
    GJERDRUM KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Herredshuset
Dato: 25.09.2013
Tidspunkt: 18:00-19:30

Protokoll fra forrige møte: Ingen merknader
Innkalling: Godkjent

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Anders Østensen Leder AP
Lars Gustav Monsen Nestleder FRP
Ole Harald Slemdal Medlem AP
Per Thorsteinsen Medlem AP
Kari Skolseg Medlem AP
Ingrid Kristiansen Medlem AP
Marianne Ecker Medlem AP
Arild Verner Aasen Medlem AP
Bjørn Torstein Bednar Medlem FRP
Anne Thori Kogstad Medlem SP
Knut Bakken Medlem SP
Merete Årdal Ligaard Medlem KRF
Britt Fossumstuen Medlem SV
Alex Otto Fredsvik Medlem H
Carl Magnus Hegde Næss Medlem H
Jane B. Aambakk Medlem H
Carl Erik Næss Medlem H
Vilde Aurora Eriksen Medlem H
Lars Peder Nordbakken Medlem V
Geir Arild Havenstrøm Medlem V
Are Egner-Kaupang Medlem V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Stine Cathrine Sæther Medlem H
Ole Thomas Fladby Medlem H
Wenche Larsen Medlem AP
Sølvi Egner- Kaupang Medlem AP



Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kjell Egil Moen Wenche Larsen AP
Fatima Demo Sølvi Egner- Kaupang AP
Hanne Huser Ole Thomas Fladby H
Ole Fredrik Wexelsen-Freihow Stine Cathrine Sæther H

Merete Årdal Ligaard, KRF fratrådte etter sak 88/13, og  varamedlem Dagfinn Solheim, KRF 
tiltrådte kommunestyret.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frits A. Eriksen
Inger Lise Ødegaard
Magne Skrede
Rune Snildal
Tor Johan Ekkjestøl
David Eriksen
Anders Cedell
Monica Gudim
Bjarte Hunnestad

Rådmann
Kommunalsjef
Kommunalsjef
SUS-sjef
Personal- og organisasjonssjef
Økonomisjef
Virksomhetsleder for VAR
Ingeniør VAR
Senioringeniør

Møtet ble satt med 25 medlemmer av 25 medlemmer

Underskrift(er):

Anders Østensen
ordfører



Saksliste

Saksnr Innhold

PS 87/13 Referatsaker

PS 88/13 Godkjenning av protokoll

RS 36/13 Rettet protokoll fra møte i representantskapet 200613

RS 37/13 Leie av nye lokaler for Mjølkerampa AS - lov om offentlige 
anskaffelser

PS 89/13 Sluttrapport fra ekstern  gjennomgang av barnevernet i Gjerdrum 
kommune

PS 90/13 Høring- forslag til gratis kultuskoletilbud på 1.-4. årstrinn

PS 91/13 Forslag til vegnavn - gnr 55/25, Gisti

PS 92/13 Formell henvendelse til NRV i forbindelse med utredning av framtidig 
vannforsyning i Gjerdrum kommune

PS 93/13 Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og 
omsorgstjenesten

PS 94/13 Regional plan for masseforvaltning - Høring av forslag til planprogram

PS 95/13 Orienteringer



PS 87/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Behandling:

RS 36/13 Rettet protokoll fra møte i representantskapet 200613

RS 37/13 Leie av nye lokaler for Mjølkerampa AS – lov om off. anskaffelser

PS 88/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Enstemmig vedtak:

Protokollen fra kommunestyret 28.08.2013 enstemmig godkjent.

RS 36/13 Rettet protokoll fra møte i representantskapet 200613

RS 37/13 Leie av nye lokaler for Mjølkerampa AS - lov om offentlige anskaffelser

PS 89/13 Sluttrapport fra ekstern  gjennomgang av barnevernet i Gjerdrum kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Følgende punkter vil ha spesielt fokus i arbeidet med oppfølgingen av rapporten:

 Økonomisk styring, herunder samsvar mellom beslutningsmyndighet og økonomisk 
ansvar

 Lage kompetanseplan for medarbeidere i barnevernstjenesten
 Kompetanseutvikling internt i kommunen rettet mot skole, barnehage, helsestasjon og 

PPT
 Etter utredning i regi av ØRU eventuelt vurdere å inngå i et interkommunalt samarbeid 

innenfor definerte oppgaver
 Legge til rette for barns medvirkning
 Etablere elektronisk kvalitetssystem som sikrer god planlegging, god utførelse i tråd med 

lover og forskrifter, evaluere og korrigere der det er nødvendig.
 Tilbakemelding til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2014 i forhold til de punktene som 

er nevnt ovenfor.



Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Enstemmig vedtak:

 Økonomisk styring, herunder samsvar mellom beslutningsmyndighet og økonomisk 
ansvar

 Lage kompetanseplan for medarbeidere i barnevernstjenesten
 Kompetanseutvikling internt i kommunen rettet mot skole, barnehage, helsestasjon og 

PPT
 Etter utredning i regi av ØRU eventuelt vurdere å inngå i et interkommunalt 

samarbeid innenfor definerte oppgaver
 Legge til rette for barns medvirkning
 Etablere elektronisk kvalitetssystem som sikrer god planlegging, god utførelse i tråd 

med lover og forskrifter, evaluere og korrigere der det er nødvendig.
 Tilbakemelding til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2014 i forhold til de punktene 

som er nevnt ovenfor.

PS 90/13 Høring- forslag til gratis kultuskoletilbud på 1.-4. årstrinn

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen legger ikke fram forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Behandling:

Alternative forslag til vedtak som fremgår i saken ble votert over.

Avstemning:

Alternativ 2 ble vedtatt med 15 stemmer (V, SP,KRF,H,FRP) mot 10 stemmer (AP,SV)

Vedtak:

Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til ny bestemmelse i Opplæringsloven 
§ 13-6 og privatskoleloven § 7-1f om at kommunen skal ha et gratis kulturskoletilbud for 
elever på 1.– 4. årstrinn. Kommunestyret ønsker ikke en lovendring som innebærer en 
plikt for kommunene til å gi et gratis kulturskoletilbud i skole- og/eller SFO-tiden. 



PS 91/13 Forslag til vegnavn - gnr 55/25, Gisti

Rådmannens forslag til vedtak / innstilling 

Rådmannen fremmer ikke forslag i navnesaker.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Behandling:

Navnekomiteen har foreslått Gistirabben.

Enstemmig vedtak:

Gistirabben vedtatt som vegnavn og postadresse.

PS 92/13 Formell henvendelse til NRV i forbindelse med utredning av framtidig 
vannforsyning i Gjerdrum kommune

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ordfører retter en formell henvendelse til representantskapet i NRV om mulighetene for en 
framtidig vannforsyning fra NRV til Gjerdrum kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Enstemmig vedtak: 

Ordfører retter en formell henvendelse til representantskapet i NRV om mulighetene for
en framtidig vannforsyning fra NRV til Gjerdrum kommune.

PS 93/13 Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og 
omsorgstjenesten

Rådmannens forslag til vedtak / innstilling 

Gjerdrum kommune ser det som viktig at lokale krav om kvalitet i kommunale helse- og 
omsorgstjenester underlegges lokalpolitisk behandling. Gjerdrum kommune slutter seg til de 
foreslåtte endringer av forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten –
krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 



Enstemmig vedtak:

Gjerdrum kommune ser det som viktig at lokale krav om kvalitet i kommunale helse- og 
omsorgstjenester underlegges lokalpolitisk behandling. Gjerdrum kommune slutter seg til 
de foreslåtte endringer av forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenesten – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav.

PS 94/13 Regional plan for masseforvaltning - Høring av forslag til planprogram

Rådmannens forslag til vedtak 

Gjerdrum kommune er positiv til utarbeidelse av en regional plan for masseforvaltning. 

Et Oslo–perspektiv på planen er helt nødvendig, med tanke på Oslo’s rolle som en meget stor 
leverandør og forbruker av masser. Oslo bør ikke automatisk gis anledning til å eksportere sine 
utfordringer på dette området til naboregionene slik situasjonen i stor grad er i dag.

Gjerdrum kommune mener regional plan for masseforvaltning ikke bør lage et plankart hvor 
arealer til framtidig deponering av masser i den enkelte kommunen er avsatt. Dette må være opp 
til den enkelte kommunen å bestemme som planmyndighet.

Gjerdrum kommune oversender forøvrig kommentarer til planprogrammet slik de er 
oppsummert i saksutredningen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Enstemmig vedtak:

Gjerdrum kommune er positiv til utarbeidelse av en regional plan for masseforvaltning. 

Et Oslo–perspektiv på planen er helt nødvendig, med tanke på Oslo’s rolle som en meget 
stor leverandør og forbruker av masser. Oslo bør ikke automatisk gis anledning til å 
eksportere sine utfordringer på dette området til naboregionene slik situasjonen i stor 
grad er i dag.

Gjerdrum kommune mener regional plan for masseforvaltning ikke bør lage et plankart 
hvor arealer til framtidig deponering av masser i den enkelte kommunen er avsatt. Dette 
må være opp til den enkelte kommunen å bestemme som planmyndighet.

Gjerdrum kommune oversender forøvrig kommentarer til planprogrammet slik de er 
oppsummert i saksutredningen.

PS 95/13 Orienteringer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2013 

Behandling:



Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 25.09.13:

Ved møtets begynnelsen ble følgende spørsmål stilt til ordfører:

Gjerdrum Eldreråd vil vite hvor mange av våre eldre som pr. september 2013 er plasserte 
utenfor bygda og hva dette har kostet så langt i budsjettåret?

Magne Ommedal, leder av Gjerdrum Eldreråd

Svar fra ordfører:

Pr den 10. september 2013 kjøpte Gjerdrum kommune11 langtidsplasser og 3 
korttidsplasser, totalt 14 sykehjemsplasser i annen kommune. Plassene er kjøpt gjennom 
innkjøpsavtale som kommunen har inngått. Plassene kjøpes gjennom Incita på Bøn og i 
Nes. Den nåværende innkjøpsavtalen går ut ved nyttår. Alle ØRU kommunene vil gå ut 
med en felles anbudsforespørsel gjennom ØRIK, da alle kommunene til tider har behov 
for å kjøpe plasser.
I budsjett 2013 var det avsatt midler til kjøp av 5 plasser i annen kommune. Behovet for 
plasser har vist seg å være mye større enn det som man antok var behovet når budsjettet 
for 2013 ble lagt. Samtidig er det vært å nevne at Gjerdrum i høy grad har levd opp til 
intensjonen/kravet om å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Dette har gjort at behovet 
for plasser har økt. Ved å kjøpe plasser andre steder har vi imøtekommet kravet om å ta 
utskrivningsklare pasienter hjem og dermed gitt pleie og omsorg på det nivået de hører 
hjemme. I tillegg kan det nevnes at kommunen må betale 4000 kr pr døgn for hvert døgn 
en pasienter ligger inne etter at de er definert som utskrivningsklare. Vi betaler mellom 
2.400 og 2.700 kr pr døgn når vi kjøper plasser i annen kommune. Pr den 11. september er 
det kjøpt sykehjemsplasser i annen kommune for kr 7.974.614.
Frem til sykehjemmet i Gjerdrum står klart med 20 nye plasser, vil det være behov for å 
kjøpe plasser andre steder.

Temadeler i kommunestyret 

Forut for det ordinære møtet, ble følgende orientert om/drøftet:

- Budsjett 2014/økonomiplan
- Sektorplan skole/sfo/barnehage
- Årsaken til utgiftsforskjeller i pleie- og omsorgssektoren i Tysvær og Gjerdrum 

kommuner
- Eidsvoll 1814
- Status hovedplan vann.

Øvre Romerike Brannvesen

Budsjett Ø. Romerike Brannvesen vil bli fremlagt når sak 2. tertial legges fram i neste 
kommunestyremøte.


