
Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører i medhold av kommuneloven § 31 nr. 3.
Ordføreren orienterte om forhold knyttet til eventuelt grunnerverv.
Forslag:
Ordføreren fremmet følgende forslag:
”Det igangsettes regulering av Småbruk, Ullerud Gård, gnr 69 bnr. 48 til offentlig formål.”
Votering (27 representanter tilstede):
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Det igangsettes regulering av Småbruk, Ullerud Gård, gnr 69 bnr. 48 til offentlig formål.

ORIENTERING - Møte med Drøbak Brygge.
(28 representanter tilstede). Orienteringen ble gjennomført før behandlingen av sak 107/06.
Orienteringen ble vedtatt gjennomført for lukkede dører i medhold av kommuneloven
§ 31 nr. 3.
Ordfører og rådmann orienterte fra møte med Drøbak Brygge tidligere samme dag.
Kommunestyret gav innspill.

EVENTUELT:
Skatteinngangen:
Rådmannen orienterte om at skatteingangen ved utgangen av november er på 17 millioner
mer enn budsjettert.

Drøbak, den 20. desember 2006.

Guro Merlid
Personal, organisasjon og politiske tjenester
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