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Behandling: 
 

Alle partienes forslag fremmes med forbehold om endring til kommunestyremøtet 11. desember. 
 
 
Heidi Finstad (Ap) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling: 
Det fremgår av tabellen hvilke partier forslagene er fremmet på vegne av. 
 
Forslag drøftet Ap, SV, MDG, R, SP 
Forutsetninger/prinsipper for endringsforslag budsjett 2020: 
- Gjennomføring av Fjerdingby utviklingen ligger fast som forutsetning, herunder bygging av ny skole og Ravinen iht. til 

vedtatt tidsplan. 

- Skyve investeringer frem i tid for å unngå reduksjon i drift og antall ansatte 

Budsjett Forslag styrking Reduksjon - inndekning 

Investering Skyve frem investeringer i nye omsorgsboliger til etter 

2023 

 60 mill. i låneportefølje 

Investering Redusere investeringer i perioden 2020-2023 innenfor 

investeringspostene: 

- Rehabilitering kommunale bygg 

- Funksjonsendring kommunale bygg 

- Rehabilitering leiligheter 

- Kjøp av kommunale leiligheter 

 25 mill. skal forskyves, 

og Kommunedirektøren 

skal fordele reduksjon 

av investeringer 

innenfor nevnte poster 

innenfor tidsrammen 

2020-2023 

Investering Forskyve investeringen om nytt sentralverksted inntil nytt 

kommunestyre er forelagt en sak som gir en grundigere 

belysning av behov og mulige synergier med andre 

eiendomstiltak. 

 12 mill. flyttes til 2022 

Investering Ny traktor kirkegården 500' Disposisjonsfond 

Drift Styrke pleie og omsorgssektoren 1 mill. 1 mill. inndekning 

eiendomsenheten og 

kommunedirektørens 

enhet 

Drift Kreftkoordinator/kreftsykepleier/forløpskoordinator som 

dekker behov til langvarig og alvorlig syke 

 1 stilling 

 

 Inndekning reduserte 

rammer 

kommunaldirektørens 

enhet kommunalteknikk 

Verbalforslag 2. læringer pr 1000 innbygger   

 

Verbalforslag 

 

Heltidskultur: 

Nedsette utvalg bestående av partene for å følge opp og 

  



gjennomføre tidligere vedtak 

 

 

 

 

 

 

AP 

Budsjettkategori Forslag styrking Reduksjon - inndekning Partier Kommentar 

Drift      

Verbal Fjerdingby Helsetun: Utrede 
mulighet for å utvide med 
ufaglærte ansattressurser, eller 
alternativt personressurser 
(frivillige, personer på tiltak 
gjennom NAV, 
flyktningetjenesten etc.), for å 

avlaste praktiske oppgaver. 

 Utredningsforslag  AP   

Drift - Styrkning av biblioteket  

Opprettholde nivå på tidligere 
vedtatt opptrapping biblioteket 
 

 200.000,-  
 

-200 000 

Kommunaldirektørens 

enhet 

AP  

Drift Styrke kulturskoletilbudet i 
barnehagene med til sammen 
50 prosent stillingsressurs for 
lærere innen dans og musikk.   

300 000,- Redusere rammene for 

kommunalteknikk/ 

kommunedirektørens 

enhet med 300 000 

kroner). 

Ap  

Drift Styrke IKT-satsingen i 
barnehagene med nødvendig 
utstyr.   

200 000,- Redusere rammene for 

kommunalteknikk/ 

kommunedirektørens 

enhet med 200 000 

kroner). 

Ap  

Verbalforslag Følgende tiltak skal vurderes 
ved rullering av 
kommuneplanen og rullering av 
Hovedplan for Idrett og 
friluftsliv. 

1. Eksisterende sti mellom 
Skogveien og Stormyra 
utbedres slik at den blir 
mer egnet til gang / 
sykkelveg. Tiltaket vil 
knytte Øgardshøgda til 
Stormyra og 
turmulighetene som går 
videre derfra.  

2. Skitrase fra Smestad til 
Marikollen oppgraderes 
til helårs løype / turveg. 
Dette tiltaket vil knytte 

  Ap  



Smedstad tettere til 
Marikollen / Fjerdingby. 

3. KG2 (Bane ved Marikollen 
ungdomsskole) oppgrader
es med undervarme 

 
 

Verbal Tidlig innsats i skolene 

prioriteres.   

  AP  

Verbal Det fremlegges en egen sak for 

kommunestyret som beskriver 

hvordan kommunes 

kompetansemidler kan 

anvendes til økt 

videreutdanning hos sykepleiere 

for å møte endrede behov hos 

stadig sykere pasienter som 

skrives ut fra sykehus til 

kommuner. 

  Ap  

Verbal Det legges frem en sak for 
kommunestyret, som beskriver 
mulige scenarioer for 
kommunen ved utvikling av 
følgende eiendommer i 
Fjerdingby sentrum:  
- Dagens Fjerdingby skole 
- Trivsel 

senteret/sentralverkstedet 
- Fjerdingby helsetun 

Synergier og maksimering av 
verdi på eiendomsutvikling 
holdt opp mot behov skal være 
fokus. 

  Ap  

Verbal Det legges frem en sak for 

kommunestyret innen første 

tertial 2020 som gir oversikt 

over tidslinjen i vannverksaken 

for alle selskaper tilknyttet 

Strandvegen as, NRV as og NRA 

as hvor det kommer frem hvilke 

vedtak som er fattet pr 

desember 2019. Dette med 

tanke på å gi en oversikt som gir 

grunnlag læring og kunnskap for 

nytt kommunestyre om 

selskapets aktiviteter og 

historikk 

   

Ap 

 

Verbal Kommunedirektøren skal legge 
frem en sak for kommunestyret 
som beskriver hvordan særlig 
følgende roller kan utnyttes 
offensivt for å fremme 
innovasjon og bærekraft og slik 
bidra til næringsutvikling: 
- Planmyndighet 
- Offentlige anskaffelser 

  AP  



- Eiendomsbesitter 

 

 
 
 
 
Gro Langdalen (H) fremmet på vegne av partiene H, AP, FrP, SP, SV, MDG følgende forslag: 
Basert på kommunestyrets vedtak 28/8-19, har komité bestående av gruppelederne kommet fram til 
følgende endringer i godtgjøringsregulativet for folkevalgte i Rælingen: 
 
 
Det foretas følgende endringer i forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Rælingen kommune: 
 

1. Ordfører lik stortingsrepresentant 

2. Varaordfører 30% av stortingsrepresentant 

3. Formannskap 8% av stortingsrepresentant 

4. Utvalgsledere 8% stortingsrepresentant 

a. Planutvalg 

b. Kontroll utvalget 

c. Helseutvalget 

d. Skole – og oppvekst 

e. Klima – og miljø 

f. Kultur og nærmiljø 

5. Gruppeledernes godtgjøring i % videreføres på dagens nivå 

6. Arbeidsgiverutvalget 2% av stortingsrepresentant 

7. Møtegodtgjørelse 1,5 ‰ av stortingsrepresentant pr møte.  

8. Medlemmer av andre styrer, råd og utvalg. Ad-hoc utvalg. SU, plan- og byggekomiteer etc. 

0,75 ‰ av stortingsrepresentant pr møte.   

9. Be om en sak basert på følgende momenter 

- Betalt vaktordningen. Ikke folkevalgte, men frivillige.  

- Viltvakten er 12 personer som er frivillige som har vakt 2 måneder pr år 24 timer i døgnet 

med 2 som har vakt samtidig.  

- Kommunen er pålagt en slik vaktordning.  

- Alle stiller med våpen og godkjente ettersøkshunder. Forslag om 5000,- pr år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gro Langdalen (H) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling: 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Verbalforslag Høyre budsjett 2020 
 

1. Kommunedirektøren bes å vurdere konsekvensene av og: 
a. Utsette byggingen av Ravinen til etter 2024 

b. La private utbyggere og kommunen inngåleieavtale for en nedskalert konsentrert 
versjon av Ravinen. Konsekvenser for sentrumsutviklingen, ivaretakelse av tjenester 
til innbyggere og kommunens økonomi bes vurdert 
 

2. Kommunedirektøren bes om å utrede og lage en overordnet Kulturplan for kulturenheten, 
frivillig kultur, friluftsliv, idrett; lag og foreninger 
 

3. Kommunedirektøren bes om å utrede hvordan alle barn som trenger spesialundervisning 
skal få det tidligst mulig, og av faglært; fagarbeider, terapaut, pedagog.  
 

4. Kommunedirektøren bes å utrede mulighet for at Rælingsskolen skal være dysleksivennlige 
og gjennomføre sertifisering.  
 

5. Kommunedirektøren bes å utrede mulighet for og arbeidet med å sertifisere Rælingen som 
 «Livsglede for eldre» - kommune.  

«Livsglede for eldre» er en sertifiseringsordning for å ivareta psykososiale 
behov for beboere på sykehjem og andre institusjoner, og bidrar bl.a. til å 
oppfylle kvalitetsforskrift og verdighetsgarantien.  

Det handler om livsglede i hverdagen, små tiltak som gjør hverdagen litt mer meningsfylt. 
Dette er aktivitet og gjør det enklere også for frivillige organisasjoner å bidra. 
 

6. Nedsette en tverrpolitisk gruppe som skal se på et omstillingsprosjekt med mål om å unngå 
eiendomsskatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Kari M. Blomsø (FrP) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling: 
 
 Tall i hele tusen 

 

 

     



 
 
 
Viktig: Det tas forbehold om endringer frem til kommunestyremøte 11.12. 2019 
Verbalforslag vil bli lagt frem i kommunestyremøtet 11.12.2019  

 
 
 
  



 
Hans Otto Tomter (SP) fremmet på vegne av partiene SP, SV, MDG og RØDT følgende forslag: 
(det fremgår i forslaget hvilke partier som fremmer og stiller seg bak de enkelte forslagene) 
 
 
FELLESFORSLAG FRA SP/MDG/SV/RØDT 
 
(UTARBEIDET AV SP) 
 
-    Vurdere tilrettelegging for badeplass ved Fjerdingbydammen 
-    Fullføre sammenhengende tursti rundt Myrdammen 
-    Utvikle Nordby bruk, og området rundt, i samarbeid med eierne, slik at kulturminner og natur 
bevisst brukes som en positiv ressurs for lokalbefolkningen 
-    Bruk av trevirke skal være førsteprioritet og førstevalget i kommunale byggeprosjekter, så langt 
det er praktisk mulig. Det skal arbeides med å få dette inn i relevante kommunale planer. Ved 
detaljregulering av nye arealer skal det også settes krav til bruk av trevirke i bygg.  
- Jobbe med turløyper i hele kommunen, med tanke på ski, sykkel og trilling av barnevogn. 

Eksempler er vegen mellom Setertjern og Fellemyra skytebane og stier bak 
Hekteråsen/Smestad, foreslått av velforeningen i området. 

 
(UTARBEIDET AV MDG) 
 
1) Viken fylkeskommune har vedtatt å redusere klimagassutslippene i fylket med 80 prosent innen 
2030. Et slikt mål vil være umulig å nå uten at kommunene er med. Det skal derfor settes et konkret, 
ambisiøst mål for utslippskutt i Rælingen kommune. Målet skal vedtas av kommunestyret før 
sommeren 2020. 
2) Kommunen skal innføre klimabudsjett og -regnskap, med konkrete kuttmål for alle relevante 
sektorer. 
3) Klimakonsekvens skal vurderes i alle relevante saker som behandles i kommunestyret, og skal 
veie tungt i beslutninger. 
4) Det skal utarbeides en handlingsplan for denne kommunestyreperioden (i praksis 2020-2023), 
som viser hvilke klimatiltak som skal iverksettes når, og forventet klimaeffekt av de konkrete 
tiltakene. (edited)  
 
Kommunedirektøren bes utrede hvordan gummigranulat av oppmalte bildekk eller EDPM-gummi på 
kunstgressbanene i Rælingen kan erstattes av et mer miljøvennlig og biologisk nedbrytbart 
fyllmateriale, inkludert kostnadsoverslag, og komme tilbake til kommunestyret på egnet måte. 
 
 
(UTARBEIDET AV SV) 
 
LÆRLINGER I KOMMUNAL VIRKSOMHET: KS-normen er at en kommune bør ha 2 lærlinger per 
1.000 innbyggere. Rælingen har halvparten - 18 lærlinger. Det bør være et mål å øke til 36. 
Lærlingplasser er både et utdanningstiltak for unge i kommunen, og det kan virke positivt på 
rekrutteringen av kvalifiserte ansatte til kommunen.  

 
SKOLEHAGER: Utrede mulighet for skolehagetilbud i tilknytning til SFO. 
 
HELTIDSKULTUR: Oppfølging av tidl. vedtak – bl.a. se på ulikheter mellom enhetene i 
kommunen.  (Her er det flere som har meninger og kanskje jobber med formuleringer, så dette er 
ikke et ferdig formulert forslag.) 
 
TIDLIG INNSATS: Tidlig innsats begynner i barnehagen. Barnehage er viktig både for utvikling av 
sosial kompetanse og språkkompetanse – ferdigheter som er grunnleggende for en god oppvekst. 
Vi ber om kartlegging av barn i Rælingen som ikke benytter det barnehagetilbudet de har rett til. Det 
har i flere år ligget på ca. 6-7 % av det totale barneantallet i barnehagealder. Er dette barn som ikke 
går i barnehagen i det hele tatt før skolestart? Er det barn som ikke går i barnehagen de første 



årene, men begynner i barnehagen 1-2 år før skolestart? Hva er årsakene? Hva kan være aktuelle 
tiltak for å motivere familiene til å benytte barnehagetilbudet i hvert fall de siste årene før skolestart? 
Vi ber også om en kartlegging av kapasiteten i barnehagebyggene i kommunen. Hvis det lykkes å få 
flere barn til å bruke tilbudet – er det da ledig plass i noen av barnehagene, slik at det «bare» er å 
ansette mer personale?    
 
(UTARBEIDET AV RØDT) 

 
INNKJØP:  Det iverksettes tiltak for at varer og tjenester fra israelskokkuperte områder unngås ved 
innkjøp i kommunal regi i Rælingen. 
 

 
 

 
FORESLÅS AV SV/RØDT/MDG 
 
(UTARBEIDET AV SV) 
 
TILTAK MOT BARNEFATTIGDOM:  Barnetrygden tas ut av inntekstgrunnlaget for beregning av 
NAV-støtte til barnefamilier. Dvs. at disse fattigste familiene i Rælingen også skal få barnetrygden 
utbetalt. 
Kirkens bymisjons ferske rapport om barn i fattige familier viser at det er barn som mangler 
grunnleggende ting som mat og klær - da hjelper det ikke med tiltak som gratis utlån av 
sportsutstyr.  En ny bok (Einar Haakaas: Advarsel, 2018) viser også til svensk forskning, som 
knytter økende voldskriminalitet blant unge til økende barnefattigdom. 
Dette gjelder (2018-tall) ca. 250 barn i Rælingen - 10% av barna i kommunen.  Det vil (2018-tall) 
koste 3.6 millioner. Pengene kan dekkes inn ved nedsatt politikergodtgjørelse + noen av 
innsparingene fra sentraladministrasjonen.  
 
 

 
FORESLÅS AV SV/RØDT 
 
(UTARBEIDET AV SV) 
 
EIENDOMSSKATT: Kommunaldirektøren bes utrede hva kommunen kan få inn i eiendomsskatt ved 
maksimal eiendomsskatt, og ved begrenset eiendomsskatt ved bunnfradrag på 3 mill for 
boliger.  Enten man er for eller imot, så bør man vite hva man snakker om.  
 
 
 
Votering: 
 

Forslag fra Blomsø falt mot én stemme (FrP) 
Forslag fra Langdalen falt mot tre stemmer (2H, FrP) 
Fellesforslag Finstad på vegne av partiene Ap, SP, SV, MDG og RØDT ble vedtatt mot tre stemmer 
(2H, FrP). 
Verbalforslagene fra AP, ble vedtatt mot fire stemmer (2H, FrP, SP) 
Fellesforslag fra SP/SV/MDG/RØDT falt mot to stemmer (SP, MDG) 
Forslag fremmet av Tomter på vegne av SV/RØDT/MDG om «tiltak mot barnefattigdom» falt mot en 
stemme (MDG) 
Forslag fremmet av Tomter på vegne av SV/RØDT «eiendomsskatt» falt enstemmig. 
Forslag fra Langdalen på vegne av partiene H, AP; FrP, AP, SP, SV, MDG ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling : 
punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
punkt 2 falt enstemmig 



punkt 3 justeres i henhold til endringer foreslått i punkt 2  - XX, vedtatt mot tre stemmer (FrP, 2H) 
punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
punkt 5 ble enstemmig vedtatt med endringer vedtatt i møtet. 
punkt 6 ble enstemmig vedtatt- ble vedtatt mot tre stemmer (FrP, 2H) 
punkt 7 ble enstemmig vedtatt  
punkt 8 ble enstemmig vedtatt 
punkt 9 ble enstemmig vedtatt 
 
Kommunedirektørens innstilling punkt 2 og 3 med tillegg av endringsforslag vedtatt i møtet  
 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Skatt på inntekt og formue settes til de maksimalsatser Stortinget måtte bestemme 

 
2. Investerings- og driftsbudsjettet vedtas med endringer vedtatt i møtet 
    

Budsjett Forslag styrking Reduksjon - 

inndekning 

Investering Skyve frem investeringer i nye omsorgsboliger til 

etter 2023 

 60 mill. i 

låneportefølje 

Investering Redusere investeringer i perioden 2020-2023 

innenfor investeringspostene: 

- Rehabilitering kommunale bygg 

- Funksjonsendring kommunale bygg 

- Rehabilitering leiligheter 

- Kjøp av kommunale leiligheter 

 25 mill. skal 

forskyves, og 

Kommunedirektøren 

skal fordele reduksjon 

av investeringer 

innenfor nevnte 

poster innenfor 

tidsrammen 2020-

2023 

Investering Forskyve investeringen om nytt sentralverksted 

inntil nytt kommunestyre er forelagt en sak som 

gir en grundigere belysning av behov og mulige 

synergier med andre eiendomstiltak. 

 12 mill. flyttes til 2022 

Investering Ny traktor kirkegården 500' Disposisjonsfond 

Drift Styrke pleie og omsorgssektoren 1 mill. 1 mill. inndekning 

eiendomsenheten og 

kommunedirektørens 

enhet 

Drift Kreftkoordinator/kreftsykepleier/forløpskoordinator 

som dekker behov til langvarig og alvorlig syke 

 1 stilling 

 Inndekning reduserte 

rammer 

kommunaldirektørens 



 enhet 

kommunalteknikk 

Drift - Styrkning av biblioteket  
Opprettholde nivå på tidligere vedtatt opptrapping 
biblioteket 
 

 
200.000,-
  
 

-200 000 

Kommunaldirektørens 

enhet 

Drift Styrke kulturskoletilbudet i barnehagene med til 
sammen 50 prosent stillingsressurs for lærere 
innen dans og musikk.   

300 000,- Redusere rammene 

for kommunalteknikk/ 

kommunedirektørens 

enhet med 300 000 

kroner). 

Drift Styrke IKT-satsingen i barnehagene med 
nødvendig utstyr.   

200 000,- Redusere rammene 

for kommunalteknikk/ 

kommunedirektørens 

enhet med 200 000 

kroner). 

    
3. Det gjøres låneopptak i tråd med vedtakets punkt 2, 257,55 mill til investeringer og 60 mill til 

startlån 
 

4. Priser og gebyrer vedtas slik det foreligger i vedleggene «Betalingssatser 2020» og 
«Gebyrregulativ 2020» 
 

5. Handlingsprogrammets verbaldel vedtas med tilleggsforslag vedtatt i møtet. 
    

Verbalforslag 2. læringer pr 1000 innbygger 

 

Verbalforslag 

 

Heltidskultur: 

Nedsette utvalg bestående av partene for å følge opp og gjennomføre 

tidligere vedtak 

Verbal 

Utredningsforslag 

 

Fjerdingby Helsetun: Utrede mulighet for å utvide med ufaglærte 

ansattressurser, eller alternativt personressurser (frivillige, personer på 

tiltak gjennom NAV, flyktningetjenesten etc.), for å avlaste praktiske 

oppgaver. 

Verbalforslag Følgende tiltak skal vurderes ved rullering av kommuneplanen og rullering 
av Hovedplan for Idrett og friluftsliv. 

4. Eksisterende sti mellom Skogveien og Stormyra utbedres slik at den 
blir mer egnet til gang / sykkelveg. Tiltaket vil knytte Øgardshøgda til 
Stormyra og turmulighetene som går videre derfra.  

5. Skitrase fra Smestad til Marikollen oppgraderes til helårs løype / 
turveg. Dette tiltaket vil knytte Smedstad tettere til Marikollen / 
Fjerdingby. 

6. KG2 (Bane ved Marikollen ungdomsskole) oppgraderes med 
undervarme 

 



 

Verbal Tidlig innsats i skolene prioriteres.   

Verbal Det fremlegges en egen sak for kommunestyret som beskriver hvordan 

kommunes kompetansemidler kan anvendes til økt videreutdanning hos 

sykepleiere for å møte endrede behov hos stadig sykere pasienter som 

skrives ut fra sykehus til kommuner. 

Verbal Det legges frem en sak for kommunestyret, som beskriver mulige 
scenarioer for kommunen ved utvikling av følgende eiendommer i 
Fjerdingby sentrum:  
- Dagens Fjerdingby skole 
- Trivsel senteret/sentralverkstedet 
- Fjerdingby helsetun 
Synergier og maksimering av verdi på eiendomsutvikling holdt opp mot 

behov skal være fokus. 

Verbal Det legges frem en sak for kommunestyret innen første tertial 2020 som gir 

oversikt over tidslinjen ktur i vannverksaken for alle selskaper tilknyttet 

Strandvegen as, NRV as og NRA as hvor det kommer frem hvilke vedtak 

som er fattet pr desember 2019. Dette med tanke på å gi en oversikt som 

gir grunnlag læring og kunnskap for nytt kommunestyre om selskapets 

aktiviteter og historikk 

Verbal Kommunedirektøren skal legge frem en sak for kommunestyret som 
beskriver hvordan særlig følgende roller kan utnyttes offensivt for å fremme 
innovasjon og bærekraft og slik bidra til næringsutvikling: 
- Planmyndighet 
- Offentlige anskaffelser 
Eiendomsbesitter 

 
6. 

 
Årsbudsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 vedtas slik det foreligger 
 

7. Det nedsettes byggekomite for følgende investeringsprosjekter med gjennomføring i 2020: 
- Fjerdingby skole 
- Ravinen 
- Verksted i Kirkebyvegen 
- Buholen boliger 
- Nye omsorgsboliger 

 
8. Finansielle måltall som legges til grunn for å sikre en langsiktig økonomisk balanse: 

- Driftsresultat i prosent av driftsinntekter: over 3 % 
- Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter: over 7 % 
- Lånegjeld i prosent av driftsinntekter: under 120 % 

 
9. Det vedtas følgende satser for ekstraordinært tilskudd til private barnehager til finansiering av 

bemanningsnorm for 2020: 
- Barn 0-2 år kr 3332,- 
- Barn 3-5 år kr 1851,- 

10. Basert på kommunestyrets vedtak 28/8-19, har komité bestående av gruppelederne kommet 
fram til følgende endringer i godtgjøringsregulativet for folkevalgte i Rælingen: 
 
Det foretas følgende endringer i forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Rælingen kommune: 
 

10. Ordfører lik stortingsrepresentant 



11. Varaordfører 30% av stortingsrepresentant 

12. Formannskap 8% av stortingsrepresentant 

13. Utvalgsledere 8% stortingsrepresentant 

a. Planutvalg 

b. Kontroll utvalget 

c. Helseutvalget 

d. Skole – og oppvekst 

e. Klima – og miljø 

f. Kultur og nærmiljø 

14. Gruppeledernes godtgjøring i % videreføres på dagens nivå 

15. Arbeidsgiverutvalget 2% av stortingsrepresentant 

16. Møtegodtgjørelse 1,5 ‰ av stortingsrepresentant pr møte.  

17. Medlemmer av andre styrer, råd og utvalg. Ad-hoc utvalg. SU, plan- og byggekomiteer 

etc. 0,75 ‰ av stortingsrepresentant pr møte.   

18. Be om en sak basert på følgende momenter 

- Betalt vaktordningen. Ikke folkevalgte, men frivillige.  

- Viltvakten er 12 personer som er frivillige som har vakt 2 måneder pr år 24 timer i 

døgnet med 2 som har vakt samtidig.  

- Kommunen er pålagt en slik vaktordning.  

- Alle stiller med våpen og godkjente ettersøkshunder. Forslag om 5000,- pr år. 

 
 


