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Sak 34/12

SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Tone Myhra
Arkivsaksnr.:
12/938

Arkiv: 033

Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte den 10.mai 2012

Sak nr.:
34/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 10.mai 2012 godkjennes.
Saksorientering:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 10.mai 2012 legges fram til godkjenning.
Saksdokumenter:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 10.mai 2012.
Saksvedlegg:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 10.mai 2012.
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Ivar Nævra
Arkivsaksnr.:
10/1423

Arkiv: 212

Sluttregnskap - reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei langs
Larkollveien

Sak nr.:
35/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Revidert regnskap for “Sluttregnskap Reguleringsplanarbeid for gang- og
sykkelvei langs Larkollveien” godkjennes slik det fremkommer i revisjonens
rapport.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å sørge for at rutiner om offentlige
anskaffelser blir fulgt og etterlevd.
Saksorientering:
Kontrollutvalget skal i henhold til reglement fremme sine saker direkte til
kommunestyret. Rådmannen har derfor ikke egen vurdering eller innstilling til saken.
Lovhjemmel:
Reglement for kontrollutvalget
Saksdokumenter:
Møtebok for kontrollutvalget Rygge, sak 12/9
Revisjonsrapport – sluttregnskap Reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei langs
Larkollveien.
Saksvedlegg:
Revisjonsrapport – sluttregnskap Reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei langs
Larkollveien.
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Ivar Nævra
Arkivsaksnr.:
11/2530

Arkiv: 056

Sluttregnskap IT-investeringer 2006-2010

Sak nr.:
36/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Revidert regnskap for “IT-investeringer 2006-2010” godkjennes slik det
fremkommer i revisjonens rapport.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å sørge for at rutinger om
offentlige anskaffelser blir fulgt og etterlevd.
Saksorientering:
Kontrollutvalget skal i henhold til reglement fremme sine saker direkte til
kommunestyret. Rådmannen har derfor ikke egen vurdering eller innstilling til saken.
Lovhjemmel:
Reglement for kontrollutvalget
Saksdokumenter:
Møtebok for kontrollutvalget Rygge sak 12/8
Revisjonsrapport – Sluttregnskap IT-investeringer 2006-2010
Saksvedlegg:
Revisjonsrapport – Sluttregnskap IT-investeringer 2006-2010
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Sak 37/12

SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Päivi Sinikka Hilska
Arkivsaksnr.:
10/1501

Arkiv: MNR M 232 REG

Atkomst til Dyhre gartneri, del av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs
Dyreveien Fv. 314, Carlbergundergangen - Ekholtveien
Sak nr.:
68/12
37/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
19.06.2012
21.06.2012

Forslag til innstilling:
Forslag til atkomst til Dyhre Gartneri, del av reguleringsplan for gang- og sykkelvei
langs Dyreveien FV. 314, Carlbergundergangen – Ekholtveien, vedtas. Forslaget til
atkomst er datert 12.02.2012.
Saksorientering:
2. gangs behandling i PMU 19.06.2012
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Dyreveien FV. 314,
Carlbergundergangen – Ekholtveien ble godkjent i kommunestyret 15.12.2011, sak
86/11. Vedtaket innebærer bl.a. at atkomstforholdene til Dyhre Gartneri, Dyreveien
147 beholdes uendret med to atkomster. Derfor har Statens vegvesen (tiltakshaver),
utarbeidet et nytt planforslag hvor det er lagt inn en ny atkomst til gartneriet.
Statens vegvesen ber i e-post av 01.06.2012 at forslaget til en ny atkomst til
gartneriet sluttbehandles kommunen.
Atkomsten er lokalisert på nordsiden av gartneriet ved å legge om den eksisterende
driftsatkomsten/gangveien. Et kartutsnitt viser situasjonen (vedlegg 1). Planområdet
er utvidet for å få tilfredsstillende stigningsforhold.
Først ble varsel om utvidelse av planområdet sendt til berørte parter og offentlige
myndigheter, senere etter mottatte innspill ble planforslaget sendt på begrenset
høring til de samme som ble varslet. Det foreligger ingen protester eller innsigelser.
Mottatte innspill og uttalelser er referert og kommentert av Statens vegvesen i
vedlegg 2.
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Vurdering:
Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med kommunens administrasjon. Utvidelse
av planområdet medfører at det må erverves ca. 1,6 daa dyrket mark fra gbnr 93/5
(ca. 1,9 daa midlertidig beslag). Arealet eies av Fellesdrift Gipsund Ans v/ Jens Edv
Kase og Finn Henrik Rosen. Atkomsten til jordbruksarealet, som skal være den
samme som til gartneriet, vil få bedre stigningsforhold enn dagens.
Kommunens vegmyndighet ser positivt på forslaget da krysset mellom gangveien
over jordet og Dyreveien vil bli mer oversiktlig og bedre enn i dagens situasjon.
Videre påpekes det at det bør vurderes etter en tids bruk om det er behov for å
etablere en bilsperre for undergangen ved jernbanen. Dette bør gjøres for å hindre
lekkasjetrafikk med biler fra Festeveien gjennom jernbaneundergangen til Dyreveien.
Universell utforming:
Stigningsforholdene vil bli bedre enn dagens.
Miljøbetraktninger:
Det er ikke kjente forekomster av planter eller dyr av betydning for bevaring av
biologisk mangfold innen atkomstområdet.
Medvirkning:
Utvidelse av planområdet ble varslet med brev til direkte berørte parter 23.01.12 med
frist å komme med innspill 15.02.12. Planforslaget ble sendt ut på begrenset høring i
perioden 17.04. – 15.05.12.
Lovhjemmel:
Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget etter plan- og bygningslovens kapittel
12 og sendt det til begrenset høring iht. PBL § 3-7. Den videre behandling skjer etter
PBL § 12-12 med godkjenning av kommunestyret i Rygge.
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Saksdokumenter:
- Diverse saksdokumenter, se liste i PMU- sak 122/11 eller KS- sak 86/11
- Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Dyreveien, fv. 314,
Carlbergundergangen – Ekholtveien, plankartet datert 25.03.2011, sist revidert
01.11.2011, bestemmelsene datert 15.03.2011, revidert 15.08.2011
- Planbeskrivelse, datert 15.03.2011, revidert 25.09.2011
- Sammendrag av merknader til offentlig ettersyn med vegvesenets kommentarer,
datert 25.09.2011
- Brev fra Stein Larsen og Live M Svarstad, datert 16.04.2011
- PMU- sak 122/11
- KS- sak 86/11
- Innspill til varsling av utarbeidelse av et nytt planforslag for atkomst til Dyhre
Gartneri:
A1. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, datert 08.02.2012
A2. Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, datert 14.02.2012
B1. Fellesdrift Gipsund Ans v/Jens Edv Kase og Finn Henrik Rosen, datert
02.02.2012
- Uttalelser som følge av begrenset høring av den nye atkomsten:
A1. Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, datert 07.05.2012
A2. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, datert 10.05.2012
- E-post fra Statens vegvesen, datert 01.06.2012
Saksvedlegg:
1. Forslag til atkomst til Dyhre Gartneri, kartbilag datert 12.02.2012
2. Sammendrag både av innspill og merknader til planforslaget med vegvesenets
kommentarer, datert 01.06.2012
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Kirsten Osborg
Arkivsaksnr.:
12/834

Arkiv: B10

Tilstandsrapport 2011/2012 for Ryggeskolen

Sak nr.:
21/12
38/12

Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Møtedato
29.05.2012
21.06.2012

Hovedutvalg for oppvekst og kultur innstiller:
Tilstandsrapport for 2011-2012, med mål og tiltak, legges til grunn for videre arbeid i
Ryggeskolen.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 29.05.2012
sak 21/12
Behandling:
Leder Gerd Louise Myhre Molvig (Sp) fremmet forslag om følgende tillegg:
“… med de innspill som kom i møtet.”
Votering
Forslag til innstilling med tillegg av forslag fra leder ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Tilstandsrapport for 2011-2012, med mål og tiltak, legges til grunn for videre arbeid i
Ryggeskolen med de innspill som kom i møtet.
Forslag til innstilling:
Tilstandsrapport for 2011-2012, med mål og tiltak, legges til grunn for videre arbeid i
Ryggeskolen.
Saksorientering:
Det er fastsatt i Opplæringslovens § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. Dette er gjort for at styringsorganene i
kommunen skal få et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en
god måte.
Rapporten skal i flg. loven omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret. (Opplæringslova
§ 13-10 andre ledd.
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Ved framlegging av rapport for 2010/2011 i desember 2011, ble det klart at
Tilstandsrapporten bør framlegges til behandling i vårsemesteret slik at den lettere
kan sees i sammenheng med årsrapportering og budsjettarbeidet ellers i kommunen.
Dette medfører at en del mål og tiltak fra forrige rapport ikke er endret. Gjennomførte
tiltak er vurdert og nye tiltak er kommet til.
Tilstandsrapport for 2011-2012 er utarbeidet etter samme mal som tidligere, og
emnene som tas opp er i tråd med tidligere vedtak i HOK (Sak 27/11). Rapporten
omhandler blant annet elevtall, lærertetthet, resultatvurdering, gjennomføring,
læremidler og utviklingsområder.
Tilstandsrapporten anses som det viktigste redskapet i arbeidet med å videreutvikle
Ryggeskolen slik at en over tid kan få læringsresultat som er i tråd med målene.
Medvirkning:
Tilstandsrapporten er tatt opp i samtaler med Utdanningsforbundet.
Lovhjemmel:
Opplæringsloven
Saksdokumenter:
Tilstandsrapport 2011/2012
Saksvedlegg:
Tilstandsrapport 2011/2012
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Sigrun Svartedal
Arkivsaksnr.:
12/296

Arkiv: F61 &30

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2015

Sak nr.:
22/12
17/12
26/12
39/12

Utvalg
Eldrerådet
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalg for levekår
Kommunestyret

Møtedato
04.06.2012
04.06.2012
06.06.2012
21.06.2012

Hovedutvalg for levekår innstiller:
1. Rygge kommune vedtar “Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Rygge kommune 2012-2015”.
2. Tiltaksplanen settes opp med målbare tiltak.
3. Tiltakene skal gjenspeile og være en konkretisering av strategien.
4. Tiltaksplanen legges frem i hovedutvalg for levekår en gang i året.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for levekår den 06.06.2012 sak 26/12
Behandling:
Representanten Finn A Jensen (KrF) fremmet slikt tilleggsforslag:
1. Tiltaksplanen settes opp med målbare tiltak.
2. Tiltakene skal gjenspeile og være en konkretisering av strategien.
3. Tiltaksplanen legges frem i hovedutvalg for levekår en gang i året.
Representanten Joacim Grønberg (Frp) fremmet følgende forslag:
Planen med vedtas med følgende endringer:
Pkt. 4.2.1.1 Generelt (side 18-19)
På side 19 endres teksten “I Rygge utføres det tre kontroller pr sted pr år,
noe som gjenspeiler alkoholforskriftens minstekrav. Selve skjenkekontrollen
utføres av et eksternt vekterselskap.”
Den nye teksten skal lyde slik:
1. “I Rygge utføres det seks kontroller pr sted pr år. Selve skjenkekontrollen utføres
av et eksternt vekterselskap.”
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Pkt. 4.2.7 Åpningstider, salgs- og skjenketider (side 23)
Teksten “I Rygge kommune har man hatt lite problemer knyttet til skjenketidene,
men ønsker å følge nærliggende kommuners åpningstider. Man må da ta stilling til
om man ønsker differensierte åpningstider i forhold til konsepter.”
Endres til følgende:
2. “I Rygge kommune har man hatt lite problemer knyttet til skjenketidene, men
ønsker å følge nærliggende kommuners åpningstider i de nærområder som grenser
mot disse.”
Punkt 4.2.7.2 Serverings-, skjenke- og åpningstider (side 24)
Under punktet Skjenketider endres teksten i sin helhet til følgende:
3. Skjenketider
Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i turistrelaterte områder
kan ha følgende skjenketider:
Alkoholgruppe 1 og 2: fra kl. 06:00 til kl. 03:00
Alkoholgruppe 3: fra kl. 13:00 til kl. 03:00
Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som ikke ligger i
turistrelaterte områder kan ha følgende skjenketid:
Alkoholgruppe 1 og 2: fra kl. 13:00 til kl. 02:00
Alkoholgruppe 3: fra kl. 13:00 til kl. 02:00
Skjenketiden opphører senest en halv time før stengetid.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes
alkoholholdig drikk etter dette tidspunkt.
Hovedutvalg for levekår avgjør etter en konkret, individuell vurdering om
serveringsstedet befinner seg i et turistrelatert område.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Representanten Grønbergs forslag:
Punkt 1: Forslaget fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
Punkt 2: Forslaget fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
Punkt 3: Forslaget fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Representanten Jensens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Hovedutvalg for levekår:
1. Rygge kommune vedtar “Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Rygge kommune 2012-2015”.
2. Tiltaksplanen settes opp med målbare tiltak.
3. Tiltakene skal gjenspeile og være en konkretisering av strategien.
4. Tiltaksplanen legges frem i hovedutvalg for levekår en gang i året.
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 04.06.2012
sak 17/12
Behandling:
Rådet fremmet følgende kommentarer til Hovedutvalg for Levekår ang.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan:
“Utestedenes tilgjengelighet.
Hovedutvalg for levekår har i sitt møte 6/6-2012 til behandling fornying av salgs- og
skjenkebevillinger. Det er kjent at en del av disse etablissementene er lite tilgjengelig
for mange funksjonshemmede med forskjellige funksjonshemninger. For å gi
firmaene tid til planlegging og oppussing av etablissementene for å bli så nært
“universelt utformet” som mulig foreslås:
Kommunal kontrollgruppe for tilgjengelighet foretar befaring og kartlegging av
stedenes tilgjengelighet.
De som ikke er universelt uformet må veiledes og oppmuntres til å foreta
endringer for å tilfredsstille Tilgjengelighetsloven.
Ref. for øvrig til Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan side 18, 21 og 22.
Nyetablerte steder skal være universelt utformet ved etablering. Og ved ombygging
gjelder samme krav.”
Votering
Forslag til vedtak, med tillegg av den fremlagte kommentaren, enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Råd for funksjonshemmede vedtar “Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Rygge kommune 2012-2015” med tillegg av den fremlagte kommentaren.
Behandling/vedtak i Eldrerådet den 04.06.2012 sak 22/12
Behandling:
Leder Oddvar Løkkeberg (Rygge pensjonistforening) fremmet slikt forslag:
“Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rygge kommune 2012-2015
tas til orientering”.
Votering
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Eldrerådet:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rygge kommune 2012-2015” tas til orientering.
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Forslag til innstilling:
Rygge kommune vedtar “Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rygge kommune
2012-2015”
Saksorientering:
Kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan skal i følge kommunens planprogram
rulleres en gang hvert fjerde år. Planen er bygget over samme lest som tidligere.
Hovedutvalg for levekår har vært referansegruppe i planarbeidet.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan foreligger nå rullert i tråd med nasjonale føringer.
Planen skal fungere som et grunnlag for og være førende for de salgs- og
skjenkebevillinger kommunen skal gi i følge Alkoholloven. Kommunal bevilling til salg
av alkoholholdig drikk opphører senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre er
tiltrådt.
Kommunens rusmiddelpolitiske mål, strategier og tiltak for de neste fire år er nedfelt i
planen. Det gjelder at planen gjøres kjent i kommunen og at vedtak fattes i henhold
de føringer som ligger i planen.
Foruten verbale føringer for kommunens rusmiddelpolitiske arbeid ligger er også
salgs og skjenketider en vesentlig del av planen
Vurdering:
Det er ikke store endringer i planen som nå skal rulleres, men den er oppdatert og
skal kunne fungere som et grunnlag for de rusmiddel relaterte strategier, mål og tiltak
som skal fattes.
Kommunen driver et betydelig forebyggende arbeid på flere arenaer. De frivilliges
innsats er av stor betydning for barn og unges oppvekstsvilkår. Det kan synes som
om i følge det tallmateriell som foreligger, at situasjonen ikke har endret seg de siste
fire årene. Omsetning av alkohol i kommunen er ikke økt, bortsett fra omsetning på
Moss Lufthavn Rygge. Politiet melder heller ikke om store endringer i sitt materiell
vedrørende rusmidler.
Det knytter seg ofte stor oppmerksomhet til kapittelet om åpnings-, salgs- og
skjenketider. Det er prøvd å gjøre det så klart i planen slik at misforståelser og
uklarheter skal unngås.
Planen vedtas slik den foreligger og alle fornyelser av eksisterende bevillinger og de
bevillinger som omsøkes i planperioden skal forholde seg til det som vedtas i denne
planen.
Universell utforming:
Vurderes i saker der det fattes enkelt vedtak
Medvirkning:
Referansegruppe (hovedutvalg levekårs medlemmer)
Lovhjemmel:
Alkoholloven
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Saksdokumenter:
Ingen
Saksvedlegg:
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015.
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Torill Rasmussen
Arkivsaksnr.:
12/873

Arkiv: 200

Tertialrapport 1 - 2012

Sak nr.:
38/12
21/12
17/12
40/12

Utvalg
Formannskapet
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
31.05.2012
11.06.2012
19.06.2012
21.06.2012

Formannskapet innstiller:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering
Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 11.06.2012 sak 21/12
Behandling:
Protokolltilførsel fra HTV Karin Johnsen fra Utdanningsforbundet
Kommentaren gjelder ressurser og styring:
Utdanningsforbundet Rygge ser med stor uro på at levekårsområdet også denne
gangen viser stor økonomisk ubalanse. Vi forventer at denne rettes opp snarest – og
uten at dette går på bekostning av andre områder som setter tæring etter næring.
Temaer som ble drøftet i Administrasjonsutvalget:
HMS/avvik. Spesielt vold/trusler og medisinhåndteringsfeil. Hvordan jobbes det
med avvik ute i enhetene? Hva gjøres for å unngå vold og trusler på
arbeidsplassen? Og hvordan redusere medisineringsfeil?
Nærvær/Langtidsfrisk og sykemeldinger/tilrettelegging. AMU ønsker noe mer
konkret i neste tertialrapport på hva som gjøres i enhetene med tanke på og
fortsatt ha fokus på Langtidsfrisk.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering.
Protokolltilførsel fra HTV Karin Johnsen fra Utdanningsforbundet
Kommentaren gjelder ressurser og styring:
Utdanningsforbundet Rygge ser med stor uro på at levekårsområdet også denne
gangen viser stor økonomisk ubalanse. Vi forventer at denne rettes opp snarest – og
uten at dette går på bekostning av andre områder som setter tæring etter næring.
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2012 sak 38/12
Behandling:
Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering
Forslag til innstilling:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til orientering
Saksorientering:
Det rapporteres i henhold til kommunens fokusområder beskrevet i målekartet.
Kommunen følger prinsippene om balansert målstyring med fokusområdene
“brukere og tjenester”, “ansatte og arbeidsmiljø” og “ressurser og styring”. I tillegg
arbeides det med fagspesifikke målinger som har betydning for overordnede mål og
som kommer til uttrykk i egne handlingsplaner. Det er vedtatt tertialvis rapportering
slik det er framkommer i kommunens årshjul (aktivitetskalender).
Sammendrag:
Brukere og tjenester
Skolene gjennomfører årlige elevundersøkelser som presenteres i tilstandsrapporten
i juni. Undersøkelsen i år viser gjennomgående at Ryggeelevene trives på skolen.
Det er også gjennomført en landsomfattende brukerundersøkelse for NAVkontorene. Analysen for Rygge er ikke ferdig ennå, men det ser ut til at brukerne
stort sett er fornøyde. Resultatene presenteres senere.
Ansatte og arbeidsmiljø
Det er gjennomført to separate medarbeiderundersøkelser i løpet av mars mnd.
Deltakelsen var høyere enn tidligere, og det er ingen enheter som har en samlet
score som ligger under kommunens ambisjonsnivå angitt i målekartet.
Ressurser og styring
Økonomirapporteringen innmeldt fra enhetslederne pr første tertial viser en prognose
for årsavvik 2012 på om lag 6 mill. kroner. Ubalansen er hovedsakelig på
levekårsområdet. Merforbruket begrunnes i press på tjenester, endret
tjenesteinnhold og omfang, høyere kostnader på eksisterende tjenester og nye tiltak
som det ikke er tatt høyde for i årets budsjett. Flere av enhetene melder også om
nye, konkrete utfordringer som kan komme i løpet av året.
Saksdokumenter:
Tertialrapport 1 - 2012
Saksvedlegg:
Tertialrapport 1 - 2012
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Torill Rasmussen
Arkivsaksnr.:
12/875

Arkiv: 153

Budsjettregulering 1 - 2012

Sak nr.:
39/12
22/12
18/12
41/12

Utvalg

Møtedato

Formannskapet
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Kommunestyret

31.05.2012
11.06.2012
19.06.2012
21.06.2012

Formannskapet innstiller:
1. Det budsjettreguleres for i alt kr 4.100.000 slik det er beskrevet.
SAMMENDRAG:

Sum merutgifter:
Sum mindreinntekter:
Sum
Sum mindreutgifter:
Sum merinntekter
Sum
Netto

4 100 000
0
4 100 000
-3 600 000
-500 000
-4 100 000
0

2. Investering i nytt utstyr for til sammen kr 400.000 til de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen i forbindelse med samhandlingsreformen, finansieres med ubrukte
lånemidler.
Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 11.06.2012 sak 22/12
Behandling:
AMU ønsker en redegjørelse for bruk av Utøyamidlene.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
1. Det budsjettreguleres for i alt kr 4.100.000 slik det er beskrevet.
SAMMENDRAG:

Sum merutgifter:
Sum mindreinntekter:
Sum
Sum mindreutgifter:
Sum merinntekter
Sum

4 100 000
0
4 100 000
-3 600 000
-500 000
-4 100 000

Netto

0

2. Investering i nytt utstyr for til sammen kr 400.000 til de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen i forbindelse med samhandlingsreformen, finansieres med ubrukte
lånemidler.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2012 sak 39/12
Behandling:
Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet:
1. Det budsjettreguleres for i alt kr 4.100.000 slik det er beskrevet.
SAMMENDRAG:

Sum merutgifter:
Sum mindreinntekter:
Sum
Sum mindreutgifter:
Sum merinntekter
Sum
Netto

4 100 000
0
4 100 000
-3 600 000
-500 000
-4 100 000
0

2. Investering i nytt utstyr for til sammen kr 400.000 til de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen i forbindelse med samhandlingsreformen, finansieres med ubrukte
lånemidler.
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Forslag til innstilling:
1. Det budsjettreguleres for i alt kr 4.100.000 slik det er beskrevet.
SAMMENDRAG:

Sum merutgifter:
Sum mindreinntekter:
Sum
Sum mindreutgifter:
Sum merinntekter
Sum

4 100 000
0
4 100 000
-3 600 000
-500 000
-4 100 000

Netto

0

2. Investering i nytt utstyr for til sammen kr 400.000 til de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen i forbindelse med samhandlingsreformen, finansieres med ubrukte
lånemidler.
Saksorientering:
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er mulig å ta høyde for alle
innmeldte prognoser for årsavvik eller varslede utfordringer ved utgangen av første
tertial. Ny budsjettregulering vurderes ved neste tertialrapportering. Det forventes at
tjenestegjennomgangen på levekårsområdet vil vise noen retninger for ytterligere
effektiviseringstiltak. Kravet til effektiv drift og god økonomistyring er like stort som
tidligere og utviklingen følges tett.
MERUTGIFTER/TILLEGGSBEVILGNING:
Ansvar
Art
171905
173212
173800
173902
173000
173200

Tjeneste

Kontotekst
Styrking av helsestasjon (Utøya)
Styring av psykiatritjenesten (Utøya)
Styrking av kommunehelsetjenesten
Tilbakeføring av midler til NAV-kvalifisering
Kjøp av eksterne omsorgstjenester
Drift av korttidsplasser - Ryggeheimen

Sum merutgifter
MINDREUTGIFTER/INNSPARINGER:
Ansvar
Art
1737-173001

Funksjon

Kontotekst
Mindreutgifter i Botiltak-døgn
Omfordeling av "samhandlingsmidler"
Sum innsparinger

Sum
100 000
100 000
300 000
1 500 000
500 000
1 600 000
4 100 000

Sum
-2 000 000
-1 600 000
-3 600 000

MINDREINNTEK:
Ansvar

Art

Kontotekst

Sum mindreinntekter
MERINNTEKTER/UDISPONERT:
Ansvar
Art
184000

Kontotekst
"Utøya"-midler fra staten 2012
Sum merinntekt/udisponerte midler
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Vurdering:
Av de innmeldte årsprognosene for merforbruk/avvik er det noen tiltak det er viktig å
korrigere først. Dette gjelder spesielt den feilbudsjetteringen som gjelder NAV –
kvalifiseringsprogrammet. Som det er beskrevet i tertialrapport 1 – 2012 ble det utført
to store nedtrekk i budsjettprosessen. Derfor tilbakeføres 1,5 mil kroner av de 2 mill.
kronene som NAV melder som årsavvik. Samtidig får NAV en utfordring på å
innarbeide det resterende, meldte avviket på 0,5 mill. kroner i den ordinære driften.
Det er også nødvendig å øke posten for kjøp av eksterne pleie- og omsorgstjenester
med 0,5 mill. kroner. I samhandlingsreformens første driftsfase har kommunen ikke
kunnet imøtekomme både utskrivningsklare pasienter og andre med behov for
sykehjemsplass i egen kommune. Dette er nå bedre tilpasset og det antas mindre
utgifter til eksterne plasser og overliggere på sykehuset.
Innføringen av samhandlingsreformen har vist at kommunelegetjenesten må styrkes
for å møte bl.a. de nye kravene til gjennomføringen. Det er funnet plass til å øke
tjenesten med 20 % tilsvarende kr 300.000.
I kommunens rammetilskudd 2012 er 16,8 mill. kroner tildelt samhandlingsreformen.
2,3 mill. kroner ble fordelt mellom Ryggeheimen og Åpen omsorg i
budsjettprosessen. De resterende 14,5 mill. ble fordelt med 12,5 mill. til kommunal
medfinansiering og 2 mill. kroner til fordeling i egen kommune. Av de sistnevnte
fordeles 1,6 mill. kroner til styrking av driften av de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen.
Rygge har, som kjent, mange hardt rammede etter terrorhandlingen 22. juli (Utøya)
med behov for oppfølging og bistand i lang tid framover. Helsestasjonen styrkes med
kr. 100.000, og kommunens psykiatritjeneste styrkes med 100.000 i denne omgang.
Disse tiltakene finansieres opp med midler (kr 500.000) fra staten til dekning av
merutgifter i forbindelse med 22. juli (Utøya).
Merutgiftene på levekårsområdet finansieres opp ved omfordeling av allerede tildelte
budsjettmidler innenfor eget hovedutvalgsområde. Botiltak-døgn har endret
tjenestetilbud og -omfang som er beregnet til en mindreutgift på 2 mill. kroner.
Investeringer:
Det er nødvendig å investere i nytt og mer robust utstyr til de nye korttidsplassene på
Ryggeheimen. Det stilles andre krav når omløpstiden er kortere og en helt annen
type bruk enn for langtidsbrukere. Dette er kostnadsberegnet til kr. 400.000 som
anbefales dekket av ubrukte lånemidler.
Saksdokumenter:
Ingen
Saksvedlegg:
Ingen
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Ivar Nævra
Arkivsaksnr.:
11/1220

Arkiv: G20

Samarbeidsavtale om Mosseregionens Lokalmedisinsk Senter - MLMS for
kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler

Sak nr.:
36/12
53/12
42/12

Utvalg
Formannskapet
Hovedutvalg for levekår
Kommunestyret

Møtedato
31.05.2012
06.06.2012
21.06.2012

Hovedutvalg for levekår innstiller:
Vertskommunesamarbeid inngås som anført i utkastet til vertskommuneavtale.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for levekår den 06.06.2012 sak 53/12
Behandling:
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for levekår:
Vertskommunesamarbeid inngås som anført i utkastet til vertskommuneavtale.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2012 sak 36/12
Behandling:
Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet:
Vertskommunesamarbeid inngås som anført i utkastet til vertskommuneavtale.
Forslag til innstilling:
Vertskommunesamarbeid inngås som anført i utkastet til vertskommuneavtale.
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Saksorientering:
I perioden januar-mars 2012 vedtok kommunestyrene i Rygge, Våler, Råde og Moss
å etablere Mosseregionens lokalmedisinske senter (MLMS) som et interkommunalt
vertskommunesamarbeid, med Moss som vertskommune. Senteret skal utføre
ordinære tjenester med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens bestemmelser
om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Hensikten med tilbudet er å etablere et kvalitativt
like godt eller bedre tilbud enn eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Tiltaket vil være en ordinær del av vertskommunens tjenesteutøving, og sortere inn
under kommunalavdeling for helse og sosial. Moss har etablert et
gjennomføringsprosjekt som jobber videre med organiseringen og forberedelsene til
drift. Tilbudet er en ny oppgave som kommunen overtar fra spesialisthelsetjenesten.
Oppgaven skal fullfinansieres henhold til Prop. 1S, ved statlige tilskudd fram til 2016
før det finansieres over ordinær rammebevilgning.
Et utkast til samarbeidsavtale som regulerer det interkommunale samarbeidet er
vedlagt saken.
Vurdering:
Utkastet til avtale bygger på kommunelovens bestemmelser. Hensikten med avtalen
er å regulere samarbeidet om lokalmedisinsk senter og sengene for øyeblikkelig
hjelp døgnopphold etter lovkravene, og samtidig ha forutsigbarhet i driften og en god
kommunikasjon vedrørende denne.
Rådmennene vurderer det som nødvendig at det etableres et medisinskfaglig råd og
at dette samordnes med tilsvarende råd for Mosseregionens Legevakt.
Fra 2016 vil det bli overført totalt 1048 mill. kr fra helseforetakene til kommunenes
rammer. Beløpet fases inn i løpet av de fire årene 2012-2015 med en fjerdedel hvert
år. Kommunene som starter opp får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, og
den andre halvparten fra helseforetaket når tilbudet er etablert.

0104 Moss
0135 Råde
0136 Rygge
0137 Våler
(Østf.)

Beregnet
Tildelt pr
tilskudd pr
Befolkning
Liggedøgn
kommune
kommune
30 492
1 560
6 754 800
6 753 000
7 012
369
1 597 770
1 598 000
14 563
730
3 160 900
3 162 000
4 617

210

909 300

910 000

SUM
56 684
2 869
12 422 770
12 423 000
Hovedoversikt statstilskudd for Mosseregionen og fordelt på den enkelte kommune.
Tallene er hentet fra Helsedirektoratets hefte kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold – veiledningsmateriell som er utgitt 02/2012.
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Det forutsettes at samarbeidstiltaket fullfinansieres ved bruk av statstilskudd som
den enkelte kommune mottar i forhold til etablering av øyeblikkelig hjelp senger.
Dersom det oppstår en situasjon der inntekter ikke er avstemt med utgiftene for
MLMS bør det være avklart på forhånd hvordan dette håndteres. I en slik situasjon
foreslås derfor å legge til grunn samme fordelingsnøkkel som opprinnelig er lagt til
grunn for tildeling av tilskuddet.
Veien videre:
Beregninger som prosjektgruppen har omtalt i rapport av 10.01.12, tok utgangspunkt
i en gjennomsnittlig liggetid på 6 døgn, som tilsvarte behov for 14 senger. Det statlige
tilskuddet gis med bakgrunn i liggetid på 3 døgn. Dette danner bakgrunn for en
gradvis oppstart og en vurdering etter første driftsår om det er aktuelt å utvide til 8
senger eller iverksette andre komplimenterende tiltak som kan sikre et kvalitativt
adekvat og robust tilbud.
I oppstartfasen inneværende år legges det opp til å kunne ta imot pasienter i 3
senger fra 1. desember, forutsatt at søknad om tilskudd for 2012 innvilges.
Intensjonen er å ha 7 senger med forsvarlig bemanning og kompetanse tilgjengelig
fra 1.januar 2013.
Folkehelsekonsekvenser:
Vertskommuneavtalen om Mosseregionens lokalmedisinske senter vil sikre
forankring og drift av et øyeblikkelig hjelp døgntilbud som kvalitativt sett skal bli like
godt eller bedre enn det tilbudet spesialisthelsetjenesten yter i dag. På den måten
forventes en framtidig positiv effekt på folkehelsen.
Saksdokumenter:
Samarbeidsavtale om Mosseregionens lokalmedisinsk senter – MLMS for
kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler
Saksvedlegg:
Samarbeidsavtale om Mosseregionens lokalmedisinsk senter – MLMS for
kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Trude Larsen Vold
Arkivsaksnr.:
10/2146

Arkiv: G10 &13

Regional plan for folkehelse i Østfold
Høringsuttalelse - Handlingsprogram 2012-2015
Sak nr.:
43/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
Rygge kommune gir sin tilslutning til Handlingsprogram 2012 – 1215,
i Regional plan for folkehelse.
Saksorientering:
Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 ble vedtatt av Fylkestinget i
september 2011. Forut for vedtaket var planen lagt til høring og offentlig ettersyn.
Et enstemmig Kommunestyre vedtok den 16.06.2011 å støtte forslag til
Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 – 2015/24. Her ble det blant annet
gitt uttrykk for at planen ga et solid bilde av helseutforinger fylket står overfor,
og at den pekte på konkrete strategier for å nå målene om bærekraftig utvikling
innenfor feltene levekår og folkehelse, miljø og verdiskaping.
Videre ble det påpekt at begrepet ”Rettferdige Østfold” i særlig grad ville
utfordre politisk og administrativ ledelse i å treffe valg for å møte ulikhet i helse
med hensiktsmessige virkemidler, samt at planen ga retning og pekte på
konkrete utfordringer for folkehelsearbeidet i fylket.
Arbeidet med å styrke og forankre kunnskap om helsefremmende
folkehelsearbeid er avgjørende for å lykkes. Likeså at eksisterende og nye tiltak
ses i en tverrsektoriell sammenheng.
Til en regional plan skal det utarbeides eget handlingsprogram.
Handlingsprogram for Regional plan for folkehelse har vært ute til høring og
offentlig ettersyn, og vil vedtas i Fylkestinget i juni 2012.
Administrasjonen har svart administrativt på høringen innen oppsatt frist,
tilsvarende ordlyden i denne saken, og vil ettersende Kommunestyrets vedtak
så snart det foreligger.
Planen og handlingsprogrammet danner en helhet, gir konkrete føringer for
arbeidet i planperioden og vil være et viktig dokument for prioriteringer i
regionale og kommunale planverk.
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Vurdering:
Det er viktig at arbeidet med å implementere og forankre planen når bredest
mulig i organisasjonen. I tillegg til fylkesvise samlinger for nøkkelpersoner i
partnerskapet Østfoldhelsa, vil konferanser og samlinger for politiske og
administrative toppledere i kommunen være med på å øke kunnskap og
forståelse for at folkehelsearbeid gjelder alle sektorer og tjenesteområder,
uttrykt som prinsippet om ”helse i alt vi gjør”.
Rygge kommune er allerede med i prosjekter eller arbeider med temaer som er
utpekt som tiltak i planperioden, så som; helsefremmende skoler og
barnehager, overvekt og fysisk aktivitet, kultur gir helse og frivillig innsats. Disse
områdene kan det være ønskelig å ta ytterligere del i når tiltakene skal
realiseres i løpet av planperioden. Erfaringen viser at når samarbeid er
forankret i felles planverk og formalisert i forpliktende nettverk, da skjer det
utvikling.
For Rygge kommune har det vært viktig med eksterne tilskudd for å sette fart i
ulike folkehelserettede tiltak.
Rammeoverføringer til Samhandlingsreformen vil kunne dekke tidligere tilskudd
såfremt den enkelte kommune finner å kunne prioritere det.
Det er forståelse for at styret i Østfoldhelsa må vurdere om det er
hensiktsmessig å opprettholde ordningen med et årlig generelt tilskudd.
Dagens tilskuddsordning medfører forpliktende tiltak og rapportering om bruk
av midlene. Samtidig opplever kommunen en positiv plikt til å delta på
samlinger, i nettverk og på ulike måter bidra i nettverket.
Nå som alle kommunene i Østfold er med i partnerskapet vil en ved å endre
tilskuddsordningen kunne risikere at dette ”samholdet” forvitrer.
Hjelp til helseovervåking blir fremholdt som et alternativ til dagens
tilskuddsordning. Rygge kommune ser viktigheten av helseovervåking, men
ønsker at finansiering av dette kan løses på en annen måte enn ved å endre
nåværende ordning.
Tilskuddsordningen er slik den fungerer i dag et viktig insentiv for
folkehelsearbeidet i kommunen og en garanti for deltakelse og bidrag inn i
partnerskapet.
Saksdokumenter:
Regional plan for folkehelse
Saksvedlegg:
Handlingsprogram 2012 -2015
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Stein Stavdal Paulsen
Arkivsaksnr.:
12/969

Arkiv: U74

AS Rygge tomteselskap årsmelding og regnskap for 2011
Ordinær generalforsamling 2012
Sak nr.:
44/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bifaller forslaget fra styret i A/S Rygge Tomteselskap til
sakslisten til ordinær generalforsamling.
2. Kommunestyret bifaller regnskap med årsmelding for A/S Rygge Tomteselskap
for 2011.
3. Som styremedlem/leder og tegner for selskapet foreslås
xx
og med
xx
som vararepresentant.
4. Østfold Kommunerevisjon foreslås som revisor for 2012.
5. Det utbetales ikke godtgjøring til styret.
Saksorientering:
Det er berammet ordinær generalforsamling i A/S Rygge Tomteselskap den 22. juni
2012 kl. 08:00 i Rygge rådhus.
I henhold til Tomteselskapets vedtekter skal generalforsamlingen behandle og /eller
avgjøre følgende saker:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
Styrets og revisors beretning
Anvendelse av overskudd, eventuell dekning av underskudd
Valg av styre, styrets leder, revisor samt bestemme hvem som kan tegne for
selskapet
Fastsette revisors og styrets godtgjørelse
Hva som til enhver tid pålegges generalforsamlingen etter lov, eller som er
angitt i innkallelsen.
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Forslag til saksliste for generalforsamlingen:
1. ÅPNING
Innkallelsens lovlighet
2. KONSTITUERING
Godkjennelse av fullmakter og registrering av møtende
Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av to representanter til å underskrive protokollen
3. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2011 MED ÅRSMELDING FRA
STYRET OG BERETNING FRA REVISOR, RESULTATREGNSKAP OG
BALANSE
4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
Styret består av:
Hans Jørn Rønningen, styremedlem/leder
Terje Torsteinson, vararepresentant
Styrets medlemmer står på valg.
Valg av styrets leder.
5. FASTSETTE HVEM SOM KAN TEGNE SELSKAPET
6. VALG AV REVISOR
7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR
8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET
Av § 5 i selskapets vedtekter fremgår følgende mht. representasjon ved
generalforsamlingen:
”Ordføreren får fullmakt til å møte, avgi stemme og utøve andre aksjonærrettigheter
på kommunens vegne i generalforsamlingen.”
Lovhjemmel:
Aksjeloven mv
Saksdokumenter:
- Årsmelding for 2011
- Regnskap m/ noter for 2011
- Revisors beretning for 2011
- Protokoll fra styremøte 12.06.12 i AS Rygge Tomteselskap
Saksvedlegg:
- Årsmelding for 2011
- Regnskap m/ noter for 2011
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Anne-Mona Binde
Arkivsaksnr.:
11/3028

Arkiv: X42

Valg av meddommere til Østfold jordskifterett for perioden
01.01.2013 - 31.12.2016

Sak nr.:
45/12

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

21.06.2012

Forslag til vedtak:
1. For perioden 1.januar 2013 - 31.desember 2016 velges følgende meddommere
til jordskifteretten:
Arvesen
Black
Hovde
Johannessen
Løken
Mikarlsen
Paulshus
Rør
Utne
Wilberg

Kristian (1944)
Kirkeveien 80, 1570 Dilling
Eli Farstad (1956)
Ekholtveien 13 B, 1526 Moss
Cecilie (1962)
Molvikveien 105, 1580 Rygge
Bente (1955)
Parkveien 32, 1580 Rygge
Ole Wilhelm (1950) Kirkeveien 85, 1570 Dilling
Bjørn (1945)
Vardeveien 20, 1560 Larkollen
Øyvind 1955)
Dramstadveien 51, 1570 Dilling
Nina Christine (1963) Bygdetunveien 100, 1580 Rygge
Ole Fredrik (1945)
Østre Huggenesvei 101, 1580 Rygge
Hans Ivar (1960)
Kirkeveien 160, 1570 Dilling

Saksorientering:
Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nytt utvalg av jordskiftemeddommere,
jfr. jordskifteloven § 8 (lov om jordskifte o.a. av 21.12.1979 nr. 77 med senere
endringer). Domstollovens (lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5) regler for
valg av meddommere gjelder tilsvarende for jordskifteutvalget.
Jordskifterettsleder fastsetter hvor mange som skal være med i utvalget for hver
kommune. For Rygge er antallet fastsatt til 10 personer.
De som velges som jordskiftemeddommere må være over 21 år og under 70 år
ved valgperiodens start.
Hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan seg kreve fritatt, framgår av
domstollovens §§ 70, 71, 72 og 74. Lagrettemedlemmer og øvrige meddommere er
ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget. De som velges, skal være kyndige i de saker
som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen.
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Det bør velges medlemmer med forskjellige bakgrunn og alder. Utvalget bør bestå av
både kvinner og menn. Likestillingsloven § 21 har bestemmelse om at hvert kjønn
skal være representert med minst 40 % av medlemmene.
Det vil bli foretatt vandelskontroll av alle foreslåtte kandidater.
Listene med forslag på valg av meddommere til jordskifteretten ligger ute til offentlig
gjennomsyn i perioden 6.juni til 20.juni d.å. Innvendinger/bemerkninger til forslaget
skal være kommunen i hende innen 20.juni.
Lovhjemmel:
Jordskifteloven § 8
Domstolloven §§ 66, 69, 70-74
Likestillingsloven § 21
Saksdokumenter:
Brev av 07.11.2011 fra Østfold Jordskifterett
Domstolloven (lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5)
Jordskifteloven (lov om jordskifte o.a. av 21.12.1979 nr. 77 med senere endringer).
Saksvedlegg:
Brev av 07.11.2011 fra Østfold Jordskifterett
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Anne-Mona Binde
Arkivsaksnr.:
11/3233

Arkiv: X42

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
Forslag på kandidater for Moss domssogn
Sak nr.:
46/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
Fra Rygge kommune fremmes følgende forslag på kandidater til
skjønnsmannsutvalget for Moss domssogn for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016:
Banggren
Bergerøy
Buberg
Hauger
Helseth
Horntvedt
Horntvedt
Karlsen
Kjærnes
Lyby
Paulsen
Rødsten
Svendsen
Sørensen
Tuhus

Bård (1960)
Beiteveien 29
Turid Harstad (1938) Janitzhagen 18
Ole Martin (1960)
Molvikveien 105
Torodd (1950)
Østre Årefjordvei 133
Jan Ingolf (1951)
Klosterveien 4
Kari Elisabeth (1948) Molvikveien 65
Rolf (1948)
Molvikveien 65
Villy Eugen (1935)
Hakkeråsen 9
Bjarne Fredrik (1937) Kjærneshagen 3
Svein Gunnar (1934) Kirkeveien 125
Stein F Stavdal (1950) Holgerveien 21
Tormod (1957)
Bråtenveien 6
Per Harald (1954)
Kirkeveien 90
Tom Erik (1954)
Oakhill 53
Trond Ola (1967)
Flyplassveien 202

1526 Moss
1526 Moss
1580 Rygge
1570 Dilling
1570 Dilling
1580 Rygge
1580 Rygge
1560 Larkollen
1580 Rygge
1570 Dilling
1560 Larkollen
1580 Rygge
1570 Dilling
1570 Dilling
1580 Rygge

Saksorientering:
Etter høstens kommunestyrevalg skal det avholdes valg av skjønnsmedlemmer.
Til Moss domssogn skal det velges et utvalg av 54 skjønnsmedlemmer. Fordelingen
av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet bestemmes av
fylkeskommunen etter folketallet i kommunen. Fra Rygge kommune skal det velges
14 skjønnsmedlemmer. Det samlede forslaget bør inneholde 20 % flere navn enn
det antall som skal velges.
Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune oppnevner etter fullmakt fra fylkestinget det
fylkesvise utvalget av skjønnsmedlemmer i Østfold. Rygge kommune fremmer
forslag på skjønnsmedlemmer.
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Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og
at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres
ved skjønn. Det skal særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall
personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk.
I tillegg gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold slik det framgår
av domstollovens § 70, unntatt annet ledd nr 1 om øvre aldersgrense.
§§ 71-72 i domstolloven angir de personer som er utelukket fra oppnevning pga.
stilling og utelukket pga. vandel.
Listen over kandidater vil bli gjenstand for vandelskontroll.
Listene med forslag på valg av lagrettemedlemmer ligger ute til offentlig gjennomsyn
i perioden 6.juni til 20.juni d.å. Innvendinger/bemerkninger til forslaget skal være
kommunen i hende innen 20.juni.
Vurdering:
De foreslåtte kandidatene har kyndighet på de områder som vanligvis berøres ved
skjønn, så som bygningsvesen og jord- og skogbruk.
Lovhjemmel:
Skjønnsprosessloven § 14
Domstolloven §§ 70-72
Saksdokumenter:
Skjønnsprosessloven
Domstolloven
Brev av 23.02.2012 fra Østfold fylkeskommune - valg av
skjønnsmedlemmer 2012. Forslag på kandidater for Moss domssogn
Justis- og politidepartementets brev av 15.12.2011 - valg av
forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer
Saksvedlegg:
Brev av 23.02.2012 fra Østfold fylkeskommune - valg av
skjønnsmedlemmer 2012. Forslag på kandidater for Moss domssogn
Justis- og politidepartementets brev av 15.12.2011 - valg av
forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Anne-Mona Binde
Arkivsaksnr.:
11/3029

Arkiv: X42

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett for
perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Sak nr.:
47/12

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

21.06.2012

Forslag til vedtak:
1. For perioden 1.januar 2013 – 31.desember 2016 velges følgende
lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett:
Karin Lisbeth Bakketun (1953)
Grønnspettveien 14
Marianne Johnsen Gedsted (1962) Vardeveien 26 A
Laila A Janitz Holmsen (1954)
Ekholtveien 86
Linn Eirin V Åsheim Lundberg (1976) Larkollveien 125 J
Aud-Kristin Løken (1948)
Larkollveien 213
Evelyn Rise (1964)
Smedhusåsen 62
Anita Veum Sandtrø (1949)
Solheimveien 26
Tone Marie Sinding (1959)
Steinveien 12
Tove-Mette Skaug (1947)
Svarttrostveien 9
Vigdis Hennie Søreng (1949)
Florane 7

1529 Moss
1560 Larkollen
1526 Moss
1570 Dilling
1570 Dilling
1570 Dilling
1560 Larkollen
1570 Dilling
1529 Moss
1560 Larkollen

Fredrik W Nagel Andersen (1977)
Alf Petter Asbjørnsen (1966)
Knut A Skott Hansen (1975)
Pål Morten Lia (1960)
Geir Sverre Luthen (1952)
Pål Henning Molvig (1971)
Tore Willads Nærum (1944)
Stein F Stavdal Paulsen (1950)
Bjørn Sandtrø (1948)
Tom Erik Sørensen (1954)

1570 Dilling
1529 Moss
1526 Moss
1560 Larkollen
1570 Dilling
1570 Dilling
1580 Rygge
1560 Larkollen
1560 Larkollen
1570 Dilling

Kirkeveien 70
Liastubben 13
Ekholt Hageby 8 b
Bjørnåsen 6
Hadelandsveien 8
Pers vei 3
Nærumveien 52
Holgerveien 21
Solheimveien 26
Oakhill 53

Side 34 av 38

Sak 47/12
Saksorientering:
Ifølge domstolsloven § 64 skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av
lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Utvalgene skal
være like store. Medlemmene skal gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer og
meddommere i straffesaker for lagmannsretten og som meddommere i sivile saker.
Førstelagmannen skal etter loven fastsette det antall som skal velges.
For Rygge kommune er antallet fastsatt til 20, dvs. 10 kvinner og 10 menn.
De som velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.
Kravene til de som velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende
hovedpunkter:
1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel
Vandelskontroll av alle foreslåtte kandidater blir gjennomført.
Listene med forslag på valg av lagrettemedlemmer ligger ute til offentlig gjennomsyn
i perioden 6.juni til 20.juni d.å. Innvendinger/bemerkninger til forslaget skal være
kommunen i hende innen 20.juni.
Lovhjemmel:
Domstolloven
Saksdokumenter:
Domstolloven
Brev av 07.11.2011 fra Domstoladministrasjonen
Brev av 20.02.2012 fra Borgarting lagmannsrett
Saksvedlegg:
Brev av 07.11.2011 fra Domstoladministrasjonen
Brev av 20.02.2012 fra Borgarting lagmannsrett
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Ivar Nævra
Arkivsaksnr.:
11/2356

Arkiv: 044

Sommerfullmakt til ordfører

Sak nr.:
48/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
I tiden fra siste møte før ferien til første møte etter ferien, gis ordfører fullmakt til å
treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning, og som
hører inn under formannskapets ansvarsområde og reglement.
Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres for formannskapet i første møte
etter ferien.
Saksorientering:
For å kunne fatte vedtak i perioden fra siste formannskap før ferien og frem til første
møte 2.halvår, vil det være formålstjenlig å gi ordfører sommerfullmakt. Fullmakten
innebærer at ordfører kan treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke
er av prinsipiell betydning for det ansvarsområdet som tilligger formannskapet.
Lovhjemmel:
Kommuneloven § 9 nr. 5
Saksdokumenter:
Kommuneloven
Reglement for Rygge formannskap
Saksvedlegg:
Ingen
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Inger-Lise Skartlien
Arkivsaksnr.:
12/954

Arkiv: 150

Interpellasjon om hvordan rådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Sak nr.:
1/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
Saksorientering:
Følgende interpellasjon er mottatt av ordfører fra Jon Aga (SV) 11.06.2012:
Staten krever egentlig to ulike budsjetter fra kommunen. Kommunen skal vedta en
plan for fire år, økonomiplanen. Kommunen må dessuten gjøre et eget vedtak for det
første året i perioden, årsbudsjettet.
I Rygge kommune har det vært en tendens til at kommunestyret er blitt presentert et
årsbudsjett, og at økonomiplanen for 4 år ikke har gjenspeilet sannsynlige eller
planlagte endringer utover første året. Det blir lite langsiktighet av dette. Når
kommunen arbeider videre med ungdomsskoleprosjektet, skal realisere boligsosial
handlingsplan, plan for omsorgstjenesten, planlegge nødvendig oppgradering og
vedlikehold av bygg og anlegg/veier, og det stadig gjentas fra politisk hold et
ønske/intensjon om redusert eiendomsskatt, er dette noen av mange elementer som
bør synliggjøres fra rådmannens side når hans forslag legges frem for politisk
behandling.
Hvilke betraktninger gjør ordføreren seg om disse forhold?
Ordførers svar på interpellasjonen vil bli fremlagt i kommunestyret 21.06.2012.
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SAKSPAPIRER
Kommunestyret
Saksbehandler: Inger-Lise Skartlien
Arkivsaksnr.:
12/972

Arkiv:

Interpellasjon om busstilbud i Halmstad sentrum

Sak nr.:
2/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.06.2012

Forslag til vedtak:
Saksorientering:
Følgende interpellasjon er mottatt av ordfører fra Aud-Kristin Løken (H) 12.06.2012:
Etter at Moss Lufthavn Rygge ble etablert har busstilbudet for befolkningen i
Halmstad sentrum blitt vesentlig redusert. Grunnen til det er at Flybussekspressen
og Timeekspressen begynte å gå utenom Halmstad sentrum. Flybussekspressen og
Timeekspressen går gjennom Råde sentrum og tar E6 fram til Moss Lufthavn Rygge.
På hverdagene er busstilbudet gjennom Halmstad sentrum brukbart. På lørdager og
søndager går det så godt som ingen busser gjennom Halmstad sentrum. Dette betyr
at de som bor på Halmstad må komme seg til E6 for å benytte busstilbudet eller til
holdeplassen ved Shellstasjonen. For mange er dette langt og vanskelig. Det er lite
hensiktsmessig å måtte ta taxi fram til nærmeste bussholdeplass for så å ta buss
videre. Det ville hjelpe mye hvis vi kunne få noen avganger gjennom Halmstad
sentrum spesielt på lørdager og søndager.
Det er ikke anledning til å benytte bussen fra Rygge stasjon til Moss lufthavn Rygge
annet enn for de som skal ut fra flyplassen.
Det bor mange Ryggebeboere i Halmstad og flere vil det bli etter hvert. Det kommer
flere omsorgsboliger og Halmstad skal også være satsingsområdet for boligbygging
de nærmeste årene. Det er derfor svært viktig at vi får et godt kollektivtilbud i
Halmstadområdet.
Vil ordføreren ta initiativ til kontakt med buss-selskapene for å forsøke å få flere
avganger gjennom Halmstad sentrum spesielt på lørdager og søndager?
Ordførers svar på interpellasjonen vil bli fremlagt i kommunestyret 21.06.2012.
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