Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT
Saker:

60 - 64

Utvalg:

Formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Rødberg

Dato:

18.11.2013

Tidspunkt:

13.30 – 17:30

Følgende medlemmer møtte:

Eli Hovd Prestegården
Torkel Wetterhus
Odmund Deinboll
Anne Grete Svendsen
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Kirsten Gjestemoen Hovda
Følgende varamedlemmer møtte:

Sigrid Enerstvedt Heggelien
Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Vidar Torgersen, fagsjefene Christianne
Stroop, Lis Berit Nerli, Leif Ågesen, Oddbjørn
Fønnebø og økonomisjef Anne Rudi.

Merknader:
I forkant av saksbehandlingen mottok formannskapet en orientering vedr.
energiøkonomisering/alternative oppvarmingskilder i Nore og Uvdal Næringspark v/Kai
Redalen, og utbedring fasade kommunehus v/Nils Friis.
Representanten Odmund Deinboll (H) hadde en kommentar til saksliste, hvor han etterlyste
plan Nore og Uvdal vest og sak om planstrategi. Formannskapet ønsket at oversikt over
tidsskjema og fremdrift planer blir lagt fram til kommunestyrets møte den 02.12.13.

Sak 64/13 ble lagt fram i starten av møtet, formannskapet fikk en orientering fra rådmannen og
gav tilslutning til at saken kunne behandles samme dag.
Til slutt i møtet hadde varaordfører kalt inn næringskonsulent Terje Halland til div. informasjon
vedr. Miljøringen.

Protokollen godkjent
19.11.13:
___________________________________
Eli Hovd Prestegården
ordfører

Sakskart:
Utvalgs
Saksnr:
PS 60/13
PS 61/13
PS 62/13
PS 63/13
PS 64/13

____________________________________
Unni Wetlesen
politisk sekretær

Sakstittel
Søknad om tilskudd til brosjyre Humanistisk gravferd Nore og
Uvdal
Overføring av midler fra prosjekt 8224:Rødberg skole til prosjekt
8225:Rehavilitering av Uvdal skole
Overføring av bevilgninger fra 2013 - 2014.
Årsbudsjett 2014. Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017.
Seniorpolitiske tiltak.

Lukket/åpent

PS 60/13 Søknad om tilskudd til brosjyre Humanistisk gravferd Nore og Uvdal

Ordførers forslag til vedtak:
Nore og Uvdal kommune yter et tilskudd på kr 2000,- til Human-Etisk Forbund til trykking og
layout av brosjyren.
Beløpet dekkes over ansvar 1980, tilfeldige utgifter.

Behandling Formannskap- 18.11.2013:
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskap- 18.11.2013:
Nore og Uvdal kommune yter et tilskudd på kr 2000,- til Human-Etisk Forbund til trykking og
layout av brosjyren.
Beløpet dekkes over ansvar 1980, tilfeldige utgifter.

PS 61/13 Overføring av midler fra prosjekt 8224:Rødberg skole til prosjekt
8225:Rehavilitering av Uvdal skole

Rådmannens forslag til vedtak:
Ledige investeringsmidler fra prosjekt 8224; Rødberg skole overføres til prosjekt 8225; Uvdal
skole.
Behandling Formannskap- 18.11.2013:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Formannskap- 18.11.2013:
Ledige investeringsmidler fra prosjekt 8224; Rødberg skole overføres til prosjekt 8225; Uvdal
skole.

PS 62/13 Overføring av bevilgninger fra 2013 - 2014.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2013 overføres til 2014 med
29,1 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i 2013.
2. Netto inntekt ved innløsning av festetomter, 721.000 kroner, avsettes til ubundne
investeringsfond
3. Utlån startlån på 865.000 finansieres ved innlån startlån.
4. Driftsmidler som bes overført fra 2013 til 2014: Rammeoverføring i fagavdeling for pleie,
rehabilitering og omsorg til særskilte behov i 2014 på 300.000 kroner.
Behandling Formannskap- 18.11.2013:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling Formannskap- 18.11.2013:
1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2013 overføres til 2014
med 29,1 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i
2013.
2. Netto inntekt ved innløsning av festetomter, 721.000 kroner, avsettes til ubundne
investeringsfond
3. Utlån startlån på 865.000 finansieres ved innlån startlån.
4. Driftsmidler som bes overført fra 2013 til 2014: Rammeoverføring i fagavdeling for
pleie, rehabilitering og omsorg til særskilte behov i 2014 på 300.000 kroner.

PS 63/13 Årsbudsjett 2014. Handlingsprogram og økonomiplan 2014 - 2017.

Rådmannens forslag til innstilling:
1.

Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram, økonomiplan for 2014 –
2017 for Nore og Uvdal kommune vedtas.

2.

Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter
fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement.

3.

Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2014 vedtas.

4.

Skatt på formue og inntekt for år 2014 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skriver Nore og Uvdal kommune ut
eiendomsskatt i 2013 på: berre på verker og bruk i heile kommunen (§3 bokstav c).
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7
promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Jfr eiendomsskatteloven § 25
6. Det foretas låneopptak på 11.000.000 kroner i 2014 som nedbetales over 20 år. Rådmannen
gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.
7.

Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de
prosjekter som er finansiert.

8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak
106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal
kommune

Behandling Formannskap- 18.11.2013:
Ap fremmet følgende forslag:
”
SFF

HSB



oppgradering Ephorte: Ephorte innføres som saksbehandlerverktøy også på ytre enheter
(skole, barnehager). Enstemmig vedtatt.
Innrede kontor, møterom Bråflat og innredning legekontor dekkes innenfor eget
budsjett. Enstemmig vedtatt.
Røntkenapparat fremskyndes fra 2015 – 2014. Enstemmig vedtatt.

Kulturarv/museum
 Immatriell kulturarv strykes, gjennomføres innenfor avsatte midler som overføres til
2014. Enstemmig vedtatt.
PRO
 Omsorgsbolig forprosjekt 300 000,- fremskyndes til 2014. Vedtatt med 3 mot 2
stemmer.
 Omsorgsbolig gjennomføres i 2015 med 3 mill., pluss overførte midler fra 2011 (1,3
mill), statstilskudd (916 000,-) til fratrekk også 2015. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
NMK
 Veg og avløp Brøstrudlia forskyves ett år frem i tid jf. K-vedtak PS 73/13. 2015: 2 mill.,
2016: 8 mill., 2017: 6 mill. Enstemmig vedtatt.
 Vaktmestere på ha tilgang til tjenestebil. Falt med 2 mot 3 stemmer.
 Boligpolitisk plan SKAL utarbeides. Enstemmig vedtatt.





Kostnadsoverslag på innkjøp av nye avfallsbeholdere (søppelkasser) til alle husstander,
inkl. fritidsbebyggelse og bedrifter i kommunen legges frem for kommunestyret før
budsjett- og økonomiplanbehandling i desember. Enstemmig vedtatt.
Det innføres søppelsortering for alle kommunens virksomheter og øvrige bedrifter i
kommunen. Enstemmig vedtatt.
Ombygging Rødberghallen, kjøkken, kulturskole og lager fremskyndes til 2014. Falt
med 2 mot 3 stemmer.

”
Sp fremmet følgende forslag:
”Investering:
HSB: røntkenapparat 500 000,- i 2014. Enstemmig vedtatt.
PRO: uteplass rehab. 400 000,- i 2014. Enstemmig vedtatt.
NMK: Lift 435 000,- strykes. Vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Kulturarv/museum:
Overtakelse av privat museum 400 000,- i 2015 og 400 000,- i 2016 strykes. Enstemmig
vedtatt.
Drift/handlingsprogram side 54:
20% stillingsøkning MOT-koordinator tillegges ungdomslederstillingen som økes fra
60 til 80 %. Enstemmig vedtatt.”

Innstilling Formannskap- 18.11.2013:
1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram, økonomiplan for
2014 – 2017 for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer gjort i formannskapets
behandling 18.11.13.
2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter
fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement.
3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2014 vedtas.
4. Skatt på formue og inntekt for år 2014 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skriver Nore og Uvdal kommune ut
eiendomsskatt i 2013 på: berre på verker og bruk i heile kommunen (§3 bokstav c).
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7
promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Jfr eiendomsskatteloven § 25.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
6. Det foretas låneopptak på 11.000.000 kroner i 2014 som nedbetales over 20 år. Rådmannen
gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.
7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de
prosjekter som er finansiert.
8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak
106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal
kommune

SFF

HSB


oppgradering Ephorte: Ephorte innføres som saksbehandlerverktøy også på ytre enheter
(skole, barnehager).
Innrede kontor, møterom Bråflat og innredning legekontor dekkes innenfor eget
budsjett.

Kulturarv/museum
 Immatriell kulturarv strykes, gjennomføres innenfor avsatte midler som overføres til
2014.
PRO
 Omsorgsbolig forprosjekt 300 000,- fremskyndes til 2014.
 Omsorgsbolig gjennomføres i 2015 med 3 mill., pluss overførte midler fra 2011 (1,3
mill), statstilskudd (916 000,-) til fratrekk også 2015.
NMK
 Veg og avløp Brøstrudlia forskyves ett år frem i tid jf. K-vedtak PS 73/13. 2015: 2 mill.,
2016: 8 mill., 2017: 6 mill.
 Boligpolitisk plan SKAL utarbeides.
 Kostnadsoverslag på innkjøp av nye avfallsbeholdere (søppelkasser) til alle husstander,
inkl. fritidsbebyggelse og bedrifter i kommunen legges frem for kommunestyret før
budsjett- og økonomiplanbehandling i desember.
 Det innføres søppelsortering for alle kommunens virksomheter og øvrige bedrifter i
kommunen.
Investering:
HSB: røntkenapparat 500 000,- i 2014.
PRO: uteplass rehab. 400 000,- i 2014.
NMK: Lift 435 000,- strykes.
Kulturarv/museum:
Overtakelse av privat museum 400 000,- i 2015 og 400 000,- i 2016 strykes.
Drift/handlingsprogram side 54:
20% stillingsøkning MOT-koordinator tillegges ungdomslederstillingen som økes fra
60 til 80 %.

PS 64/13 Seniorpolitiske tiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:
Nåværende avtale prolongeres/videreføres fram til 30.06.2014.

Behandling Formannskap- 18.11.2013:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskap- 18.11.2013:
Nåværende avtale prolongeres/videreføres fram til 30.06.2014.

