
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 27.11.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Magne Bugge Leder H 

Jan Rindli Nestleder SP 

Svanhild Kvernberg Medlem KRF 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Siw Maridal Bugge MEDL AP 

Lene Halseth MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Vigdis Aandalen Bersås Lene Halseth KRF 

Olaf Hanset Siw Maridal Bugge AP 

 

Merknader 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ønsker befaring på uteavdelingen på neste møte. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv F. Husby rådmann 
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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. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 25/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 26/14 Referatsaker   

RS 12/14 Friluftslivets år 2015  2014/1087 

RS 13/14 Veg 1025 - Ljøsmyrvegen - Vedtak om vegadresse  2014/347 

RS 14/14 Veg 1104 - Ljøstavegen - Vedtak om vegadresse  2014/150 

RS 15/14 Veg 1106 - Ljøstaråket - Vedtak om vegadresse  2014/148 

RS 16/14 Veg 1500 - Eidsdalan - Vedtak om vegadresse  2014/1015 

RS 17/14 Veg 1501 - Eidsørvegen - Vedtak om vegadresse  2014/1016 

RS 18/14 Veg 1505 - Talsetvegen - Vedtak om vegadresse  2014/1009 

RS 19/14 Veg 1506 - Øravegen - Vedtak om vegadresse  2014/1030 

RS 20/14 Veg 1702 - Gamle Ranvikvegen - Vedtak om vegadresse  2014/149 

RS 21/14 Veg 1703 - Vikavegen - Vedtak om vegadresse  2014/1001 

PS 27/14 Tiltak langs Eidsvågelva - Grunnundersøkelser i Eidsvåg 

- Oppfølging av rapport 

 2012/506 

PS 28/14 Uttalelse til økonomiplan for  Nesset kommune 2015 - 

2018. 

 2014/502 

PS 29/14 Redegjørelse for overskridelser i investeringsbudsjettet - 

jfr sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014. 

 2013/396 
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PS 25/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Protokoll fra møte den 11.9.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Protokoll fra møte den 11.9.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 26/14 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

RS 12/14 Friluftslivets år 2015 

RS 13/14 Veg 1025 - Ljøsmyrvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 14/14 Veg 1104 - Ljøstavegen - Vedtak om vegadresse 

RS 15/14 Veg 1106 - Ljøstaråket - Vedtak om vegadresse 

RS 16/14 Veg 1500 - Eidsdalan - Vedtak om vegadresse 

RS 17/14 Veg 1501 - Eidsørvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 18/14 Veg 1505 - Talsetvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 19/14 Veg 1506 - Øravegen - Vedtak om vegadresse 

RS 20/14 Veg 1702 - Gamle Ranvikvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 21/14 Veg 1703 - Vikavegen - Vedtak om vegadresse 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

PS 27/14 Tiltak langs Eidsvågelva - Grunnundersøkelser i Eidsvåg - 

Oppfølging av rapport 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Formannskapets vedtak ble enstemmig tatt til etterretning.  

 

Utvalg for teknisk næring og miljø ber administrasjonen om å utarbeide anbudsgrunnlag, vurdere 

kostnader og gjennomføring av prosjektet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Informasjon om oppfølging av grunnundersøkelsene i Eidsvåg sentrum, Holtan og Stubø tas til 

orientering. 
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Utvalg for teknisk næring og miljø ber administrasjonen om å utarbeide anbudsgrunnlag, vurdere 

kostnader og gjennomføring av prosjektet. 

 

 

PS 28/14 Uttalelse til økonomiplan for  Nesset kommune 2015 - 2018. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Stein Bjerkeli satte fram følgende forslag: 

 

Investeringer: Som Arbeiderpartiets forslag i formannskapet: 

Investeringsstopp i prosjekter som ikke er pålagt av tilsynsmyndighet og prosjekter som ikke er 

igangsatt. 

 

Dette forslaget falt med 3 mot 4 stemmer 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
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Uttale fra Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014 

 

    

 

 

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 
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1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2015: 

                            § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2015 er 7 promille.  

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

Rådmannen legger fram sak om budsjettjustering i februar 2015. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2015 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 10 %, i samsvar 

med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 9,7 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,2 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 15 %, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing økes med 84,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.  

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2015-2018”, datert 

12.11.2014.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 580 000 for 2015. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 
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Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014: 

 

 

 

2.2. Finansiering av investeringer 

 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 

 

 

 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2015 på kr 35 246 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

2.5.  Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2015. 

        Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.   

 

PS 29/14 Redegjørelse for overskridelser i investeringsbudsjettet - jfr sak 

94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014. 
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Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Saken ble sendt til møtedeltakernes iPad den 25.11.2014 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø satte fram forslag til nytt punkt: 

Rådmannens sørger for at vedtatte retningslinjer for investeringsreglement og 

retningslinjer for byggekomité følges. 

 

Rådmannens innstilling, første punkt enstemmig vedtatt 

Rådmannens innstilling, andre punkt ble satt opp mot nytt punkt fra utvalget.  Rådmannens 

innstilling falt med 0-7 stemmer.  

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014 

 Redegjørelse for overskridelser av investeringsprosjekter i 2014 tas til orientering. 

 

 Rådmannens sørger for at vedtatte retningslinjer for investeringsreglement og 

retningslinjer for byggekomité følges. 

 

 

 


