
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 26.11.2014 

Tidspunkt: 10:00 – 11:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Anne Marie Lervoll Leder  

Gerd Myklebust Nestleder  

Kari Nerland Medlem  

Nils Toven Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Lynn Brakstad MEDL KRF 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll Lynn Brakstad  

   

 

Merknader 

Møteplan for 2015 ble delt ut. 

 

Merknad: 

Kommunestyresalen er ikke godt nok tilrettelagt for hørselshemmede. Det anmodes om at 

dette utbedres snarest. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer 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. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

______________________  _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 11/14 Referatsaker   

RS 17/14 Protokoll frå møte i fylkesrådet for likestilling av 

funksjonshemma 11.11.14 

 2011/1536 

RS 18/14 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 12.11.14  2011/1536 

PS 12/14 Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune 2015 - 

2018 

 2014/502 

 

 

PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014  

Protokoll fra møte 22.10.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014 

Protokoll fra møte 22.10.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 11/14 Referatsaker 

RS 17/14 Protokoll frå møte i fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma 11.11.14 

RS 18/14 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 12.11.14 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 12/14 Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune 2015 - 2018. 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014  

Det ble stemt over formannskapets forslag til vedtak slik: 

 

Punkt 1 Drift enstemmig vedtatt  
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Punkt 2 Investering enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014 

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. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 

for skatteåret 2015: 

                            § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
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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 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 

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

 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

 Som rådmannens innstilling med følgende endring: 

 

1. Aktivitetsnivået i pleie og omsorgssektoren i Nesset opprettholdes på min. dagens nivå. 

2. Det avsettes et årlig beløp stort kr. 20.000 til Råd for eldre og funksjonshemma i 

Nesset. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma - 26.11.2014 

Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 tiltres, med følgende endring: 

 

1. Aktivitetsnivået i pleie og omsorgssektoren i Nesset opprettholdes på min. dagens nivå. 

2. Det avsettes et årlig beløp stort kr. 20.000 til Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset. 

 

 

 


