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024/15 Referatsaker

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Enstemmig som forslag til vedtak.

K- 024/15 Vedtak
Referatsaker tas til orientering.

025/15 Søknad om fase 2 i Byregionprosjektet

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Repr Ivar Krekvik foreslo: Hvis det blir mulighet skal Våler kommune delta i tilsvarende
prosjekt for Elverum.
Forslag til vedtak ble vedtatt med 15 mot 4 stemmer.
19 repr til stede.

K- 025/15 Vedtak
Opprinnelig forslag til vedtak ble vedtatt.

026/15 Ny behandling av spørsmålet om oppdyrking, salg eller utleie av jord på Haslemoen

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Repr Ivar Krekvik forslo NM-utvalgets innstilling fra 25. juni 2014:
1.
Skogsarealene på Haslemoen omdisponeres til jordbruk
2.
Endelig utforming av arealene bestemmes i forbindelse med arealplanleggingen av
området.
3.
Våler kommune avvirker tømmeret på de områder som skal omdisponeres etter en
plan som utarbeides av Glommen og skogforvalter i fellesskap.
4.
Stubbmarken deles opp i henhold til arealplanen som utarbeides, og de ferdig fradelte
arealene legges ut for salg og oppdyrking. Hvordan dette salget skal gjennomføres behandles
i egen sak
Våler AP v/Hilde Riseng foreslo:
Pkt1: Deler av skogsarealene på Haslemoen omdisponeres til jordbruk .

Pkt.2 Endelig utforming av arealene bestemmes i forbindelse med arealplanleggingen av
området Endelig arealplan legges fram for godkjenning i kommunestyret.
Pkt. 3 Våler kommune avvirker tømmeret på de områdene som skal omdisponeres etter en
plan som utarbeides av Glommen og skogforvalter i fellesskap.
Pkt 4:.Stubbmarken deles opp i henhold til arealplanen . De ferdig fradelte arealene legges ut
til oppdyrking og leies ut. Hvordan dette skal gjennomføres behandles i en egen sak sammen
med endelig arealplan. Herunder pris, hvilke områder som skal leies ut.
Pkt 5. Skiftene 15, 16, 17 og 20 tas ikke med i arealplanen men reguleres til næringsformål.
enst
Pkt 6. Bønder i Våler skal være prioritert ved bruk av jorda på Haslemoen.
Pkt 7. Frigjorte arealer der det åpenbart lønner seg å drive skogbruk, skal ikke dyrkes opp til
jordbruk.
Repr Krekviks forslag ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer.
8 stemte for Aps forslag.
19 repr til stede.
K- 026/15 Vedtak
1. Skogsarealene på Haslemoen omdisponeres til jordbruk
2. Endelig utforming av arealene bestemmes i forbindelse med arealplanleggingen av
området.
3. Våler kommune avvirker tømmeret på de områden som skal omdisponeres etter en
plan som utarbeides av Glommen og skogforvalter i fellesskap.
4. Stubbmarken deles opp i henhold til arealplanen som utarbeides, og de ferdig
fradelte arealene legges ut for salg og oppdyrking. Hvordan dette salget skal
gjennomføres behandles i egen sak.

027/15 Innsigelse mot protokollen fra kommunestyrets møte 03.03.2014 - interpellasjon
vedrørende saken om oppdyrking av Haslemoen

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Vedtaket i protokollen ligger fast, men innsigelsen som har kommet inn skal tas inn i
protokollen som protokolltilførsel.

K- 027/15 Vedtak
Innsigelsen tas inn i protokollen som en protokolltilførsel.

028/15 Vålbyen barnehage - Utvidelse av investeringsbudsjett prosjekt rehabilitering

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

K- 028/15 Vedtak
Budsjettet utvides med kr 1 714 607,00 og Våler kommune inngår avtale med henholdsvis:
Våler Bygg, GK Norge AS og Lund Elektriske AS. I tillegg går Våler kommune ut med
tilbudsforespørsel på etterisolering og maling i henhold til innkjøpsrutinene.
Utvidelsen finansieres ved bruk av lån.

029/15 Tilleggsbevilgning Våler kirke

20.04.2015 Behandling i Kommunestyret
Pensjonistpartiet v/Svein Olsen foreslo at saken utsettes.
Forslaget ble forkastet med 18 mot 1 stemme.
Repr Gudmund Gjerdrum foreslo at alternativ 1 i «alternative handlemåter» vedtas.
Forslag til vedtak ble vedtatt med 14 mot 5 stemmer.
5 stemte for Gudmund Gjerdrums forslag.
19 repr til stede.
K- 029/15 Vedtak
· Våler kommune tar opp lån inntil 5,2 millioner for å dekke manglende
finansiering til nytt kirkebygg.
· Våler kommuner betaler ut forskudd på inntil 5,2 millioner (i påvente av
administrasjon av låneopptaket), slik at regninger som er forfalt kan betales.
· Betingelse for Kirkelig fellesråd er at dagens tjenesteytingsavtale avsluttes og ny
lages. Avtalen godkjennes av kommunestyret.
· Rådmann gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår.

