
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 29.05.2015 

Tidspunkt: 13:00 – 14.30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bjørg Anne Vike Leder  

Aslak Nerås Nestleder  

Rune Hallgeir Finnset Medlem  

Toril Melheim Strand Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen MEDL  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Edmund Morewood Rolf Jonas Hurlen  

   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Hogne Frydenlund miljøvernleder 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

  



 

 Side 3 av 10 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eresfjord og 

Eikesdal 

 2010/387 

PS 3/15 Budsjett 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 4/15 Miljøfondet 2015 - Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og 

sjøsikkerhet 

 2013/888 

PS 5/15 Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Ny behandling 

II 

 2014/214 

PS 6/15 Eresfjord sokneråd - Messehakel, salmebøker og 

koralbøker til Sira Kyrkje - Miljøfondet 

 2015/251 

PS 7/15 Eresfjord IL - Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix - 

Miljøfondet 

 2015/403 

PS 8/15 Eresfjord og Vistdal fotballklubb - Ballbinge - 

Miljøfondet 

 2015/446 

PS 9/15 Øverås gamle skole - restaurering av vinduer - 

Miljøfondet 

 2015/445 

PS 10/15 Nauste velforening - Omdisponering av midler mf 06/13 

- Miljøfondet 

 2013/104 

PS 11/15 Eikesdal bygdalag - Informasjonstavle - Miljøfondet  2015/313 
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PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Protokoller fra møtene 4.11.2013, 9.5.2014 og 6.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Protokoller fra møtene 4.11.2013, 9.5.2014 og 6.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 2/15 Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2014 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  

 

 

 

PS 3/15 Budsjett 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

 
 Budsjett 2015  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2014 

- Renteinntekter 187 000 

 

 

 

 

 

Ledergj. Utv.      

   8 000 Møtegodt.gj folke 

Valgte  

Tapt arb.fortj. Folkevalgte      3 000 

Arbeidsgiveravg.     1 500 

Mat/drikke, møterom     1 000   

Frikjøp folkevalgt     2 000 

Skyssgodtgjøring     2 500 

Internkjøp     15 000 

Tilbakeført, 10 % **    19 000 

Gjenstående finansiering kr 

35 000 - turvei til 

Kr 135 000 - Tilskuddsramme i 

2015. 
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Mardalsfossen.  

- 35 000 i 2015   
Kr 100 000 til utdeling  

 

 

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

 

Toril Melheim Strand orienterte om status for folkehøgskolen – som bakgrunn for at Miljøfondet 

ikke trengte ta hensyn til de 30 000 kr som står til utbetaling i år. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 

Miljøfondet avsetter kr 30 000 årlig i fem år. Første utbetaling blir det året 

folkehøgskolen får første bevilgning fra statsbudsjettet. 

 

Enstemmig vedtatt (5-0) 

Toril Melheim Strand ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av tilleggsvedtaket. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

 Budsjett 2015  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2014 

- Renteinntekter 187 000 

 

 

 

 

 

Ledergj. Utv.      

   8 000 Møtegodt.gj folke 

Valgte  

Tapt arb.fortj. Folkevalgte      3 000 

Arbeidsgiveravg.     1 500 

Mat/drikke, møterom     1 000   

Frikjøp folkevalgt     2 000 

Skyssgodtgjøring     2 500 

Internkjøp     15 000 

Tilbakeført, 10 % **    19 000 

Gjenstående finansiering 

kr 35 000 - turvei til 

Mardalsfossen.  

- 35 000 i 2015   

Kr 135 000 - 

Tilskuddsramme i 2015. 

Kr 100 000 til utdeling  

 

 

 

Miljøfondet avsetter kr 30 000 årlig i fem år. Første utbetaling blir det året folkehøgskolen får 

første bevilgning fra statsbudsjettet. 
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PS 4/15 Miljøfondet 2015 - Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra miljøfondet til 

gjennomføring av prosjektet «Båtkultur og sjøsikkerhet» 

 

Miljøfondet gir til sammen kr 20 000 i tilskudd til prosjektet.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra Miljøfondet til 

gjennomføring av prosjektet «Båtkultur og sjøsikkerhet» 

 

Miljøfondet gir til sammen kr 20 000 i tilskudd til prosjektet.  

 

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. 

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter.  Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

PS 5/15 Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Ny behandling II 

Rådmannens innstilling 

Miljøfondet vil behandle søknad om tilskudd til dekning av utgifter knyttet til renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion i først tildelingsmøte for Miljøfondet i 2016.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Miljøfondet vil behandle søknad om tilskudd til dekning av utgifter knyttet til renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion i først tildelingsmøte for Miljøfondet i 2016.  
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PS 6/15 Eresfjord sokneråd - Messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira 

Kyrkje - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 26.02.2015 frå Eresfjord Sokneråd.  

 

Miljøfondet gjev kr 15 000 i tilskot til innkjøp av ny messehakel, salmebøker og koralbøker til 

Sira Kyrkje.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Det vises til søknad datert 26.02.2015 frå Eresfjord Sokneråd.  

 

Miljøfondet gjev kr 15 000 i tilskot til innkjøp av ny messehakel, salmebøker og koralbøker til 

Sira Kyrkje.  

 

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. 

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter.  Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

 

PS 7/15 Eresfjord IL - Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 06.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til sykkelrittet «Eresfjord 

Grand Prix 2014» i Eresfjord. Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for gjennomføring av 

arrangement. Det gis kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem.  

 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales 

mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier. 
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Det vises til søknad av 06.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til sykkelrittet 

«Eresfjord Grand Prix 2014» i Eresfjord. Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for 

gjennomføring av arrangement. Det gis kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem.  
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Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. Tilskuddet kan 

utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom 

kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

 

PS 8/15 Eresfjord og Vistdal fotballklubb - Ballbinge - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Eresfjord og Vistdal FK. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord utsetter behandling av søknaden til 2016.   

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til søknad fra Eresfjord og Vistdal FK. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord utsetter behandling av søknaden til 2016.   

 

 

 

 

PS 9/15 Øverås gamle skole - restaurering av vinduer - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av   fra Øverås Gamle Skule ved Tor Erik Aarstad. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 15 000 i tilskudd til restaurering av vinduer. 

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
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Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til søknad av   fra Øverås Gamle Skule ved Tor Erik Aarstad. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 15 000 i tilskudd til restaurering av vinduer. 

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra vedtaksdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier.  

 

 

 

PS 10/15 Nauste velforening - Omdisponering av midler mf 06/13 - 

Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e –post av 18.01.2015.  

 

Miljøfondet gir inntil kr 10 000 /40 % av dokumenterte utgifter for innkjøp av bålpanne, bygging 

av tak og benker ved grillplassen. 

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Miljøfondet forutsetter at grunneier gir tillatelse til gjennomføring av tiltaket. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til e –post av 18.01.2015.  

 

Miljøfondet gir inntil kr 10 000 /40 % av dokumenterte utgifter for innkjøp av bålpanne, bygging 

av tak og benker ved grillplassen. 

 

Miljøfondet forutsetter at grunneier gir tillatelse til gjennomføring av tiltaket. 

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra vedtaksdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier.  
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PS 11/15 Eikesdal bygdalag - Informasjonstavle - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Eikesdal bygdalag om tilskudd til to prosjekter langs turveien opp til 

Mardalsfossen.  

 

Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til oppsetting av skilt og kr 20 000 til bygging av benker langs 

turveien opp til Mardalsfossen.  

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til søknad fra Eikesdal bygdalag om tilskudd til to prosjekter langs turveien opp til 

Mardalsfossen.  

 

Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til oppsetting av skilt og kr 20 000 til bygging av benker langs 

turveien opp til Mardalsfossen.  

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra vedtaksdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

 

 


