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Inger Marie Standal fremmet flg. forslag på vegne av Sp, Ap, Krf og uavh:
Pkt. 1) Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene / oversiktene:
Budsjettskjema 1 A og B, Budsjettskjema 2 A og B med flg. endringer:
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Rådmannens forslag (merforbruk / mindreforbruk)
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Budsjettskjema 1 B
Rammeområde Rådmannens stab
Rådmannens stab settes opp/ned med
Rammeområde Stab økonomi og politiske styringsorganer

Stab økonomi og politiske styringsorganer settes opp/ned med
Rammeområde Stab HR og administrasjon
Stab HR og administrasjon settes opp/ned med
Rammeområde Stab IKT, innovasjon og utvikling
Stab IKT, innovasjon og utvikling settes opp/ned med
Rammeområde Miljø og teknikk
Miljø og teknikk settes opp/ned med
Rammeområde Oppvekst og kultur
Åpningstider SFO (jul, påske, sommer)
Lønns og prisutvikling kirken 2,8%, som kommunen forøvrig
Holde bemanningsfaktor 6/1 i bhg. i 2019
Nærmiljøfond
Oppvekst og kultur settes opp/ned med
Rammeområde Helse og velferd
Helse og velferd settes opp/ned med

Forslag merforbruk / mindreforbruk

Pkt. 2 – 25 som rådmannens forslag.
Pkt. 26) Familiens hus
Rådmannens skal utrede ny samordningsmodell.
Det skal redegjøres for:
1) Behov
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2)
3)
4)
5)

Økonomiske rammer
Lokasjon
Faglig kompetanse
Overordnet beskrivelse av konseptet.

Det skal fremmes en sak om etablering av Familiens hus for KST. Sak går til utvalg, evt. FSK
først.
Frist
30 jun 2019
Forventet effekt
Fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings og helserelaterte problemer
hos barn, unge og deres foresatte. Økte synergier gjennom tverrfaglig samspill.
Budsjett (belastende effekt)
Rådmannens forslag knyttes til vurdering av aktuelle løsninger.
Finansiering
Rådmannen foreslår iht. behov.
Pkt 27) Utfordringer knyttet til sosial atferd i Vålerskolen
Rådmannen skal redegjøre for:
1. Hvilke tiltak som er iverksatt på den enkelte skole
2. Hvilke tiltak man ønsker å kunne iverksette
3. Evaluering av skolens samarbeid med andre instanser som PP-tjenesten, helsestasjon og
barnevern m.fl.
4. Foreslå eventuelle tiltak for hvordan dette samarbeid skal videreutvikles
5. Redegjøre for behovet for en sosiallærer på barneskolene i Våler skolen
6. Se dette behovet i sammenheng med andre tiltak
7. Vurdering av LP-metoden (læringsmiljø og pedagogisk analyse), som skolene har brukt
i flere år, i forhold til;
a. Hvordan metoden har vært brukt
b. Hvilke konkrete resultater man kan vise til
c. Når og hvordan metoden har blitt evaluert
8. Rådmannens arbeid skal være et sentralt tema på DIALOGKONFERANSEN 2019
(mars)
9. Innspill og betraktninger fra DIALOGKONFERANSEN 2019 skal danne ytterligere
grunnlag for RMs fremlegg.
Arbeidet skal resultere i anbefaling for hvordan Vålerskolen skal ivareta elevene som opplever
utfordringer knyttet til sosial atferd.
Sak fremmes oppvekst- og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
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Vedtak i sak 10/18 i OKU 20.11.18 utgår og blir erstattet av dette verbalpunktet.
Frist
30 jun 2019
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Vurdere sammenheng ift familiens hus (jf. annet verbalpunkt over), samt verbalpunkt om
kompetanseheving og rekruttering skoler og barnehager (se nedenfor).
Pkt. 28) Kompetanseheving og rekruttering skoler og barnehager
Rådmannen skal redegjøre for:
1. Hvordan pålagt kompetanseheving skal gjennomføres i skole og barnehage
2. Hvordan nye pedagoger med relevant og godkjent utdanning skal rekrutteres
3. RMs arbeid skal være et sentralt tema på DIALOGKONFERANSEN 2019 (mars).
Innspill og betraktninger fra DIALOGKONFERANSEN 2019 skal danne ytterligere
grunnlag for rådmannens saksfremlegg til OKU KST.
Sak fremmes for oppvekst- og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
Vedtak i sak 9/18 i OKU 20.11.18 utgår, og blir erstattet av dette verbalpunktet.
Frist 30 jun 2019
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Utfordringer knyttet til sosial atferd i Vålerskolen, jf. verbalpunkt over.
Pkt. 29) Frivillige organisasjoner
Rådmannens skal gjennomgå og revurdere retningslinjer for behandling av frivillige
organisasjoners søknader om økonomisk støtte fra kommunen.
Sak fremmes for helse og velferdsutvalget og kommunestyret (KST).
Frist
30 sep 2019
Forventet effekt
Klargjøring av retningslinjer og praksis. Avklart kommunens ambisjoner og økonomiske
rammer for bidrag. Effektiv saksbehandling (unngå uønsket økt belastning for
administrasjonen).
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Pkt. 30) Lekeområder
Rådmannen (RM) skal påse at det er gode rutiner for kontroll og vedlikehold av kommunes
lekeområder.
Frist 30 jun 2019
Forventet effekt
Det forutsettes at behovet for nye lekeapparater på kommunes skoler og barnehager følges
opp.
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Nærmiljøspørsmål og utvikling. RMs «satsning på barn, unge, skole og nærmiljø (folkehelse)»,
ref. økonomiplan 2019-22 pkt. 1.3.
Pkt. 31) Kartlegging nettverk
Rådmannens skal:
1) Kartlegge hvilke nettverk Våler kommune er en del av.
2) Vurdere hvilke utviklingsmuligheter har vi for å kunne nyttiggjøre oss disse i større grad
enn i dag, både administrativt og politisk.
Eksempler på temanettverk; klima/miljø, folkehelse.
Sak fremmes for helse- og velferdsutvalget og kommunestyret (KST).
Frist 30 sep 2019

Forventet effekt
Økt samspill og ressursutnyttelse til beste for innbyggere. Samfunnsøkonomiske gevinster.
Bidrag til å synliggjøre kompetanse for samskaping (ref. ambisjonen om "kommune 3.0").
Viktig med langsiktig og realistisk ambisjon - for å sikre kapasitet kontra prioritering.
Pkt. 32) Nærmiljøfond
Rådmannen bes utarbeide forslag til retningslinjer og vedtekter for et kommunalt nærmiljøfond.
Sak fremmes for oppvekst og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
Det er tenkt at OKU skal ha sakbehandlermyndighet med administrativ støtte fra RM.
Frist 30 sep 2019
Forventet effekt
Bidra til gode tiltak og godt samarbeid i utviklingen av de TRE områdesentrene Våk,
Kirkebygden og Svinndal.
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Sammenhenger (andre saker/forhold)
Vurdere utbyttet fra nærmiljøseminar (feb-mar 2019) som er under planlegging.

Rådmannens forslag fikk 0 stemmer.
Standals forslag tiltrådt med 6 stemmer (Sp, Ap, uavh) mot 1 stemme (H).
Vedtak:
1) Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene / oversiktene:
Budsjettskjema 1 A og B, Budsjettskjema 2 A og B med flg. endringer:
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Bruk av disposisjonsfond
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Budsjettskjema 1 B
Rammeområde Rådmannens stab
Rådmannens stab settes opp/ned med
Rammeområde Stab økonomi og politiske styringsorganer

Stab økonomi og politiske styringsorganer settes opp/ned med
Rammeområde Stab HR og administrasjon
Stab HR og administrasjon settes opp/ned med
Rammeområde Stab IKT, innovasjon og utvikling
Stab IKT, innovasjon og utvikling settes opp/ned med
Rammeområde Miljø og teknikk
Miljø og teknikk settes opp/ned med
Rammeområde Oppvekst og kultur
Åpningstider SFO (jul, påske, sommer)
Lønns og prisutvikling kirken 2,8%, som kommunen forøvrig
Holde bemanningsfaktor 6/1 i bhg. i 2019
Nærmiljøfond
Oppvekst og kultur settes opp/ned med
Rammeområde Helse og velferd
Helse og velferd settes opp/ned med

Forslag merforbruk / mindreforbruk

2) Fra 1.1.2019 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager slik:
a) hel plass
b) delt plass, 3 dg. pr. uke
c) delt plass, 2 dg. pr. uke

kr 2 990 per mnd (kr 2 910 per mnd i 2018)
kr 2 095 per mnd (kr 2 035 per mnd i 2018)
kr 1 405 per mnd (kr 1 365 per mnd i 2018).

Fra 1.8.2019 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager
slik:
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a) hel plass
b) delt plass, 3 dg. pr. uke
c) delt plass, 2 dg. pr. uke

kr 3 040 per mnd (kr 2 910 fra 1.1.2019)
kr 2 135 per mnd (kr 2 035 fra 1.1.2019)
kr 1 439 per mnd (kr 1 405 fra 1.1.2019)

Fra 1.1.2019 justeres satsene for matpenger slik:
d) matpenger, hel plass fra kr 390 til kr 400 pr. mnd.
Avvikende ukentlig oppholdstid (dager pr. uke) betales forholdsmessig etter satsen for 3
dager pr. uke. Tilsvarende betales matpenger forholdsmessig.
3) Fra 1.8.2019 justeres satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene som følger:
For elever på 1. og 2. trinn:



ettermiddagsopphold 5 dg per uke
tillegg morgenopphold

kr 2 343 per mnd (kr 2 275 i 2018)
kr 1 029 per mnd (kr 999 i 2018).

For elever på 3. og 4. trinn:



ettermiddagsopphold 5 dg per uke
tillegg morgenopphold

kr 2 139 per mnd (kr 2 077 i 2018)
kr 1 029 per mnd (kr 999 i 2018).

4) Avkortet ukentlig oppholdstid (dager per uke) betales forholdsmessig med et tillegg
på 5 % avrundet oppad til nærmeste hele krone.




I perioder (på minimum en måned) hvor elever på gjør bruk av tilbudet om leksehjelp,
reduseres betalingssatsene for ettermiddagsopphold med 11 % dersom leksehjelpen er
organisert som en del av skolefritidsordningen.
Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det
faktureres tilleggsbetaling på kr 170 per påbegynt time.

5) Fra 1.1.2019 videreføres gjeldende billettsatser
for folkebadet:



For voksne kr 70 (kr 70 i 2018)
For barn
kr 40 (kr 40 i 2018).

6) Fra 1.1.2019 justeres de årlige festeavgiftene på kirkegårdene slik:



Grav:
kr 220 (kr 215 i 2018)
Engangssum for å ligge i navnet minnelund opprettholdes på kr 5 000.

7) Fra 1.1.2019 fastsettes prisen ved utleie av Vålerhallen, til andre formål enn trening
av barn og unge under 20 år i regi av lokale lag og foreninger, til kr 430 per time (kr
420 i 2018) for hel hall. Ved leie av 1/3 og 2/3 hall reduseres leiesatsen forholdsmessig.
8) Fra 1.1.2019 heves utleieprisene slik:
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Festsalene i Herredshuset fra kr 3 200 til kr 3 300
Grendesalen i Kirkebygden barnehage fra kr 3 200 til kr 3 300
Kantina i dagsenteret på helse og sosialsenteret leies ikke ut.

9) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %,
avrundet oppad til nærmeste hele krone: maksimalhusleie i omsorgsboligene.
Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle
bolig.
10) Fra 1.1.2019 heves satsen for strøm, oppvarming og vaktmestertjenester
m.v. i omsorgs- og trygdeboligene med 3 %, avrundet til nærmeste hele
tikrone (fra kr. 1 770 til kr. 1 1820).
11) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %,
avrundet oppad til nærmeste hele krone leieprisene i ungdomsboligene.
Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.
12) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %,
avrundet oppad til nærmeste hele krone leieprisene i sosial- og tjenesteboligene.
Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle
bolig.
13) For 2019 fastsettes betaling for vask av tøy til kr. 75,- (70,- i 2018) pr. kg tøy, og vask og
rulling av duker til kr. 150,- (140,- i 2018) pr. løpemeter. Beløpene er ekskl. mva.
14) For 2019 fastsettes følgende betalingssatser i pleie- og omsorgstjenestene:







Egenbetaling for korttidsopphold/rehabiliteringsopphold:
Døgnopphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
Dag/natt-opphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på
langtidsplass.
Tilkjørt middag til beboere på helse- og sosialsenteret pr. porsjon kr. 80,- (80,- i 2018),
Tilkjørt middag til hjemmeboende kr 83,- (83,- i 2018).
Tørrmat (frokost/kvelds) kr. 48,- pr. stk. (48,- i 2018),

Tjenesten trygghetsalarm:



Minstesats for de med inntekt under 2 G settes til kr. 110 pr. mnd (110 i 2018).
For de med inntekt over 2 G kr. 250 pr. mnd. (250,- i 2018) og
digitale trygghetsalarmer kr. 350 pr. mnd. (350,- i 2018).

Egenbetaling for hjemmehjelp (praktisk bistand) økes med ca. 3 %.
Alternativ

1

2

3

Inntekt

(Inntil 2G)

(2G – 3G)

(3G – 4G) (4G – 5G) (Over 5G)
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Enhetspris (time)

67

Start abonnement 3 timer
etter
Abonnementspris 201
pr mnd

168

270

355

387

10 timer

15 timer

15 timer

15 timer

1 668

4 048

5 330

5 809

(Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 67,- x 2,5 time = kr.
167,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir man fakturert etter abonnementssystemet som
blir kr. 201.)

15) Fra 1.1.2019 økes årsgebyret for kloakk med i gjennomsnitt 12 % til
kr. 1 931 (1 804 i 2018) på fast gebyr og kr. 29,41 i forbruksgebyr (25,71 i 2018) pr.
kbm. Beløpene er ekskl. mva.



Pris for stipulert mengde settes lik pris for målt mengde pr. kubikkmeter (kbm).
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges et gebyr tilsvarende inkassosatsen samt at
forbruket stipuleres likt med siste årsavlesning. Ved manglende avlesning utover to år
blir avlesning foretatt av kommunen/ Våler vannverk og det ilegges et avlesningsgebyr
tilsvarende inkassosatsen x 2.

16) Tilknytningsavgiftene for kloakk i 2019 fastsettes til kr. 20 000 ekskl. mva.
per boenhet (kr 20 000 i 2017).
17) Avgiften for slamtømming pr. gang for 2019 reduseres med 9,1 %.
18) Fra 1.1.2019 økes renovasjonsgebyrene med 5 % (standard abonnement) i tråd med
vedlagte gebyrregulativ.
19) Fra 1.1.2019 økes feieravgiften pr. pipeløp for boliger med 22,8 % til kr. 512 (kr
417 i 2018).
Fra 1.1.2019 reduseres feieravgiften pr. pipeløp for fritidsboliger med 38,7 % til
kr. 256 (kr 417 i 2018).
Beløpene er ekskl. mva.
20) Fra 1.1.2019 fastsettes gebyrer for plan- og byggesaksbehandling i tråd med
vedlagte betalingsregulativ.
21) Fra 1.1.2019 fastsettes gebyrer etter gebyrforskrift i medhold av matrikkelloven i tråd
med vedlagte betalingsregulativ.
22) Gebyr etter ”Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp
av avløpsvann i Våler kommune” fastsettes for 2019 til kr. 980 pr. år (kr 953 i 2018).
23) For eiendomsskatt gjelder:




I medhold av Lov om eigendomsskatt til kommunane, lov av 06.06.1975 nr 29
§§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i 2019 etter utskrivningsalternativet i lovens
§ 3, litra a; faste eiendommer i hele kommunen.
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Det skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 1/7 del i
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4).
b) Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille, jf § 13.
c) Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad frita
følgende eiendommer for eiendomsskatt:
Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit
fylke eller staten.
Bygning som har historisk verde, gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om
kulturminner.
d) Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad frita for
eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør det særs urimelig å kreve inn eiendomsskatten.
Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 alternativt 12 terminer , jf § 25.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte rammer
og retningslinjer for eiendomsskatt, vedtatt av skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda
17.08.2011.

24) Likviditeten anses tilstrekkelig i 2019, og det treffes derfor ikke særskilte vedtak.
25) Til finansiering i 2019 av EPC- prosjekt kr 10 000 000, gymsal Svinndal skole kr
6 000 000, rehabilitering avløpsnett kr 2 300 000 og vann/avløp/gs FV120 kr 3 000 000
opptas lån inntil kr. 21 300 000. Lånet avdras med like store årlige avdrag i lånets løpetid.
Det er ikke kommunestyrets forutsetning at rådmannen må ta opp lån i budsjettåret hvis
han finner det hensiktsmessig å utsette slikt opptak til et senere år.
Pkt. 26) Familiens hus
Rådmannens skal utrede ny samordningsmodell.
Det skal redegjøres for:
6) Behov
7) Økonomiske rammer
8) Lokasjon
9) Faglig kompetanse
10) Overordnet beskrivelse av konseptet.
Det skal fremmes en sak om etablering av Familiens hus for KST. Sak går til utvalg, evt. FSK
først.
Frist
30 jun 2019
Forventet effekt
Fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings og helserelaterte problemer
hos barn, unge og deres foresatte. Økte synergier gjennom tverrfaglig samspill.
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Budsjett (belastende effekt)
Rådmannens forslag knyttes til vurdering av aktuelle løsninger.
Finansiering
Rådmannen foreslår iht. behov.
Pkt 27) Utfordringer knyttet til sosial atferd i Vålerskolen
Rådmannen skal redegjøre for:
10. Hvilke tiltak som er iverksatt på den enkelte skole
11. Hvilke tiltak man ønsker å kunne iverksette
12. Evaluering av skolens samarbeid med andre instanser som PP-tjenesten, helsestasjon og
barnevern m.fl.
13. Foreslå eventuelle tiltak for hvordan dette samarbeid skal videreutvikles
14. Redegjøre for behovet for en sosiallærer på barneskolene i Våler skolen
15. Se dette behovet i sammenheng med andre tiltak
16. Vurdering av LP-metoden (læringsmiljø og pedagogisk analyse), som skolene har brukt
i flere år, i forhold til;
a. Hvordan metoden har vært brukt
b. Hvilke konkrete resultater man kan vise til
c. Når og hvordan metoden har blitt evaluert
17. Rådmannens arbeid skal være et sentralt tema på DIALOGKONFERANSEN 2019
(mars)
18. Innspill og betraktninger fra DIALOGKONFERANSEN 2019 skal danne ytterligere
grunnlag for RMs fremlegg.
Arbeidet skal resultere i anbefaling for hvordan Vålerskolen skal ivareta elevene som opplever
utfordringer knyttet til sosial atferd.
Sak fremmes oppvekst- og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
Vedtak i sak 10/18 i OKU 20.11.18 utgår og blir erstattet av dette verbalpunktet.
Frist
30 jun 2019
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Vurdere sammenheng ift familiens hus (jf. annet verbalpunkt over), samt verbalpunkt om
kompetanseheving og rekruttering skoler og barnehager (se nedenfor).
Pkt. 28) Kompetanseheving og rekruttering skoler og barnehager
Rådmannen skal redegjøre for:
4. Hvordan pålagt kompetanseheving skal gjennomføres i skole og barnehage
5. Hvordan nye pedagoger med relevant og godkjent utdanning skal rekrutteres
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6. RMs arbeid skal være et sentralt tema på DIALOGKONFERANSEN 2019 (mars).
Innspill og betraktninger fra DIALOGKONFERANSEN 2019 skal danne ytterligere
grunnlag for rådmannens saksfremlegg til OKU KST.
Sak fremmes for oppvekst- og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
Vedtak i sak 9/18 i OKU 20.11.18 utgår, og blir erstattet av dette verbalpunktet.
Frist 30 jun 2019
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Utfordringer knyttet til sosial atferd i Vålerskolen, jf. verbalpunkt over.
Pkt. 29) Frivillige organisasjoner
Rådmannens skal gjennomgå og revurdere retningslinjer for behandling av frivillige
organisasjoners søknader om økonomisk støtte fra kommunen.
Sak fremmes for helse og velferdsutvalget og kommunestyret (KST).
Frist
30 sep 2019
Forventet effekt
Klargjøring av retningslinjer og praksis. Avklart kommunens ambisjoner og økonomiske
rammer for bidrag. Effektiv saksbehandling (unngå uønsket økt belastning for
administrasjonen).

Pkt. 30) Lekeområder
Rådmannen (RM) skal påse at det er gode rutiner for kontroll og vedlikehold av kommunes
lekeområder.
Frist 30 jun 2019
Forventet effekt
Det forutsettes at behovet for nye lekeapparater på kommunes skoler og barnehager følges
opp.
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Nærmiljøspørsmål og utvikling. RMs «satsning på barn, unge, skole og nærmiljø (folkehelse)»,
ref. økonomiplan 2019-22 pkt. 1.3.
Pkt. 31) Kartlegging nettverk
Rådmannens skal:
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3) Kartlegge hvilke nettverk Våler kommune er en del av.
4) Vurdere hvilke utviklingsmuligheter har vi for å kunne nyttiggjøre oss disse i større grad
enn i dag, både administrativt og politisk.
Eksempler på temanettverk; klima/miljø, folkehelse.
Sak fremmes for helse- og velferdsutvalget og kommunestyret (KST).
Frist 30 sep 2019

Forventet effekt
Økt samspill og ressursutnyttelse til beste for innbyggere. Samfunnsøkonomiske gevinster.
Bidrag til å synliggjøre kompetanse for samskaping (ref. ambisjonen om "kommune 3.0").
Viktig med langsiktig og realistisk ambisjon - for å sikre kapasitet kontra prioritering.
Pkt. 32) Nærmiljøfond
Rådmannen bes utarbeide forslag til retningslinjer og vedtekter for et kommunalt nærmiljøfond.
Sak fremmes for oppvekst og kulturutvalget (OKU) og kommunestyret (KST).
Det er tenkt at OKU skal ha sakbehandlermyndighet med administrativ støtte fra RM.
Frist 30 sep 2019
Forventet effekt
Bidra til gode tiltak og godt samarbeid i utviklingen av de TRE områdesentrene Våk,
Kirkebygden og Svinndal.
Sammenhenger (andre saker/forhold)
Vurdere utbyttet fra nærmiljøseminar (feb-mar 2019) som er under planlegging.

Adresse:
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Telefon:
69289100

Bankgiro nr:
Foretaksnummer:
7874.06.27502
NO 959272581MVA
Hjemmeside: www.valer-of.kommune.no

