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Protokoll 
 
Forfall:          Vara: 
Lisbeth Hole (H)        Lars Erik Hemsen 
Helge Underland (H)        Lise Feren Rirsch 
Jostein Nyhammer (H)       Kirsten H. Torp 
Mette Feie Haram (H)       Ole J. Solberg 
J. Kristian Bjerke forfall fra kl. 15.15 (H)     Berit Rødsand 
Alf Tore Meling (AP)        Gunn-Anita Uthus 
Marijam Ghotbi (AP)        Erik Borander 
Asad Riaz (AP)        Kari T. Martinsen 
Lise Vistnes kl. 10-15 (FRP)       Kurt Soltveit 
Andre Kvakkestad forfall til kl. (FRP)     Jørn Y. Sørum 
Knut T. Steenersen (FRP) inhabil sak 67     Alexander Dalen 
Tor Anders Østby (SP) inhabil sak 65     Odd Erling Endsjø 
Rannveig Andresen (SV) forfall fra kl. 13.30 til kl. 14.00   Ingen 
 
41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte 23.05.12 ble godkjent i møtet.  
Amund Kjernli (AP) ble valgt til settevaraordfører.  
 

 
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:  
- Sakspapirer til sak 64, Reguleringsplan for fem tomter langs Mørkveien, Skotbu, ble delt 

ut i møtet da det var feil i sakspapirene som var sendt ut.  
- Notat til kommunestyret fra rådmannen vedr. reguleringsplan for Skotbu holdeplass - 

Snuplass for buss utenfor planområdet.  
- Årsrapport 2011 fra Follo Kvalifiseringssenter IKS 
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KST-61/12  
KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET 
 
Forslag til vedtak:  

• Drift av avdelinger i nåværende og fremtidig bygg konkurranseutsettes ikke 
• Drift av forebyggende senter, herunder kultur og aktivitetssenter konkurranseutsettes 

ikke 
• Drift av fremtidig vaskeri konkurranseutsettes ikke 
• Drift av renhold i nåværende og fremtidig bygg konkurranseutsettes 
• Drift av fremtidig kafé konkurranseutsettes 

 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til endring i strekpunkt 1, 2 og 3 
(fremmet i utvalg for omsorg og helse): 
1. Drift av avdelinger i nåværende og fremtidige bygg konkurranseutsettes når nytt bygg er 

driftsklart.  
2. Drift av forebyggende senter, herunder kultur og aktivitetssenter konkurranseutsettes når 

det er driftsklart.  
3. Drift av fremtidig vaskeri konkurranseutsettes når det er driftsklart.  
 
André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:  
”Rådmannen foretar de nødvendige drøftelser med de ansatte etter lov og avtaleverk.” 
 
Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag: 
”Saken utsettes og fremmes når partene på nytt har drøftet i henhold til hovedavtalen, 
arbeidsmiljøloven og Ski kommunes egne prosedyrer for omstilling og omorganisering.” 
 
Opdans utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (4AP) og falt. 
 
Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag: 
”Ordet ”ikke” settes inn i strekpunkt 4 og 5.” 
 
Innstilling:  
1. Kvakkestads forslag til vedtak strekpunkt 1 innstilles med 4 (2H, 2FRP) mot 7 stemmer.  
2. Forslag til vedtak strekpunkt 1 innstilles med 7 mot 4 stemmer (2H, 2FRP).  
3. Kvakkestads forslag til vedtak strekpunkt 2 innstilles med 4 (2H, 2FrP) mot 7 stemmer.  
4. Forslag til vedtak strekpunkt 2 innstilles med 7 mot 4 stemmer (2H, 2FRP).  
5. Kvakkestads forslag til vedtak strekpunkt 3 innstilles med 4 (2H, 2FRP) mot 7 stemmer.  
6. Forslag til vedtak strekpunkt 3 innstilles med 7 mot 4 stemmer (2H, 2FRP) 
7. Forslag til vedtak strekpunkt 4 innstilles med 7 (2H, 2FrP, 1V, 1PP, 1KRF) mot 4 

stemmer (4AP).  
8. Forslag til vedtak strekpunkt 5 innstilles med 7 (2H, 2FrP, 1V, 1PP, 1KRF) mot 4 

stemmer (4AP). 
9. Kvakkestads forslag innstilles enstemmig.  
10. Steens forslag til strekpunkt 4 innstilles med 4 stemmer (4AP). 
11. Steens forslag til strekpunkt 5 innstilles med 4 stemmer (4AP). 
 
Kommunestyrets behandling: 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag:   
”Saken utsettes.” 
Utsettelsesforslaget fikk 21 stemmer.  
 
Saken er utsatt.  
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KST-62/12  
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM SKI OG  
KRÅKSTAD LANGS FV. 028.01 , KRÅKSTADVEIEN 
 
Forslag til vedtak:  
Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del)”, sist datert 7.5.12, med 
reguleringsbestemmelser sist datert 7.5.12. 
 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: 
- ”Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22”, stadfestet 11.10.84  
- ”Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien”, stadfestet 24.10.79  
- ”Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli”, stadfestet 23.05.61  
- ”Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt 20.03.96  
- ”Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune”, stadfestet 

29.05.78   
- ”Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord”, vedtatt 20.05.87 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling 29.05.2012: 
 
Enstemmig innstilling: 
Forslag til vedtak tiltres. 
 
Utvalgets innstilling til kommunestyret:  
Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del)”, sist datert 7.5.12, med 
reguleringsbestemmelser sist datert 7.5.12. 
 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: 
- ”Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22”, stadfestet 11.10.84  
- ”Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien”, stadfestet 24.10.79  
- ”Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli”, stadfestet 23.05.61  
- ”Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt 20.03.96  
- ”Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune”, stadfestet 

29.05.78   
- ”Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord”, vedtatt 20.05.87 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Anna R. Høiseth (AP) ble erklært inhabil og fratrådte.  
 
40 representanter behandlet saken.  
 
Enstemmig vedtak:  
Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del)”, sist datert 7.5.12, med 
reguleringsbestemmelser sist datert 7.5.12. 
 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: 
- ”Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22”, stadfestet 11.10.84  
- ”Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien”, stadfestet 24.10.79  
- ”Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli”, stadfestet 23.05.61  
- ”Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt 20.03.96  
- ”Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune”, stadfestet 

29.05.78   
- ”Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord”, vedtatt 20.05.87 
 
  
KST-63/12  
REGULERINGSPLAN FOR SKOTBU HOLDEPLASS 
 
Forslag til vedtak:  
Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan for 
Skotbu holdeplass”, sist datert 07.12.11, med reguleringsbestemmelser sist datert 04.08.11 
 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet:  
”Reguleringsplan for Skodbo”, stadfestet 23.01.81 
”Reguleringsplan for Skotbu” stadfestet 22.11.1978 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling 29.05.2012: 
 
Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
Når planforslaget fremmes for behandling i kommunestyret, bes administrasjonen legge 
frem et notat og en skisse som sannsynliggjør at snuplass for buss kan anlegges utenfor 
planområdet. 
 
Administrasjonen bes så snart som mulig igangsette arbeidet med reguleringsplan for øvrig 
del av stasjonsområdet inkl. snuplass for buss. 
 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig innstilt. 
 
Utvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan for 

Skotbu holdeplass”, sist datert 07.12.11, med reguleringsbestemmelser sist datert 
04.08.11 

 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet:  

a. ”Reguleringsplan for Skodbo”, stadfestet 23.01.81 
b. ”Reguleringsplan for Skotbu” stadfestet 22.11.1978 

 
2. Når planforslaget fremmes for behandling i kommunestyret, ber administrasjonen legge 

frem et notat og en skisse som sannsynliggjør at snuplass for buss kan anlegges uten 
for planområdet. 

 
3. Administrasjonen bes så snart som mulig igangsette arbeidet med reguleringsplan for 

øvrig del av stasjonsområdet inkl. snuplass for buss. 
 



   
 

 Side 7 
 

 

Kommunestyrets behandling: 
 
Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende tillegg til pkt. 3:  
”samt utbedre tilgjengelighet på en sikker måte ved gang/sykkelvei langs Skotbuveien og 
frem til Mørkveien.” 
 
Vedtak:  
1. Plan og byggesaksutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.  
2. Plan og byggesaksutvalgets innstilling pkt. 2 ble ikke votert over.  
3. Plan og byggesaksutvalgets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.  
4. Østbys forslag til tillegg til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  

1. Med henvisning til plan og bygningsloven § 12-13 vedtas forslag til ”Reguleringsplan 
for Skotbu holdeplass”, sist datert 07.12.11, med reguleringsbestemmelser sist datert 
04.08.11 
 
Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet:  

a. Reguleringsplan for Skodbo”, stadfestet 23.01.81 
b. Reguleringsplan for Skotbu” stadfestet 22.11.1978 

 
2. Administrasjonen bes så snart som mulig igangsette arbeidet med reguleringsplan 

for øvrig del av stasjonsområdet inkl. snuplass for buss samt utbedre tilgjengelighet 
på en sikker måte ved gang/sykkelvei langs Skotbuveien og frem til Mørkveien. 

 
  
KST-64/12  
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FEM TOMTER LANGS MØRKVEIEN, SKOTBU 
 
Forslag til vedtak:  
Med henvisning til plan  og bygningsloven §12-13 vedtas forslag til reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser for fem tomter langs Mørkveien, datert 24.11.11. 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling 29.05.2012: 
 
Enstemmig innstilling: 
Forslag til vedtak tiltres. 
 
Utvalgets innstilling til kommunestyret:  
Med henvisning til plan og bygningsloven §12-13 vedtas forslag til reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser for fem tomter langs Mørkveien, datert 24.11.11. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Med henvisning til plan  og bygningsloven §12-13 vedtas forslag til reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser for fem tomter langs Mørkveien, datert 24.11.11. 
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KST-65/12  
FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO,  
SLUTTBEHANDLING 
 
Forslag til vedtak:  
Alternativ 1:  
Ski kommunestyre går inn for at kommunedelplanen for E 18 Akershus grense – Vinterbro, 
del i Ski kommune vedtas som grunnlag for videre detaljplanlegging og ytterligere utredning. 
Med bakgrunn i vegvesenets konklusjon og med utgangspunkt i de innsigelser som 
foreligger, går Ski kommunestyre inn for alternativ 3A-4, kombinert med alternativ 3A-1 som 
utgangspunkt for videre planlegging og utredning.  
 
Alternativ 2:  
Med bakgrunn i de avvikende innsigelser som foreligger, går Ski kommunestyre inn for at 
det gjennomføres en formell drøfting for å ta opp med de ulike innsigelsesmyndigheter, 
muligheten for å vurdere kombinasjonsløsninger, før saken tas opp til endelig behandling.  
Temarapporten ”Vannmiljø” legges ut til offentlig ettersyn snarest mulig.  
 
Kommuneplanutvalgets behandling 13.06.2012: 
 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FRP, AP og PP: 
”Ski kommune prioriterer alternativ 3A-4 fra Ås grense i retning Østfold grense fram til 
området hvor 3A-4 møter 3A-2 ved eksisterende E-18 i delstrekning C. Deretter alternativ 
3A-2 med redusert bruk av tunnel.  
 
Ski kommune ber på det sterkeste om at tunnel fra ås videreføres til Prestegårdsskogen i 
Ski. Det forutsettes også avbøtende tiltak som sikrer våtmarksområdet ved Glennetjern og at 
vannkvaliteten i Kråkstadelva sikres. Tunnel på deler av strekningen på Brekkaåsen må 
sikre god viltpassasje.” 
 
Innstilling:  
1. Forslag til vedtak alternativ 1 innstilles med 2 (1V, 1KRF) mot 9 (2H, 2FRP, 1PP, 4AP) 

stemmer.  
2. Forslag til vedtak alternativ 2 innstilles ikke.  
3. Fellesforslaget fra H, FRP, AP og PP innstilles med 9 (2H, 2FRP, 1PP, 4AP) mot 2 

stemmer (1V, 1KRF).  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Tor Anders Østby (SP) ble erklært inhabil og fratrådte. Odd Erling Endsjø (SP)  tiltrådte.  
 
Amund Kjernli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
”Det forutsettes at planforutsetningene som fremgår av saken legges til grunn for den videre 
reguleringen.” 
 
Odd Erling Endsjø (SP) fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak pkt. 1:  
”Ski kommunestyre ber om at det utredes tunnel fra Grytlandsskogen, gjennom 
Glennemorenen, til Asper, som kobling mellom 3A-4 og 3A-1.” 
 
Vedtak:  
1. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 1 fikk 7 stemmer og falt.  
2. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 35 stemmer.  
3. Kjernlis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
4. Endsjøs tilleggsforslag til pkt. 1 fikk 1 stemme og falt.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
Ski kommune prioriterer alternativ 3A-4 fra Ås grense i retning Østfold grense fram til 
området hvor 3A-4 møter 3A-2 ved eksisterende E-18 i delstrekning C. Deretter alternativ 
3A-2 med redusert bruk av tunnel.  
 
Ski kommune ber på det sterkeste om at tunnel fra ås videreføres til Prestegårdsskogen i 
Ski. Det forutsettes også avbøtende tiltak som sikrer våtmarksområdet ved Glennetjern og at 
vannkvaliteten i Kråkstadelva sikres. Tunnel på deler av strekningen på Brekkaåsen må 
sikre god viltpassasje. 
 
Det forutsettes at planforutsetningene som fremgår av saken legges til grunn for den videre 
reguleringen. 
 
  
KST-66/12  
KOMMUNEDELPLAN FOR TARALDRUD ÅSLAND SETT I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM  
JUSTERING AV MARKAGRENSEN 
 
Forslag til vedtak:  
På bakgrunn av Miljøverndepartementets avvisning av Ski kommunes innspill til endring av 
arkagrensen ved Taraldrud, avsluttes arbeidet med kommunedelplan Taraldrud – Åsland. 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling 29.05.2012: 
 
Helge Bunæs, H fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken fremmes på nytt sommeren 2013, da utvalget ønsker at saken blir belyst av en ny 
regjering. 
 
Helge Bunæs, H sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2FRP, V) mot 4 stemmer (SV, 2 
AP, SP). 
 
Administrasjonens forslag til vedtak falt. 
 
Utvalgets uttalelse til kommuneplanutvalget:  
Saken fremmes på nytt sommeren 2013, da utvalget ønsker at saken blir belyst av en ny 
regjering. 
 
Kommuneplanutvalgets behandling 13.06.2012: 
 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende endringsforslag: 
”På bakgrunn av Miljøverndepartementets avvisning av Ski kommunes innspill til endring av 
markagrensen ved Taraldrud, avsluttes arbeidet inntil videre med kommunedelplan 
Taraldrud – Åsland.” 
 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
”Senere vurderinger av området til næringsutvikling gjøres i et tettere regionalt perspektiv og 
samarbeide, jf. Ski kommuneplan 2011-2022 og Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen, samarbeidsalliansen Osloregionen (2008). 
 
Innstilling:  
1. Gunnar Helge Wiiks endringsforslag innstilles med 6 mot 5 (4AP, 1SV) stemmer. 
2. Gunnar Helge Wiiks tilleggsforslag innstilles med 6 mot 5 (4AP, 1SV) stemmer.  
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Kommunestyrets behandling: 
 
Helge Bunæs (H) fremmet følgende endring til innstillingens pkt. 1:  
”På bakgrunn av Miljøverndepartementets avvisning av Ski kommunes innstill til endring av 
markagrensen ved Taraldrud, utsettes videre arbeide med kommunedelplan inntil sommeren 
2013.” 
 
Vedtak:  
1. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 1 fikk 20 stemmer og falt.  
2. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 2 fikk 20 stemmer og falt.  
3. Bunæs endringsforslag til innstillingens pkt. 1 fikk 20 stemmer og falt.  
4. Forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
På bakgrunn av Miljøverndepartementets avvisning av Ski kommunes innspill til endring av 
markagrensen ved Taraldrud, avsluttes arbeidet med kommunedelplan Taraldrud – Åsland. 
 
  
KST-67/12  
UTLEIE/SALG AV AREAL TIL EMPO 
 
Forslag til vedtak:  
1. Ski kommune leier ut ca 2,3 dekar til Empo i 10 år.  
2. Leieprisen per m2 skal være iht. markedspris. 
3. Etter 9 år fremmes en ny sak om status og eventuelt videre utleie av areal 
 
Kommunestyrets behandling 29.02.2012: 
 
André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
”Saken utsettes. 
Det utarbeides en verdivurdering på hele tomten samt den del av eiendommen Empo ønsker 
å kjøpe/leie.” 
 
Saken er utsatt.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Knut Tønnes Steenersen (FRP) ble erklært inhabil av kommunestyret og fratrådte. 
Alexander Dalen (FRP) tiltrådte.  
 
Svein Kamfjord (V) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av V og AP:  
”Ski kommune selger tomten, ca. 2,3 mål, til Empo for den laveste pris rådmannen finner 
hensiktsmessig.  
Ski kommune skal ha førsterett til indeksregulert gjenkjøp basert på opprinnelig salgspris. 
Det skal være gjensidig rett til å kreve salg.” 
 
Katrine Behsert (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:  
”Ski kommune åpner for at Empo kan kjøpe inntil 2,3 dekar, alternativ A2 av Ski kommune.”  
 
Vedtak:  
1. Fellesforslaget fra V og AP fikk 17 stemmer og falt.  
2. Behserts forslag til vedtak fikk 20 mot 21 stemmer og falt. 
3. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
1. Ski kommune leier ut ca 2,3 dekar til Empo i 10 år.  
2. Leieprisen per m2 skal være iht. markedspris. 
3. Etter 9 år fremmes en ny sak om status og eventuelt videre utleie av areal 
 
  
KST-68/12  
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2011 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmelding med årsberetning 2011 for Ski kommune tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Årsmelding med årsberetning 2011 for Ski kommune tas til orientering. 
 
  
KST-69/12  
ÅRSREGNSKAP 2011 
 
Forslag til vedtak:  
1. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 54 776 785 disponeres slik det framgår av 

saken. 
2. Mindreforbruk i virksomhetene for 2011 videreføres til 2012 med enkelte unntak, slik det 

fremgår av saken. 
3. Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2011 finansieres slik det framgår av saken.  
4. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2011 vedtas. 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
40 representanter behandlet saken.  
 
Amund Kjernli (AP) fremmet følgende endring til forslag til vedtak pkt. 1: 
”Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 54.776 disponeres slik det framgår av saken med 
følgende endring: 
- Barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Beløp 1 mill. 
- Avsetningen fond økonomiplanfond reduseres fra 16,7 mill til 15,7 mill.” 
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Katrine Behsert (FRP) fremmet følgende endring til forslag til vedtak pkt. 1 på vegne av 
FRP, H, PP og KRF:  
- 1 mill. ekstraordinært veivedlikehold 
- 0,5 mill. fond trafikksikring 
- 0,5 mill fond trivselstiltak ved sykehjem i Ski kommune 
- 2,5 mill. fond innkjøp lærermatriell 
 
Pengene tas fra rådmannens forslag under posten økonomiplanfond.  
 
Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endring til forslag til vedtak pkt. 1:  
- Dugnadsfond på kr 300 000 opprettes for å støtte frivilligheten i Ski.  
- Det gis støtte på kr 300 000 til et oppstartsprosjekt for familievernarbeid.  
Justert avsetning økonomiplanfond 16,1 mill. 
 
Vedtak:  
1. Forslag til vedtak pkt. 1 med ap’s endringsforslag fikk 18 stemmer og falt.  
2. Forslag til vedtak pkt. 1 med fellesforslaget pkt. 1 ble vedtatt med 25 stemmer.  
3. Forslag til vedtak pkt. 1 med fellesforslaget pkt. 2 ble vedtatt med 25 stemmer.  
4. Forslag til vedtak pkt. 1 med fellesforslaget pkt. 3 ble vedtatt med 25 stemmer.  
5. Forslag til vedtak pkt. 1 med fellesforslaget pkt. 4 ble vedtatt med 25 stemmer.  
6. Forslag til vedtak pkt. 1 med venstres forslag pkt. 1 ble vedtatt med 24 stemmer.  
7. Forslag til vedtak pkt. 1 med venstres forslag pkt. 2 ble vedtatt med 24 stemmer.  
8. Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  
9. Forslag til vedtak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.  
10. Forslag til vedtak pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 54 776 785 disponeres slik det framgår av saken 

og med følgende endringer:  
 

- 1 mill. ekstraordinært veivedlikehold 
- 0,5 mill. fond trafikksikring 
- 0,5 mill fond trivselstiltak ved sykehjem i Ski kommune 
- 2,5 mill. fond innkjøp lærermatriell 
- Dugnadsfond på kr 300 000 opprettes for å støtte frivilligheten i Ski.  
- Det gis støtte på kr 300 000 til et oppstartsprosjekt for familievernarbeid.  
Avsetning til økonomiplanfond reduseres med 5,1 mill. til 11,6 mill. 

 
2. Mindreforbruk i virksomhetene for 2011 videreføres til 2012 med enkelte unntak, slik det 

fremgår av saken. 
3. Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2011 finansieres slik det framgår av saken.  
4. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2011 vedtas. 
 
  
 
KST-70/12  
RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2013-2016 
 
Forslag til vedtak:  

1. Redegjørelse for rammene for driftsbudsjettet for perioden 2013-2016 tas til 
orientering. 

2. Investeringsbudsjett for 2013-2016 vedtas. 
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Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Hanne Opdan (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 på vegne av AP og FRP: 
”Investeringsbudsjett for 2013-2016 tas til orientering.” 
 
Amund Kjernli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
”Ski kommune står fortsatt foran betydelige økonomiske utfordringer i årene framover. I den 
forbindelse er det svært viktig med gode grunnlagsdokumenter som sikrer den politiske 
behandlingen. Formannskapet vil i den forbindelse be om at rådmannen til årets 
budsjettprosess legger fram en komplett virksomhetsplan og budsjett for alle virksomhetene. 
Virksomhetsplanene, inkludert målkart, legges også fram til behandling i det utvalget de 
sorterer under.” 
 
Innstilling:  
1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig.  
2. Opdans endringsforslag til pkt. 2 innstilles enstemmig.  
3. Kjernlis tilleggsforslag innstilles med 4 (4AP) mot 7 stemmer.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Helge Bunæs (H) fremmet følgende forslag: 
”Ski kommune forskutterer 4 mill. kr i 2013 til de 400 løpemeter gang/sykkelvei som er i Ås 
kommune, for å fullføre gang/sykkelveien Ski-Kråkstad.” 
 
Tuva Moflag (AP) fremmet følgende forslag:  
”Kommunestyret ber om at avsnittet ”økonomiske konsekvenser” i fremtidige lånefinansierte 
investeringer, viser den årlige og samlede belastningen på driftsbudsjettet.” 
 
Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 1:  
”Midler til renhold for halv stilling ved Finstadtunet gjeninnføres. 250 000,- kr på årsbasis.” 
 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag:  
”Rådmannen bes utarbeide en plan for salg av eiendom for å kompensere for, og for å 
redusere kommunens gjeldsbelastning betydelig.” 
 
Vedtak: 
1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 19 stemmer og falt.  
3. Formannskapets innstilling pkt. 3 fikk 13 stemmer og falt.  
4. Bunæs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
5. Moflags forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
6. Østbys tilleggsforslag til pkt. 1 fikk 17 stemmer og falt. 
7. Forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt med 23 stemmer med vedtatte endringer.  
8. Wiiks forslag til vedtak ble vedtatt med 38 mot 3 stemmer.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
1. Redegjørelse for rammene for driftsbudsjettet for perioden 2013-2016 tas til orientering. 
2. Investeringsbudsjett for 2013-2016 vedtas med følgende endringer: 

• Ski kommune forskutterer 4 mill. kr i 2013 til de 400 løpemeter gang/sykkelvei som er 
i Ås kommune, for å fullføre gang/sykkelveien Ski-Kråkstad. 

• Kommunestyret ber om at avsnittet ”økonomiske konsekvenser” i fremtidige 
lånefinansierte investeringer, viser den årlige og samlede belastningen på 
driftsbudsjettet. 

3. Rådmannen bes utarbeide en plan for salg av eiendom for å kompensere for, og for å 
redusere kommunens gjeldsbelastning betydelig. 

 
  
KST-71/12  
TERTIALRAPPORT PER 30.04.2012 
 
Forslag til vedtak:  
1. Fremlagt 1. tertialmelding 2012 tas til orientering. 
2. Merutgifter i virksomhetenes driftsbudsjetter finansieres slik det fremgår av 

saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 
3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av 

saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer.  
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Fremlagt 1. tertialmelding 2012 tas til orientering. 
2. Merutgifter i virksomhetenes driftsbudsjetter finansieres slik det fremgår av 

saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 
3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av 

saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer.  
 
  
 
KST-72/12  
KOMMUNAL KONTANTSTØTTE 2012 
 
Forslag til vedtak:  

1. Rådmannen anbefaler at det ikke etableres en kommunal kontantstøtteordning i Ski i 
2012 

2. Rådmannen anbefaler at saken behandles på nytt hvis det blir knapphet på 
barnehageplasser 

3. Barnehageplanen rulleres årlig og legges frem til politisk behandling som grunnlag for 
vurdering av innføring av kommunal kontantstøtte 
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Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2012: 
 
I forkant av behandlingen ble det varslet at Rådmannens forslag til vedtak har fått ny 
formulering i pkt. 1 og 2 slik: 

1. Det etableres ikke en kommunal kontantstøtteordning i Ski i 2012 
2. Rådmannen fremmer ny sak dersom det blir knapphet på barnehageplasser 

 
Rådmannens forslag ble tatt opp til votering i 3 punkter: 
Pkt. 1: 9 mot 2 stemmer (Frp) 
Pkt. 2: Enstemmig 
Pkt. 3: Enstemmig 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Marijam Ghotbi (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
”Punkt 2 faller bort.  
Nytt punkt 2: Barnehageplanen rulleres årlig og legges frem til politisk behandling.” 
 
Lise Vistnes (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:  
”1. Det innføres en prøveordning med kommunal kontantstøtte med statlig sats, kr. 3.303 pr. 
mnd. for to-åringer i Ski kommune fra 1. august 2012.  
2. Ordningen evalueres innen juni 2013.” 
 
Innstilling:  
1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 3 (2FRP, 1KRF) mot 8 stemmer.  
2. Ghotbis forslag til å stryke forslag til vedtak punkt 2 innstilles med 4 (3AP, 1SV) mot 7 

stemmer.  
3. Vistnes forslag til vedtak innstilles med 3 stemmer (2FRP, 1KRF).  
4. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse punkt 1 innstilles med 7 mot 4 stemmer (3AP, 

1SV).  
5. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse punkt 2 innstilles med 7 mot 4 stemmer (3AP, 

1SV). 
6. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse punkt 3 innstilles med 5 stemmer (2FRP, 1KRF, 

1PP, 1V).  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Vedtak: 
Formannskapets innstilling pkt. 2, 4, 5, 6 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.  
Formannskapets innstilling pkt. 3 fikk 5 stemmer og falt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Det etableres ikke en kommunal kontantstøtteordning i Ski i 2012 
2. Rådmannen fremmer ny sak dersom det blir knapphet på barnehageplasser 
3. Barnehageplanen rulleres årlig og legges frem til politisk behandling som grunnlag for 

vurdering av innføring av kommunal kontantstøtte 
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KST-73/12  
FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING 
- BEHOV FOR STYRKING AV SKOLEVERKETS BUDSJETT VED OVERGANG TIL NY  
FINANSIERINGSMODELL 
 
Forslag til vedtak:  

1. For å bedre skolenes økonomiske muligheter for å implementere vedtaket i KST-sak 
59/10, økes grunnskolenes samlede budsjett med 4,5 mill.kr. på årsbasis med 
virkning fra 010812. 

2. Behovet høsten 2012 for 1,9 mill.kr dekkes ved bruk av økonomiplanfond. 
3. Rådmannen vil innpasse nevnte 4, 5 mill. kr.  på årsbasis i sitt forslag til 

Handlingsplan med budsjett for 2013 -16.  
4. Midlene fordeles mellom skolene på en slik måte at: 

4.1. skolene ytterligere stimuleres til å tilpasse undervisningen til de elevene som 
har spesialundervisning i lite omfang, har eller står i fare for å måtte gis 
spesialundervisning. 

4.2. de av skolene som vil oppleve de største kuttene ved omlegginga til ny 
finansieringsmodell fra 1. august i år, gis ekstra støtte i en overgangsperiode 
på 1-2 år. 

5. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele ekstramidlene på den enkelte skole iht. 
pkt. 4. 

 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. For å bedre skolenes økonomiske muligheter for å implementere vedtaket i KST-sak 

59/10, økes grunnskolenes samlede budsjett med 4,5 mill.kr. på årsbasis med virkning 
fra 010812. 

2. Behovet høsten 2012 for 1,9 mill.kr dekkes ved bruk av økonomiplanfond. 
3. Rådmannen vil innpasse nevnte 4, 5 mill. kr.  på årsbasis i sitt forslag til Handlingsplan 

med budsjett for 2013 -16.  
4. Midlene fordeles mellom skolene på en slik måte at: 

4.1. skolene ytterligere stimuleres til å tilpasse undervisningen til de elevene som 
har spesialundervisning i lite omfang, har eller står i fare for å måtte gis 
spesialundervisning. 

4.2. de av skolene som vil oppleve de største kuttene ved omlegginga til ny 
finansieringsmodell fra 1. august i år, gis ekstra støtte i en overgangsperiode 
på 1-2 år. 

5. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele ekstramidlene på den enkelte skole iht. 
pkt. 4. 
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KST-74/12  
UTBYGGING - RÅDHUSTEATRET 
 
Forslag til vedtak:  
1. Det bevilges kr 12,5 mill til utbedringer og et tilbygg til Rådhusteatret, jfr vedlagte skisse 

og kostnadsoverslag. 
2. Kr 3,5 mill dekkes av årlige bevilgninger som tildeles eiendom, for utbedringer av mindre 

tiltak på eksisterende eiendommer. 
3. Kr 9 mill lånefinansieres for å realisere tilbygget.  
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i investeringsbudsjettet 2013- 17  
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Bård Hogstad (SV) fremmet forslag fra rådet for likestilling av funksjonshemmede som nytt 
pkt. 5:  
”Det forutsettes universell utforming for alle grupper funksjonshemmede.” 
 
Innstilling:  
1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP).  
2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig.  
3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP).  
4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP).  
5. Hogstads forslag til nytt pkt. 5 innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Vedtak:  
1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.  
2. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  
3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.  
4. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 40 mot 1 stemme.  
5. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Det bevilges kr 12,5 mill til utbedringer og et tilbygg til Rådhusteatret, jfr vedlagte skisse 

og kostnadsoverslag. 
2. Kr 3,5 mill dekkes av årlige bevilgninger som tildeles eiendom, for utbedringer av mindre 

tiltak på eksisterende eiendommer. 
3. Kr 9 mill lånefinansieres for å realisere tilbygget.  
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i investeringsbudsjettet 2013- 17  
5. Det forutsettes universell utforming for alle grupper funksjonshemmede. 
 
  
KST-75/12  
AKTIVITETSUTVIDELSE KONTRA KULTURSKOLE 
 
Forslag til vedtak:  

1. Kulturskolens nettorammer økes med kr 670 000. Beløpet innarbeides i 
Økonomiplanen 2013 – 16.  

2. Kulturskolens nettoramme økes med 280 000 i inneværende år for å starte høsten 
2012. 

3. Kulturskolen utvikles som et ressurssenter for skolene og barnehagene i Ski.  
4. Improbasen innlemmes som en avdeling i Kulturskolen, og det opprettes en 100 % 

stilling til dette.  
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Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP).  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Kulturskolens nettorammer økes med kr 670 000. Beløpet innarbeides i Økonomiplanen 

2013 – 16.  
2. Kulturskolens nettoramme økes med 280 000 i inneværende år for å starte høsten 2012. 
3. Kulturskolen utvikles som et ressurssenter for skolene og barnehagene i Ski.  
4. Improbasen innlemmes som en avdeling i Kulturskolen, og det opprettes en 100 % 

stilling til dette.  
 
  
KST-76/12  
VEDTAKSOPPFØLGING 
 
Forslag til vedtak:  
Oversikten over kommunestyrevedtak tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Oversikten over kommunestyrevedtak tas til orientering. 
 
  
 
KST-77/12  
GNIST I SKI - REVIDERT PLAN FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE  
SKOLEÅRET 2012-2013. 
 
Forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret slutter seg til revidert plan for Gnist i Ski. 
2. Rådmannen vil vurdere dekningen av den kommunale egenandelen på kr 105 000 i sak 

om disponering av overskuddert fra 2011. 
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Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2012: 
 
Repr. Lise Vistnes (Krf) kom med et nytt tilleggsforslag til pkt. 3 i Rådmannens forslag til 
vedtak: 
”3. Rådmannen bes vurdere hvordan man kan legge til rette for at flere ansatte i skolen får 
godkjent lærerkompetanse.” 
 
Forslag til vedtak ble tatt opp til votering i 2 punkter: 
Pkt. 1 og 2: Enstemmig 
Nytt pkt. 3 fra Krf: Fikk 4 stemmer (1 Krf, 1 PP, 2 Frp)  
 
Innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret slutter seg til revidert plan for Gnist i Ski. 
2. Rådmannen vil vurdere dekningen av den kommunale egenandelen på kr 105 000 i sak 

om disponering av overskuddert fra 2011. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Kurt V. Soltveit (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
”Rådmannen bes vurdere hvordan man kan legge til rette for at flere ansatte i skole og 
barnehage får godkjent lærerkompetanse.” 
 
Vedtak:  
1. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
2. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  
3. Soltveits tilleggsforslag fikk 11 stemmer og falt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Kommunestyret slutter seg til revidert plan for Gnist i Ski. 
2. Rådmannen vil vurdere dekningen av den kommunale egenandelen på kr 105 000 i sak 

om disponering av overskuddert fra 2011. 
 
  
KST-78/12  
GRATIS SKOLESKYSS FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN TIL OG FRA SFO I  
SKOLENS FERIER I LYS AV DET TOTALE KOMMUNALE TILBUDET TIL ELEVER M 
 
Forslag til vedtak:  

1. Elever med funksjonsnedsettelse har, på linje med andre elever i skole og SFO, ikke 
rett til gratis skoleskyss til og fra SFO i skolens ferier.  

2. Administrasjonen utarbeider retningslinjer og søknadsskjemaer for de øvrige ulike 
tjenestene som tilbys funksjonshemmede.   

 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er absolutt 
nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til gratis skyss til og fra SFO når 
SFO er åpen i skolens sommerferie.  

2. Årlig merkostnad på ca kr 250 000 innarbeides i Handlingsplan med budsjett for 
perioden 2013 – 16. Merkostnaden for 2012 dekkes av Ski kommunes overskudd for 
2011. 

3. Administrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer og søknadsskjema både for 
denne kommunale skyssytelsen og for de øvrige ulike tjenestene, som tilbys 
funksjonshemmede.   
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Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2012: 
 
Det ble fra Camilla Hlille (V) foreslått å utarbeide et tredje alternativ til forslag til vedtak som 
lyder som følger: 
 

1. Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er absolutt 
nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til gratis skyss til og fra SFO når 
SFO er åpen.  

2. Årlig merkostnad på ca kr 250.000 innarbeides i Handlingsplan med budsjett for 
perioden 2013 – 16. Merkostnaden for 2012 dekkes av Ski kommunes overskudd for 
2011. 

3. Administrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer og søknadsskjema både for 
denne kommunale skyssytelsen og for de øvrige ulike tjenestene, som tilbys 
funksjonshemmede.   

 
De tre forslagene til vedtak ble stemt over slik: 
Rådmannens forslag til vedtak fikk 0 stemmer, og Rådmannens alternative forslag fikk 0 
stemmer, mens Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret:  

1. Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er absolutt 
nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til gratis skyss til og fra SFO når 
SFO er åpen.  

2. Årlig merkostnad på ca kr 250 000 innarbeides i Handlingsplan med budsjett for 
perioden 2013 – 16. Merkostnaden for 2012 dekkes av Ski kommunes overskudd for 
2011. 

3. Administrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer og søknadsskjema både for 
denne kommunale skyssytelsen og for de øvrige ulike tjenestene, som tilbys 
funksjonshemmede.   

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Camilla Hille (V) fremmet følgende forslag til pkt. 1:  
”Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis fra og 
med sommeren 2012 også rett til gratis skyss til og fra SFO når SFO er åpen.” 
 
Vedtak:  
1. Hilles forslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.  
2. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.   
3. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis fra 

og med sommeren 2012 også rett til gratis skyss til og fra SFO når SFO er åpen.  
2. Årlig merkostnad på ca kr 250 000 innarbeides i Handlingsplan med budsjett for perioden 

2013 – 16. Merkostnaden for 2012 dekkes av Ski kommunes overskudd for 2011. 
3. Administrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer og søknadsskjema både for denne 

kommunale skyssytelsen og for de øvrige ulike tjenestene, som tilbys 
funksjonshemmede.   
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KST-79/12  
GRENSEJUSTERINGER I MARKA - HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT 
 
Forslag til vedtak:  
Ski kommune viser til Miljøverndepartementets utkast til forskrift om grensejustering i Marka, 
og ber om at følgende endringer blir gjort: 
 

- Barnehagetomten ved Siggerudåsen tas ut av Marka. 
- Ved Bjerkeholmen legges grensa i Grøstadveien. 
- Fra Granerud og sydover langs Tyrigravåsen justeres grensa til eksisterende felles 

tømmerveg, eiendomsgrense og reguleringsgrense over en lengde på 600m. 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling 29.05.2012: 
 
Enstemmig innstilling: 
Forslag til vedtak tiltres 
 
Utvalgets innstilling til kommunestyret:  
Ski kommune viser til Miljøverndepartementets utkast til forskrift om grensejustering i Marka, 
og ber om at følgende endringer blir gjort: 
 

- Barnehagetomten ved Siggerudåsen tas ut av Marka. 
- Ved Bjerkeholmen legges grensa i Grøstadveien. 
- Fra Granerud og sydover langs Tyrigravåsen justeres grensa til eksisterende felles 

tømmerveg, eiendomsgrense og reguleringsgrense over en lengde på 600m. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Ski kommune viser til Miljøverndepartementets utkast til forskrift om grensejustering i Marka, 
og ber om at følgende endringer blir gjort: 
 

- Barnehagetomten ved Siggerudåsen tas ut av Marka. 
- Ved Bjerkeholmen legges grensa i Grøstadveien. 
- Fra Granerud og sydover langs Tyrigravåsen justeres grensa til eksisterende felles 

tømmerveg, eiendomsgrense og reguleringsgrense over en lengde på 600m. 
 
  
KST-80/12  
VERBALVEDTAK   
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 09.05.2012: 
 
André Kvakkestad (F) fremmet følgende forslag til vedtak ” Saken fremlegges for 
hovedutvalg for Omsorg og helse før behandling i kommunestyret. 
 
Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt 2: ” en boligpolitisk handlingsplan 
søkes lagt fram samtidig med fremleggelse av budsjett 2013” 
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Innstilling: 
Forslag til vedtak innstilles enstemmig 
Fs forslag til vedtak innstilles enstemmig 
Aps forslag til vedtak innstilles enstemmig 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Knut T. Steenersen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og H: 
”Kommunestyret ønsker en ny sak fra utvalg for omsorg og helse som klargjør dagens og de 
fremtidige antatte boligbehov. ” 
 
Enstemmig vedtak:  
1. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
2. Fellesforslaget til FRP og H ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Saken tas til orientering. 
2. En boligpolitisk handlingsplan søkes lagt fram samtidig med fremleggelse av budsjett 

2013 
3. Kommunestyret ønsker en ny sak fra utvalg for omsorg og helse som klargjør dagens og 

de fremtidige antatte boligbehov. 
 
  
 
KST-81/12  
HANDLINGSPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016 
 
Forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

2013-2016. 
2. Antall prosjekter pr. år baseres på revisjonens ordinære budsjett. 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i prioriteringene i planperioden. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

2013-2016. 
2. Antall prosjekter pr. år baseres på revisjonens ordinære budsjett. 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i prioriteringene i planperioden. 
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KST-82/12  
PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR HANDEL, SERVICE OG  
SENTERSTRUKTUR - HØRINGSUTTALELSE FRA SKI KOMMUNE 
 
Forslag til vedtak:  

1. Ski kommune støtter planens formål, som er å styrke eksisterende tettsteds- og 
bysentre, hindre by- og tettstedsspredning og bidra til effektiv arealbruk og 
miljøvennlige transportvalg. Det gis også tilslutning til ambisjonen om å forbedre 
planens styringsevne gjennom en systematisk vurdering av det planprogrammet 
kaller ”styringsbegreper” og erfaringene med anvendelsen av de ulike 
planretningslinjene for hhv. handel/privat tjenesteyting, kjøpesentre og handel med 
plasskrevende varegrupper.  

2. Ski kommune tar til etterretning det nasjonale kravet om at det etableres regional 
planbestemmelse for kjøpesentre som del av planarbeidet. Den forutsigbarheten en 
slik bestemmelse gir er en viktig forutsetning for at private aktører skal velge å satse 
på utvikling av handel i eksisterende tettsteder, slik det er forutsatt både i målet for 
det regionale planarbeidet og i Ski kommuneplan 2011-22.  

3. Ski kommune anmoder om at fylkeskommunen videreutvikler sin rolle som produsent 
av relevant statistisk materiale. Det anbefales at planarbeidet avklarer regionalt 
omforente indikatorer som gjør det mulig å måle utviklingen både når det gjelder 
næringsutvikling og næringslokalisering. Utvikling av slik dokumentasjon og 
indikatorer bør skje i nær dialog med kommunene. Ski kommune støtter også 
forslaget om å etablere en omforent, regional modell for handelsanalyser, og 
anbefaler at planarbeidet belyser nye trender i handelskonsepter og problemstillinger 
knyttet til bransjeglidning.  

4. Ski kommune mener det er både ønskelig og nødvendig at strategier for lokalisering 
av kjøpesentre, handel med plasskrevende varer og større lager- og 
logistikketableringer avklares på regionalt nivå. Det forutsettes at regionale mål og 
strategier for næringslokalisering baseres på ABC-prinsippet (rett virksomhet på riktig 
sted), slik det er lagt til grunn i Follorådets regionale føringer for areal og transport 
(2009) og Ski kommuneplan 2011-22.  

5. Ski kommune ser positivt på at det under ”lokalisering av ulike besøksintensive 
virksomheter” også fokuseres på hvordan bevisst lokalisering av offentlige 
virksomheter kan bidra til byutvikling. Det er flere eksempler i Follo på lite ideell 
lokalisering av både kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter sett i et 
byutviklingsperspektiv.  Ski kommune ønsker samarbeid med regionale og statlige 
myndigheter om lokalisering og evt. relokalisering av offentlige funksjoner for å 
fremme byutvikling og miljøvennlig transport.  

6. Ski kommune anbefaler at regional plan for handel, service og senterstruktur 
integreres i regional plan for areal og transport, fordi temaene i de to planene i stor 
grad er overlappende. Med så stor og uklar grenseflate som det er mellom disse to 
planene, vil dette sikre effektivitet og samordning.  

7. I lys av planens viktighet for kommunene, og planens formelle status som grunnlag 
for innsigelse, bør kommunene involveres tyngre i planprosessen enn det 
planprogrammet legger opp til. Planens tema berører kommunenes politikk direkte, 
både knyttet til areal- og tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. Direkte 
deltakelse fra de regionale sentrane/kollektivknutepunktene bør vektlegges spesielt, 
fordi det er disse som har de mest komplekse problemstillingene knyttet til planens 
hovedmål, som er styrket by- og sentrumsutvikling.  
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Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: 
”Ski kommune anser kommunen som best egnet for å avgjøre lokalisering av handel, 
service og sentre. Ski kommune har for øvrig ingen kommentarer.” 
 
Vedtak:  
1. Kvakkestads forslag til vedtak fikk 5 (2H, 1PP, 2FRP) mot 6 stemmer og falt.  
2. Forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
3. Forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
4. Forslag til vedtak pkt. 3 fikk 5 (3AP, 1V, 1SV) mot 6 stemmer og falt.  
5. Forslag til vedtak pkt. 4 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
6. Forslag til vedtak pkt. 5 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
7. Forslag til vedtak pkt. 6 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
8. Forslag til vedtak pkt. 7 ble vedtatt med 6 (3AP, 1SV, 1V, 1PP) mot 5 stemmer.  
 
André Kvakkestad (FRP) anket saken inn for kommunestyret.  
 
Formannskapets vedtak er:  

1. Ski kommune støtter planens formål, som er å styrke eksisterende tettsteds- og 
bysentre, hindre by- og tettstedsspredning og bidra til effektiv arealbruk og 
miljøvennlige transportvalg. Det gis også tilslutning til ambisjonen om å forbedre 
planens styringsevne gjennom en systematisk vurdering av det planprogrammet 
kaller ”styringsbegreper” og erfaringene med anvendelsen av de ulike 
planretningslinjene for hhv. handel/privat tjenesteyting, kjøpesentre og handel med 
plasskrevende varegrupper.  

2. Ski kommune tar til etterretning det nasjonale kravet om at det etableres regional 
planbestemmelse for kjøpesentre som del av planarbeidet. Den forutsigbarheten en 
slik bestemmelse gir er en viktig forutsetning for at private aktører skal velge å satse 
på utvikling av handel i eksisterende tettsteder, slik det er forutsatt både i målet for 
det regionale planarbeidet og i Ski kommuneplan 2011-22.  

3. Ski kommune mener det er både ønskelig og nødvendig at strategier for lokalisering 
av kjøpesentre, handel med plasskrevende varer og større lager- og 
logistikketableringer avklares på regionalt nivå. Det forutsettes at regionale mål og 
strategier for næringslokalisering baseres på ABC-prinsippet (rett virksomhet på riktig 
sted), slik det er lagt til grunn i Follorådets regionale føringer for areal og transport 
(2009) og Ski kommuneplan 2011-22.  

4. Ski kommune ser positivt på at det under ”lokalisering av ulike besøksintensive 
virksomheter” også fokuseres på hvordan bevisst lokalisering av offentlige 
virksomheter kan bidra til byutvikling. Det er flere eksempler i Follo på lite ideell 
lokalisering av både kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter sett i et 
byutviklingsperspektiv.  Ski kommune ønsker samarbeid med regionale og statlige 
myndigheter om lokalisering og evt. relokalisering av offentlige funksjoner for å 
fremme byutvikling og miljøvennlig transport.  

5. Ski kommune anbefaler at regional plan for handel, service og senterstruktur 
integreres i regional plan for areal og transport, fordi temaene i de to planene i stor 
grad er overlappende. Med så stor og uklar grenseflate som det er mellom disse to 
planene, vil dette sikre effektivitet og samordning.  
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6. I lys av planens viktighet for kommunene, og planens formelle status som grunnlag 
for innsigelse, bør kommunene involveres tyngre i planprosessen enn det 
planprogrammet legger opp til. Planens tema berører kommunenes politikk direkte, 
både knyttet til areal- og tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. Direkte 
deltakelse fra de regionale sentrane/kollektivknutepunktene bør vektlegges spesielt, 
fordi det er disse som har de mest komplekse problemstillingene knyttet til planens 
hovedmål, som er styrket by- og sentrumsutvikling. 

 
Saken er anket inn for kommunestyret. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Vedtak:  
1. Andrè Kvakkestads forslag i formannskapet ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer.  
2. Formannskapets vedtak pkt. 1 fikk 20 stemmer og falt.  
3. Formannskapets vedtak pkt. 2 fikk 20 stemmer og falt.  
4. Formannskapets vedtak pkt. 3 fikk 19 stemmer og falt.  
5. Formannskapets vedtak pkt. 4 fikk 20 stemmer og falt.  
6. Formannskapets vedtak pkt. 5 fikk 20 stemmer og falt.  
7. Formannskapets vedtak pkt. 6 fikk 20 stemmer og falt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Ski kommune anser kommunen som best egnet for å avgjøre lokalisering av handel, service 
og sentre. Ski kommune har for øvrig ingen kommentarer. 
 
  
KST-83/12  
VIDERE DRIFT AV PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- 
OG GJERSJØVASSDRAGT: ORGANISERING, FINANSIERING OG VARIGHET 
 
Forslag til vedtak:  
1) Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i vannområdet PURA, 

Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det 
fremlagte saksfremlegg. 
 

2) Partnerskapet videreføres med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2021 mht drift, og 
med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2015 mht finansieringsmodell. Innen utgangen 
av 2015 fattes et nytt vedtak om videre finansieringsmodell. 

 
3) Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon 

av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet. For perioden 
01.01.2013 til 31.12.2015 utgjøres tilskuddet av kr 15 pr innbygger og kr 3 pr daa 
jordbruksareal, og innbyggertallet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.2012.  
Kostnader knyttet mot kommunenes jordbruksareal dekkes over budsjettet til 
Landbrukskontoret i Follo. Ski kommunes andel her utgjør kr. 32.400,- . 
Øvrige kostnader dekkes over selvkostbudsjettet for henholdsvis kommunalt avløp og 
avløp i spredt bebyggelse. Ski kommunes årlige tilskudd til PURA er her på kr 328.290 
som dekkes på kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende – avløp.  

 
4) Finansieringsbidraget fra Akershus fylkeskommune er i følge tildelingsbrev av 

06.01.2012 på kr 75.000 i driftsstøtte pr år fra og med 2012. 
 

5) Prosjektlederstillingen videreføres frem til 31.12.2021, da videre drift av prosjektet igjen 
revideres. Ås kommune er vertskommune for PURA og arbeidsgiver for prosjektleder. 
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Utvalg for teknikk og miljøs behandling 30.05.2012: 
 
Enstemmig innstilling: 
Forslag til vedtak tiltres 
 
Utvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i vannområdet PURA, 

Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det 
fremlagte saksfremlegg. 

 
2. Partnerskapet videreføres med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2021 mht drift, og 

med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2015 mht finansieringsmodell. Innen utgangen 
av 2015 fattes et nytt vedtak om videre finansieringsmodell. 

 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon 

av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet. For perioden 
01.01.2013 til 31.12.2015 utgjøres tilskuddet av kr 15 pr innbygger og kr 3 pr daa 
jordbruksareal, og innbyggertallet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.2012.  
Kostnader knyttet mot kommunenes jordbruksareal dekkes over budsjettet til 
Landbrukskontoret i Follo. Ski kommunes andel her utgjør kr. 32.400,- . 
Øvrige kostnader dekkes over selvkostbudsjettet for henholdsvis kommunalt avløp og 
avløp i spredt bebyggelse. Ski kommunes årlige tilskudd til PURA er her på kr 328.290 
som dekkes på kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende – avløp.  

 
4. Finansieringsbidraget fra Akershus fylkeskommune er i følge tildelingsbrev av 

06.01.2012 på kr 75.000 i driftsstøtte pr år fra og med 2012. 
 
5. Prosjektlederstillingen videreføres frem til 31.12.2021, da videre drift av prosjektet igjen 

revideres. Ås kommune er vertskommune for PURA og arbeidsgiver for prosjektleder. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Vedtak:  
Utvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
1) Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i vannområdet PURA, 

Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det 
fremlagte saksfremlegg. 
 

2) Partnerskapet videreføres med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2021 mht drift, og 
med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2015 mht finansieringsmodell. Innen utgangen 
av 2015 fattes et nytt vedtak om videre finansieringsmodell. 

 
3) Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon 

av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet. For perioden 
01.01.2013 til 31.12.2015 utgjøres tilskuddet av kr 15 pr innbygger og kr 3 pr daa 
jordbruksareal, og innbyggertallet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.2012.  
Kostnader knyttet mot kommunenes jordbruksareal dekkes over budsjettet til 
Landbrukskontoret i Follo. Ski kommunes andel her utgjør kr. 32.400,- . 
Øvrige kostnader dekkes over selvkostbudsjettet for henholdsvis kommunalt avløp og 
avløp i spredt bebyggelse. Ski kommunes årlige tilskudd til PURA er her på kr 328.290 
som dekkes på kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende – avløp.  
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4) Finansieringsbidraget fra Akershus fylkeskommune er i følge tildelingsbrev av 
06.01.2012 på kr 75.000 i driftsstøtte pr år fra og med 2012. 
 

5) Prosjektlederstillingen videreføres frem til 31.12.2021, da videre drift av prosjektet igjen 
revideres. Ås kommune er vertskommune for PURA og arbeidsgiver for prosjektleder. 

 
  
 
KST-84/12  
KOMMUNEBAROMETERET 2012 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Saken tas til orientering. 
 
  
KST-85/12  
VALG AV MEDDOMMERE - JORDSKIFTESAKER 
 
Forslag til vedtak:  
Følgende velges som meddommere til jordskifteretten fra Ski kommmune: 
1. Line Lid Brække 
2. Helen Elvestad 
3. Rose Byrkjeland 
4. Kirsten Grøstad 
5. Trond Kongsrud 
6. Knut Kristian Prestrud 
7. Helge Gonsholt 
8. Torbjørn Øygard 
 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
Følgende velges som meddommere til jordskifteretten fra Ski kommmune: 
1. Line Lid Brække 
2. Helen Elvestad 
3. Rose Byrkjeland 
4. Kirsten Grøstad 
5. Trond Kongsrud 
6. Knut Kristian Prestrud 
7. Helge Gonsholt 
8. Torbjørn Øygard 
 
  
 
KST-86/12  
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2013 - 31.DESEMBER  
2016 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret i Ski kommune foreslår følgende skjønnsmedlemmer: 

1. Torbjørg Kylland (landbruksøkonom) 
2. Anne M. Christensen (seniorrådgiver skatt-øst) 
3. Heidi Andersen (økonomi og landbruk) 
4. Claus Østby (overingeniør kommunalteknikk) 
5. Svein Solum (bygg og eiendom) 
6. Knut Kristian Prestrud (økonomi og landbruk) 
7. Ruth Baumberger (landbruk) 
8. Maj Tollefsrud (landbruk) 
9. Tore Sestøl (Bygg og eiendom) 
10. Steinar Andresen (Bygg og eiendom) 
11. Marit Gagnat (eiendomsforvaltning/ekspropriasjon) 
12. Helge Gonsholt (takstmann bygg) 
13. Målfrid Nyrnes (areal og eiendom) 
14. Ole Moen (areal og eiendom) 
15. Trond Kongsrud (areal og eiendom) 
16.  

 
Formannskapets behandling 13.06.2012: 
 
Enstemmig innstilling:  
Forslag til vedtak innstilles enstemmig.  
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak er:  
Kommunestyret i Ski kommune foreslår følgende skjønnsmedlemmer: 

1. Torbjørg Kylland (landbruksøkonom) 
2. Anne M. Christensen (seniorrådgiver skatt-øst) 
3. Heidi Andersen (økonomi og landbruk) 
4. Claus Østby (overingeniør kommunalteknikk) 
5. Svein Solum (bygg og eiendom) 
6. Knut Kristian Prestrud (økonomi og landbruk) 
7. Ruth Baumberger (landbruk) 
8. Maj Tollefsrud (landbruk) 
9. Tore Sestøl (Bygg og eiendom) 
10. Steinar Andresen (Bygg og eiendom) 
11. Marit Gagnat (eiendomsforvaltning/ekspropriasjon) 
12. Helge Gonsholt (takstmann bygg) 
13. Målfrid Nyrnes (areal og eiendom) 
14. Ole Moen (areal og eiendom) 
15. Trond Kongsrud (areal og eiendom) 
16.  

 
 
  
KST-87/12  
MANDAT FOR RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE 
 
Forslag til vedtak:  
Forslag til mandat for Rådet for likestilling av funksjonshemmede vedtas. 
Mandatet trer i kraft straks. 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 24.05.2012: 
 
Votering:  
Forslag til vedtak tiltres enstemmig.  
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:  
Forslag til mandat for Rådet for likestilling av funksjonshemmede vedtas. 
Mandatet trer i kraft straks. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Forslag til mandat for Rådet for likestilling av funksjonshemmede vedtas. 
Mandatet trer i kraft straks. 
 
  
KST-88/12  
URAVSTEMNING TARIFFOPPGJØRET 2012 
 
Forslag til vedtak:  
Ski kommune stemmer ja til foreliggende meklingsforslag for Tariffrevisjon pr. 01.05.2012. 
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Kommunestyrets behandling: 
 
Enstemmig vedtak:  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak er:  
Ski kommune stemmer ja til foreliggende meklingsforslag for Tariffrevisjon pr. 01.05.2012. 
 
  


