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PS 55/18 Evaluering og organisering av det framtidige næringsutviklingsarbeidet i Nore
og Uvdal - plan for gjennomføring.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det gjennomføres en evaluering av Nore og Uvdal kommunes samlede innsats i
næringsutviklingsarbeidet med særlig fokus på samspillet mellom kommunen,
næringsselskapet og næringslivet.
2. Til å gjennomføre arbeidet etableres en arbeidsgruppe bestående av tre
folkevalgte og fire fra næringslivet.
3. Til arbeidsgruppa velges følgende tre folkevalgte:
…………………………….
…………………………….
…………………………….

4. Rådmann i samråd med ordfører får i oppdrag å utpeke fire representanter for
næringslivet.
5. Arbeidsgruppas mandat er å evaluere kommunens næringsutviklingsarbeid samt
fremme forslag til fremtidige oppgaver, organisering og finansiering av arbeidet.
6. Arbeidsgruppas rapport med anbefaleringer legges frem for formannskapet
13.05.19 med endelig behandling i kommunestyret 27.05.19.
7. Det bevilges kr 100 000 ved bruk av næringsfondet til gjennomføring av analyse
av kommunens næringsvirksomhet og bistand til brukerundersøkelse.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
De folkevalgte velges på kommunestyremøtet 17.12.2018.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
1. Det gjennomføres en evaluering av Nore og Uvdal kommunes samlede innsats i
næringsutviklingsarbeidet med særlig fokus på samspillet mellom kommunen,
næringsselskapet og næringslivet.
2. Til å gjennomføre arbeidet etableres en arbeidsgruppe bestående av tre
folkevalgte og fire fra næringslivet.
3. Til arbeidsgruppa velges følgende tre folkevalgte:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
4. Rådmann i samråd med ordfører får i oppdrag å utpeke fire representanter for
næringslivet.
5. Arbeidsgruppas mandat er å evaluere kommunens næringsutviklingsarbeid samt
fremme forslag til fremtidige oppgaver, organisering og finansiering av arbeidet.
6. Arbeidsgruppas rapport med anbefaleringer legges frem for formannskapet
13.05.19 med endelig behandling i kommunestyret 27.05.19.
7. Det bevilges kr 100 000 ved bruk av næringsfondet til gjennomføring av analyse
av kommunens næringsvirksomhet og bistand til brukerundersøkelse.

PS 56/18 Tilsyn med og innføring av avgift ved salg av tobakksvarer

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) og Forskrift
om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)
§ 24 innkreves det for 2018 en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker på 4 500. For midlertidige salgssteder fastsettes
avgiften til kr 1 200.
2. Ansvaret for å organisere og gjennomføre tilsyn i tråd med ovennevnte lov og
forskrift delegeres til rådmannen.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
Nils Helge Tufto (H) ønsker tilleggsinformasjon til kommunestyremøtet.
VOTERING:
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
1. Med hjemmel i Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) og Forskrift
om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)
§ 24 innkreves det for 2018 en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker på 4 500. For midlertidige salgssteder fastsettes
avgiften til kr 1 200.
2. Ansvaret for å organisere og gjennomføre tilsyn i tråd med ovennevnte lov og
forskrift delegeres til rådmannen.

PS 57/18 Overføring av bevilgning fra 2018 til 2019

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2018 overføres til 2019
med 43,7 mill. kr. Bevilgningen overføres med samme finansiering som
opprinnelig bevilgning i 2018.
2. Netto inntekt ved innløsning av festetomter på 904.440 kr avsettes til ubundne
investeringsfond.
3. Utlånsrammen for videre utlån (Startlån) reguleres til 0,3 mill. kr i 2018. Beløpet
finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler til dette formål.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
Administrasjonen svarte på spørsmål til saken.
Prosjektleder Andreas Sveen viste en oversikt over de største overføringene.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2018 overføres til 2019
med 43,7 mill. kr. Bevilgningen overføres med samme finansiering som opprinnelig
bevilgning i 2018.
2. Netto inntekt ved innløsning av festetomter på 904.440 kr avsettes til ubundne
investeringsfond.
3. Utlånsrammen for videre utlån (Startlån) reguleres til 0,3 mill. kr i 2018. Beløpet
finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler til dette formål.

PS 58/18 Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Nore og Uvdal kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden 20192022 vedtas med hjemmel i kommunelovens § 44 og plan- og bygningslovens § 111.
2. Driftsbudsjettet for 2019 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per
kommuneområde som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan- og
budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.
3. Ordføreren gis fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil kr 20
000 til enkeltbevilgninger ved særskilte anledninger, jubileer og lignende.
4. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2019 fastsettes i samsvar med
vedlegg til plan- og budsjettdokumentet.
5. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon,
feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
6. Skatt på formue og inntekt for år 2019 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
7. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29
(eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019:
a. Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av
særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 c).
b. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunneiendom) i
tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
c. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én
syvendedel i 2019 (jf. første ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§
3 og 4).
d. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf.
eiendomsskattelova § 11. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget for
2019 er 7 promille.

e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.
Første termin forfaller 20.03.18 og andre termin forfaller 20.06.18.
f. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt
ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2012 med virkning fra
eiendomsskatteåret 2013.
g. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i
kommunestyret 03.12.12 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf.
eiendomsskattelova § 10.
8. Investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B
i plan- og budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.
9. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål
som er fastsatt av kommunestyret.
10. Det godkjennes låneopptak på inntil 38,0 mill. kr i 2019 til finansiering av årets
investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema
2A. Lånet nedbetales over 20 år.
11. Mål for kommunen og kommuneområdene legges til grunn for mål- og
resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i 2019.
12. Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet for 2019 på til samme
kr 861 500 vedtas.

Behandling Administrasjonsutvalget- 03.12.2018:
Det ble stilt spørsmål til administrasjonen, disse ble svart på av rådmannen, økonomisjef og
kommunalsjefene.
Innstillingen ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling Administrasjonsutvalget- 03.12.2018:
1. Nore og Uvdal kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden 20192022 vedtas med hjemmel i kommunelovens § 44 og plan- og bygningslovens § 111.
2. Driftsbudsjettet for 2019 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per
kommuneområde som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan- og
budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.

3. Ordføreren gis fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil kr 20
000 til enkeltbevilgninger ved særskilte anledninger, jubileer og lignende.
4. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2019 fastsettes i samsvar med
vedlegg til plan- og budsjettdokumentet.
5. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon,
feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
6. Skatt på formue og inntekt for år 2019 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
7. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29
(eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019:
d. Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av
særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 c).
e. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunneiendom) i
tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
f. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én
syvendedel i 2019 (jf. første ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§
3 og 4).
h. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf.
eiendomsskattelova § 11. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget for
2019 er 7 promille.
i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.
Første termin forfaller 20.03.18 og andre termin forfaller 20.06.18.
j. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt
ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2012 med virkning fra
eiendomsskatteåret 2013.
k. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i
kommunestyret 03.12.12 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf.
eiendomsskattelova § 10.
8. Investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B
i plan- og budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.
9. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål
som er fastsatt av kommunestyret.

10. Det godkjennes låneopptak på inntil 38,0 mill. kr i 2019 til finansiering av årets
investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema
2A. Lånet nedbetales over 20 år.
11. Mål for kommunen og kommuneområdene legges til grunn for mål- og
resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i 2019.
12. Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet for 2019 på til samme
kr 861 500 vedtas.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
Det er en oppfordring fra rådmannen å stille eventuelle spørsmål i god tid før
kommunestyrebehandlingen. Det ble delt ut tilleggsopplysninger, disse sendes kommunestyret
sammen med innkalling til møtet.
Rådmannen foreslår at de nye vedtatte tobakksalgforskriftene legges inn i budsjettet.
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
1. Nore og Uvdal kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden 20192022 vedtas med hjemmel i kommunelovens § 44 og plan- og bygningslovens § 111.
2. Driftsbudsjettet for 2019 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per
kommuneområde som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan- og
budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.
3. Ordføreren gis fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil kr 20
000 til enkeltbevilgninger ved særskilte anledninger, jubileer og lignende.
4. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2019 fastsettes i samsvar med
vedlegg til plan- og budsjettdokumentet.
5. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon,
feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
6. Skatt på formue og inntekt for år 2019 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
7. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29
(eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019:

g. Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av
særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 c).
h. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunneiendom) i
tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
i. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én
syvendedel i 2019 (jf. første ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§
3 og 4).
l. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf.
eiendomsskattelova § 11. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget for
2019 er 7 promille.
m. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.
Første termin forfaller 20.03.18 og andre termin forfaller 20.06.18.
n. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt
ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2012 med virkning fra
eiendomsskatteåret 2013.
o. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i
kommunestyret 03.12.12 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf.
eiendomsskattelova § 10.
8. Investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B
i plan- og budsjettdokumentet vedtas med hjemmel i kommunelovens § 45, jfr. § 46.
9. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål
som er fastsatt av kommunestyret.
10. Det godkjennes låneopptak på inntil 38,0 mill. kr i 2019 til finansiering av årets
investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema
2A. Lånet nedbetales over 20 år.
11. Mål for kommunen og kommuneområdene legges til grunn for mål- og
resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i 2019.
12. Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet for 2019 på til samme
kr 861 500 vedtas.

PS 59/18 Messa

Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å starte en prosess med sikte på salg av Messa.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
Rådmannen gis fullmakt til å starte en prosess med sikte på salg av Messa.

PS 60/18 Vedlikehold av kommunale formålsbygg i 2019

Rådmannens forslag til innstilling:
1. 11 mill. kr til vedlikehold og utbedring av tak på kommunale bygninger søkes
innarbeidet i investeringsdelen av økonomiplan for 2019-2022 med 5,0 mill. kr i
2019 og 6 mill. kr i 2020.
2. Netto investering finansieres ved låneopptak på 4 mill. kr i 2019 og 4,8 mill. kr i
2020.

Behandling Formannskap- 03.12.2018:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.12.2018:
1. 11 mill. kr til vedlikehold og utbedring av tak på kommunale bygninger søkes

innarbeidet i investeringsdelen av økonomiplan for 2019-2022 med 5,0 mill. kr i
2019 og 6 mill. kr i 2020.
2. Netto investering finansieres ved låneopptak på 4 mill. kr i 2019 og 4,8 mill. kr i
2020.

