Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2019
Kommunestyrets behandling 11.12.2019
Wilma Haagaas, SV/R, fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om at det innføres økonomiske tiltak, eksempelvis bunnfradrag og/eller
inntektsskjerming, for både eiendomsskatt og kommunale avgifter.
Rådmannen bes utrede rutiner for å ivareta innbyggeres særskilte behov for å innrømmes
reduksjon i skatter og avgifter, herunder betalingsordninger, basert på inntekt/økonomi.
Forslaget ble votert over, og falt med 1 mot 16 stemmer. SV/R stemte for, og resterende partier
stemte mot.
Thomas Sørlien, KRF, fremmet følgende forslag:
Verbalforslag 1.
Kommunen søker på midler i pilotprosjekt for fritidskort utlyst av regjeringen, videre oppfordres
det til å søke etter tilgjengelige midler.
Forslaget ble votert over, og enstemmig vedtatt.
Verbalforslag 2.
Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av eiendommer, dette realiseres i løpet av 2020.
Inntekter tilføres Avsetninger til investeringsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 7 mot 10 stemmer.
KRF, H, GIH og FRP stemte for forslaget.
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag 3.
Kommunen legger ut Næringstomt Gnr/Bnr 17/92 for salg.
Inntekter tilføres Avsetninger til investeringsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 7 mot 10 stemmer.
KRF, H, GIH og FRP stemte for forslaget
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag 4.
Kommunen legger ut Landbrukseiendom på Erikstellet ut for salg Gnr/Bnr ukjent for salg.
Inntekter tilføres Avsetninger til investeringsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 2 mot 15 stemmer.
KRF, og Asle Hoel-Knai, FRP stemte for forslaget
H, GIH, AP, SP, V, MDG, SV/R, og Jane Narmo, FRP, stemte mot.
Verbalforslag 5.
Kommunen legger ut tomt i Lnf på Skogstadfeltet ut for salg Gnr/Bnr 17/66 for salg.
Inntekter tilføres Avsetninger til investeringsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 1 mot 16 stemmer.

KRF stemte for forslaget
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag 6.
Kommunen legger ut tomter i Prestegårdshagen ut for salg Gnr/Bnr 32/263, 32/198, 32/244 for
salg. Inntekter tilføres Avsetninger til investeringsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 2 mot 15 stemmer.
KRF, og Asle Hoel-Knai, FRP stemte for forslaget
H, GIH, AP, SP, V, MDG, SV/R, og Jane Narmo, FRP, stemte mot.
Verbalforslag 7.
Kommunen utreder mulighet til å kunne bo på fritidseiendom i 1 kvartal 2020
Thomas Sørlien ber om at sin habilitet vurderes.
Sørlien ble enstemmig erklært inhabil jfr forvaltningsloven § 6, e) og fratrådte under
behandlingen.
Forslaget ble votert over, og falt med 2 mot 14 stemmer.
FRP stemte for forslaget
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag 8.
Kommunen utreder boplikt på alle registrerte boliger i kommunen i 1 kvartal 2020
Forslaget ble votert over, og falt med 1 mot 16 stemmer.
KRF stemte for forslaget
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag 9.
Kommunen utreder mulighet til vannkraftverk i Damtjern bekken, tidligere Damtjern vannverk
som kommunen eier.
Forslaget ble trukket.
Verbalforslag 10.
Kommunen utreder tiltak for å minimere bruk av vikarer og helle øker grunnbemanningen i
Helse samt muligheten for mere brukerstyrte tjenester for de som mottar helsetjenester.
Forslaget ble votert over, og falt med 3 mot 14 stemmer.
KRF og FRP stemte for forslaget
Resterende partier stemte mot.

Asle Hoel-Knai, FRP, fremmet følgende forslag:
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Forslaget ble votert over, og falt med 2 mot 15 stemmer.
FRP stemte for
Resterende partier stemte mot.
Andreas Rafdal, H, fremmet følgende forslag:
Vi legger rådmannens forslag til budsjett for 2020 til grunn, men foreslår følgende
endringsforslag. Endringsforslagene og verbalforslagene ønskes votert over enkeltvis:
1. Ordførers godtgjørelse reduseres med 10%. Varaordførerstillingen reduseres med 10%.
Kostnader til godtgjøring ordfører og varaordfører reduseres da med 200000,2. Inntekt på skatt og rammetilskudd økes med 829000,- i tråd med regjeringens prognose
for 2020.
3. Eiendomsskatten (91110) reduseres til 2 promille.
4. Kostnad til Romerike revisjon og Romerike kontrollutvalgssekreteriat reduseres med
80000
5. Avsetning til fond (94110) reduseres med 1391000
Forslagene ble votert over, og falt med 3 mot 14 stemmer.
KRF og H stemte for.
Resterende partier stemte mot.
Verbalforslag:
6. Rådmannen starter et arbeid med å gå igjennom alle interkommunale selskaper og
vertskommunesamarbeid Hurdal er en del av for å se på kost/nytte og vurdere om det
finnes mer hensiktsmessige måter for Hurdal å ivareta disse oppgavene på. Målet med
arbeidet skal være å drifte Hurdal sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Forslaget ble votert over, og ble enstemmig vedtatt.

7. Ordfører bes ta initiativ til å innlede dialog med de andre kommunene på øvre romerike
med mål om å se på den mest hensiktsmessige kommunestrukturen på øvre romerike.
Forslaget ble votert over, og falt med 5 mot 12 stemmer.
H, KRF og FRP stemte for.
Resterende partier stemte mot.

8. Eiendomsskatten skal trappes ned, med mål om å få den fjernet ved utløpet av
økonomiplanperioden 2019-2023.
Forslaget ble votert over, og falt med 5 mot 12 stemmer.
H, KRF og FRP stemte for.
Resterende partier stemte mot.

Frode Nilsen, GIH, fremmet følgende forslag:
- GIH ønsker at det utredes muligheter for en mer sosial fordeling av eiendomsskatt for
innbyggerne, månedsvise betalinger av gebyrer/avgifter for å gjøre totale gebyr- og avgiftstrykk
mindre for de av våre innbyggere som har minst.
- GIH vil ha en reduksjon i innkjøp av eksterne tjenester/konsulenttjenester.
o GIH ber om en innsparing på 3% i driftsbudsjett på HA10, HA50, HA60 og HA90.
GIH ber om at det prioriteres å kutte i innkjøp av eksterne tjenester.
▪ Driftsbudsjett for disse enhetene: kr 73.251.000,▪ 3% av dette er: kr 2.205.060
- Eiendomsskatt på 3 promille fra rådmannens forslag 2020 utgjør kr 7.000.000,o GIH ønsker at eiendomsskatten senkes med tilsvarende 3% reduksjon fra
driftsbudsjettene til HA10, HA50, HA60 og HA90, dette utgjør da: - kr 2.205.060
o Det trekkes kr 2.000.000,- fra denne summen for å kunne forsvare en senkning av
eiendomsskatt til dagens nivå: kr 5.000.000,o Overskytende besparelse på kr 205.060,- føres inn i kommunens disposisjonsfond.
- GIH foreslår at budsjettet for 2021 settes opp uten eiendomsskatt.
- GIH foreslår en begrensning av nye låneopptak utenom selvkostområdene fra 2020 og utover.
Skoleutvidelse, utbedringer av kirken, oppgradering av friluftsområder og utbedringer på
helsetunet beholdes i planen.
- Rådmannen bes utrede alle tomter som kommunen kan selge. Midler fra salg av disse
eiendommene føres inn i disposisjonsfond.
Forslaget ble votert over, og falt med 4 mot 13 stemmer.
GIH, FRP stemte for.
Resterende partier stemte mot.
SP, AP, MDG, V og SV/R , v/Gunne Morgan Knai, fremmet følgende forslag:

Verbalforslag.
1. Kommunestyret har tidligere vedtatt at brukerne av strøm til elektriske biler, skal betale for
strømmen så snart betalingen kan løses på en enkel og billig måte. Vi ber om at

administrasjonen undersøker mulighetene for effektive betalingsløsninger, og kommer tilbake til
kommunestyret med et forslag til hvordan dette kan løses.
2. Siden vi er en kommune med store skogområder og har få innbyggere, tar Hurdal som
kommune opp vesentlig mer klimagasser enn vi slipper ut. Dette fritar oss imidlertid ikke for et
felles ansvar for å redusere klimagassutslippene. Vi ber om at det lages en plan for reduksjon av
klimagassutslipp, og at det undersøkes hvordan dette kan måles på en effektiv og rasjonell måte
3. Rådmannen bes utrede rutiner for å ivareta innbyggeres særskilte behov for å innrømmes
reduksjon i skatter og avgifter, herunder betalingsordninger, basert på inntekt/økonomi.
Forslaget ble votert over, og ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
AP, SP, V, SV/R og MDG stemte for.
Resterende partier stemte mot.
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020/2023 ble vedtatt med
følgende tillegg:
- Kommunen søker på midler i pilotprosjekt for fritidskort utlyst av regjeringen, videre
oppfordres det til å søke etter tilgjengelige midler.
- Rådmannen starter et arbeid med å gå igjennom alle interkommunale selskaper og
vertskommunesamarbeid Hurdal er en del av for å se på kost/nytte og vurdere om det
finnes mer hensiktsmessige måter for Hurdal å ivareta disse oppgavene på. Målet med
arbeidet skal være å drifte Hurdal sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
- Kommunestyret har tidligere vedtatt at brukerne av strøm til elektriske biler, skal betale
for strømmen så snart betalingen kan løses på en enkel og billig måte. Vi ber om at
administrasjonen undersøker mulighetene for effektive betalingsløsninger, og kommer
tilbake til kommunestyret med et forslag til hvordan dette kan løses.
- Siden vi er en kommune med store skogområder og har få innbyggere, tar Hurdal som
kommune opp vesentlig mer klimagasser enn vi slipper ut. Dette fritar oss imidlertid
ikke for et felles ansvar for å redusere klimagassutslippene. Vi ber om at det lages en
plan for reduksjon av klimagassutslipp, og at det undersøkes hvordan dette kan måles på
en effektiv og rasjonell måte
- Rådmannen bes utrede rutiner for å ivareta innbyggeres særskilte behov for å innrømmes
reduksjon i skatter og avgifter, herunder betalingsordninger, basert på inntekt/økonomi.

Kommunestyrets vedtak 11.12.2019
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020/2023 ble vedtatt med
følgende tillegg:
- Kommunen søker på midler i pilotprosjekt for fritidskort utlyst av regjeringen, videre
oppfordres det til å søke etter tilgjengelige midler.
- Rådmannen starter et arbeid med å gå igjennom alle interkommunale selskaper og
vertskommunesamarbeid Hurdal er en del av for å se på kost/nytte og vurdere om det
finnes mer hensiktsmessige måter for Hurdal å ivareta disse oppgavene på. Målet med
arbeidet skal være å drifte Hurdal sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
- Kommunestyret har tidligere vedtatt at brukerne av strøm til elektriske biler, skal betale
for strømmen så snart betalingen kan løses på en enkel og billig måte. Vi ber om at

-

-

administrasjonen undersøker mulighetene for effektive betalingsløsninger, og kommer
tilbake til kommunestyret med et forslag til hvordan dette kan løses.
Siden vi er en kommune med store skogområder og har få innbyggere, tar Hurdal som
kommune opp vesentlig mer klimagasser enn vi slipper ut. Dette fritar oss imidlertid
ikke for et felles ansvar for å redusere klimagassutslippene. Vi ber om at det lages en
plan for reduksjon av klimagassutslipp, og at det undersøkes hvordan dette kan måles på
en effektiv og rasjonell måte
Rådmannen bes utrede rutiner for å ivareta innbyggeres særskilte behov for å innrømmes
reduksjon i skatter og avgifter, herunder betalingsordninger, basert på inntekt/økonomi.

