
FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: kommunestyret

Møtested: Kommunestyresalen

Dato: 11.12.2014

Tidspunkt: kl. 17:00 – 20:15

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen

Jon Olav Berget

Wenche Låg Breivik

Brynjulf Ole Hansen

Egil Langgård

Eilev Bekjorden

Gunnar Grette

Ole Helge Sønåsen

Sondre Kosmo Paulsen

Bjørg Homelien

Anne H Simensen

Signe Ulland Fløtterud

Tom Roger Svendsrud

Anne Berit Ravnås

Nils Molia

Oddvar Garås

Ingunn Garaas

Knut Klev

Ida V Nesthorne 
Engerud

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: (forfallsgrunn)

Niri Baklid, 
bortreist) 

Guro Lie
(fødselspermisjon)

Følgende varamedlemmer møtte:

Tom Ivar Stepien

Hege Riggenholt

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

Dessuten møtte økonomisjef Anne Rudi i sak 63/14. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud var 
tilstede til kl. 18.45 (gikk i matpausen i sak 63/14).



Side 2 av 8

Det var ingen merknader til innkallingen. Under gjennomgang av sakslisten, foreslo ordfører 
at sak 64/14 ble behandlet før sak 63/14, da sak 64 har betydning for sak 63. Forslaget ble 
enstemmig godkjent.

Spørretimen: 

Ingen spørsmål. 

Forespørsler: 

Ingen forespørsler ble fremmet til ordfører/kommunestyre.

Siste nytt ved ordfører:

 Dagens kommunestyremøte var satt til å starte kl. 17.00 på den vedtatte møteplanen, 
ikke kl. 13.00, som jeg kom til å si på sist møte. Beklager feilen.

 Mobbing er aktuelt i nyhetsbildet og også i Flesberg forekommer dette. Vi jobber 
aktivt som MOT-kommune, men det er ikke tilstrekkelig. Voksne er forbilder, viktig å 
tenke på hva vi sier og gjør.

 Tirsdag 16.12.14: Offisiell åpning av ny veg over Bogstrandhøgda.

 Alle de nye 16 leilighetene i leilighetskomplekset på Lampeland er solgt.. Det skjer 
allerede før noen har flyttet inn, det skjer først vår/sommer 2015. Svært gledelig.

 Det er et historisk kommunestyremøte i kveld. Det er siste budsjettmøte i perioden. 
Jeg håper på en god debatt.

Siste nytt ved rådmann:

 Vedr. utsjekk TPR etaten/kontrollutvalgets forvaltningsrapport sak 56/14, av 6.11.

a. Oppgavefordeling gjennomgås

b. Organisasjonsgjennomgang

c. Tett økonomioppfølging

 Rådmannen får tilsendt utkast til forstudierapport kommunereform for Numedal medio 
desember d.å. Videre løp:

o Til gjennomsyn

o Forslag til fellesprosess i Numedal / tidsplan

o Påregner å legge den fram som kommunestyresak på 1 møte i 2015, dvs. 
19.2.15.

Saksliste:

Nr. Sakstittel Saksordfører

PS 61/14 Meldinger, 11.12.14

PS 62/14 Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015 Jon Olav Berget

PS 63/14 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 - 2018 -
budsjettrammer 2015

Jon Olav Berget

PS 64/14 Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 
2015

Ingunn Garaas

PS 65/14 G.nr 122 bnr 3 - Beier - Søknad om utsettelse av 
boplikt.

Gunnar Grette

PS 66/14 Søknad om konsesjon, Nordre Koppangen g.nr. 
117, b.nr. 5.

Egil Langgård

PS 67/14 Søknad om godkjenning av utvidelse av Svene 
barnehage fra 01.01.15.

Anne Hay Simensen
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PS 68/14 Delegasjonsreglement Flesberg kommune Oddvar Garås

PS 69/14 Fritak fra sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2011 -
2015

Ordfører

PS 61/14 Meldinger, 11.12.14

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Melding a) ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedr. melding b) Ordfører foreslo følgende: Ulf Espelid velges som ny nestleder. 

Kommunestyret vedtok enstemmig dette. 

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

Melding a) tas til etterretning.

Melding b) Ulf Espelid velges som ny nestleder

PS 62/14 Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:
1. Bevilgede midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2014 overføres til 2015 med 

10,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i 2014.
2. Det overføres kr. 150.000 fra 2014 til 2015 for innkjøp av lesebrett og oppgradering av 

videoløsning.
3. Det overføres kr. 200.000 fra 2014 til 2015 til planarbeider.

PS 63/14 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 - 2018 - budsjettrammer 2015

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede.

Ordfører gjorde oppmerksom på at i formannskapets anbefaling pkt. 2 a og b er følgende 
ukorrekt og foreslo at dette strykes:

a. m3 og pr. år. 

b. Pr. år. 

Kommunestyret sluttet seg til ordførerens endring i forslag til vedtak. 

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, varslet at han ville legge fram en protokolltilførsel som la til grunn 
partiets stemmegivning. Følgende protokolltilførsel ble lagt fram på slutten av møtet:  

Flesberg Fremskrittsparti mener et Flesberg uten eiendomsskatt vill gitt mer positiv utvikling 
og vekst for kommunen.

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, opprettholdt rådmannens anbefaling pkt. 2.  

Repr. Oddvar Garaas, Sp, opprettholdt sitt forslag fra formannskapet, pkt. 2. (inkl. a, b)

Repr. Oddvar Garaas, Sp opprettholdt sitt forslag fra formannskapet, om inndekning vedr. 
pkt 1 c. 

Repr. Oddvar Garaas, Sp la fram følgende forslag til nytt pkt. 1 e. 

Samarbeidsavtale med Flesberg samfunnshus økes med kr. 100.000,- til kr. 250.000. 
Rammen til oppvekst- og kultur økes tilsvarende og dekkes inn ved at avsetning 
disposisjonsfond reduseres med kr. 100.000 for 2015 og i økonomiplanperioden.

Repr. Ida V. Nesthorne Engerud, V, la fram forslag til nytt pkt. 8: (pkt. 9 blir til pkt. forskyves 
tilsvarende)
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a. Rådmann gis fullmakt til å få gjennomført ROS analyse.

b. Alle nye forslag til utgifter utsettes til konsekvenser av ROS analysen er kjent.

Repr. Ida V. Nesthorne Engerud, V, la fram følgende utsettelsesforslag:

Behandling av økonomisk handlingsplan og budsjett for 2015 utsettes til rådmann får vurdert 
budsjettet på nytt på bakgrunn av Fylkesmannens tilsyn med avvik fra 2012.

Repr. Egil Langgård, AP, foreslo et nytt pkt. 1 c: (pkt. 1 c inndekning og d, forskyves 
tilsvarende)

Kommunal andel ny tråkkemaskin kr. 350.000 – Stevningsmogen Fritidspark.

Votering over utsettelsesforslag:

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra repr. Ida V. Nesthorne Engerud. 

Utsettelsesforslaget falt med 20 mot 1 stemme. 

Pause på 30 min. – mat servering. 

Ordfører Thomas Fosen: Saksopplysning: Makspris for en heltidsbarnehageplass pr. mnd er 
kr. 2480 fra 1.1.2015 og kr. 2580 fra 1.5.2015. Han foreslo derfor følgende tillegg/endring i 
formannskapets anbefaling pkt. 2:

d. Barnehage, foreldrebetaling: Flesberg kommune følger de til enhver tid gjeldende 
makspriser for barnehageplasser.

Repr. Oddvar Garaas, Sp ba om gruppemøte til kl. 19.30.

Repr. Oddvar Garaas, gikk inn for repr. Egil Langgårds forslag om tråkkemaskin, men med 
følgende dekning, 1 d: Forskyve avsetning forprosjekt ny skole, flerbrukshall og svømmehall, 
- til 2016, der kr. 150.000 omdisponeres/avsettes kommunal andel tråkkemaskin i 2015. 

Votering: 

Pkt. 1. 

Formannskapets anbefaling pkt. 1 a og b ble enstemmig vedtatt. 

Repr. Egil Langgårds forslag til nytt pkt. 1 c, tråkkemaskin, ble vedtatt med 20 mot 1 stemme. 

Ved alternativ votering mellom formannskapets pkt. 1 d inndekning (oppr. pkt. c) og repr. 
Garaas forslag pkt. 1 d, (oppr. pkt. c), ble formannskapets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 
stemmer.

Formannskapets anbefaling pkt e, (oppr. pkt. d), ble enstemmig vedtatt.

Repr. Oddvar Garaas sitt forslag pkt. e, som blir nytt pkt. f, ble enstemmig vedtatt.  

Pkt .2 .

Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling pkt. 2 a og b, og repr. Eilev 
Bekjordens anbefaling pkt 2 (= rådmannens anbefaling), ble formannskapets anbefaling 
vedtatt med 16 mot 5 stemmer. 

Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling pkt. 2 c og repr. Oddvar Garaas 
sitt forslag (stryke pkt. 2 c, dvs = rådmannens anbefaling), ble repr. Garaas sitt forslag 
vedtatt med 17 mot 4 stemmer. 

Ordførerens forslag pkt. 2 d, ble enstemmig vedtatt. (nytt pkt. 2 c)

Pkt. 3-7: Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt 

Saksopplysning pkt. 6: Låneopptak endres til kr. 7.197.000 pga endringer i avsetning 
disposisjonsfond.

Repr. Ida V. Nesthorne Engeruds forslag til nytt pkt. 8 a, b, falt med 20 mot 1 stemme. 
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Formannskapets anbefaling pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:
1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015, handlingsprogram og økonomiplan for 2015 

– 2018 for Flesberg kommune, vedtas med følgende tillegg/endringer:

a. Lysløype 1 km og 3 km, rehabilitering. Stevningsmogen Fritidspark, spillemidler, 

kommunal egenandel kr. 1350.000, innarbeides i budsjettet for 2015.  

b. Installering av automatiske døråpnere på helsehus og kommunehus kr. 150.000 i 

2015.

c. Kommunal andel ny tråkkemaskin kr. 350.000 – Stevningsmogen Fritidspark.

d. Inndekning:

 Stryke avsetning tankbil, brann i investeringsbudsjettet for 2015, kr. 1200.000

 Skyve avsetning carport  9 tjenestebiler/buss, helse og omsorgsetaten i 

investeringsbudsjettet fra 2015 til 2016, kr. 650.000.

e. Øke rammen til TPR til drift av Stevningsmogen Fritidspark med kr. 100.000. 

Dekning: Redusere avsetning til disposisjonsfond tilsvarende med kr. 100.000.

f. Samarbeidsavtale med Flesberg samfunnshus økes med kr. 100.000 til kr. 250.000. 

Rammen for oppvekst- og kulturetaten økes tilsvarende og dekkes inn ved at 

avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr. 100.000 for 2015 og i 

økonomiplanperioden.

2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for 
øvrig på kommunale tjenester for 2015, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 

a. Vann. Abonnementsgebyr. Tilknytningsavgift vann– settes til kr. 10.000 fra 2015. 

b. Avløp. Abonnementsgebyr. Tilknytningsavgift avløp  – settes til kr. 10.000 fra 2015.

c. Barnehage, foreldrebetaling:

Flesberg kommune følger de til enhver tid gjeldende makspriser for 

barnehageplasser.

3. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og 
inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år 2015. 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut 
eiendomsskatt i 2015 på: faste eiendommer i hele kommunen (§3 bokstav a). 

a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at 
den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 
promille. 

c. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a – gis fritak for de samme 
bygninger som ble gitt fritak i kommunestyrevedtak sak 55/13. 

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte 
eiendomsskattevedtekter av 04.04.13, kommunestyresak 9/13, og skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2015, jfr. esktl. § 10

5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter 
og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes 
driftsrammer for 2015 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2014). 
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6. Det foretas låneopptak på 7.197.000 kroner til investeringer i 2015 som nedbetales over 
30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens 
finansreglement.

7. Ved overføringen av midler til Flesberg kirkelige fellesråd stilles det som vilkår at 
kommunen ved kontrollutvalget får rett til å føre kontroll etter statens bevillingsreglement 
§ 10. 

8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av fremdrift i både 

handlingsprogrammer og investeringstiltak. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Protokolltilførsel fra Flesberg Fremskrittsparti:

Flesberg Fremskrittsparti mener et Flesberg uten eiendomsskatt ville gitt mer positiv utvikling 
og vekst for kommunen.

PS 64/14 Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 2015

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Repr. Ida V. Nesthorne Engerud, V, gikk inn for komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling 
med unntak av pkt. e, f. 

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Engeruds endringsforslag, ble 
komiteens anbefaling vedtatt med 20 mot 1 stemmer.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

Flesberg kommunestyre har følgende prioritering av søknader om spillemidler til idrett og 
fysisk aktivitet 2015:

1. Ordinære anlegg, rehabilitering: 

a. Utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg, 
Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr 0631000715. Søker 
Svene IL. Fornyet søknad.

b. Utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle, rifleanlegg, 
skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr 
0631000705. Søker Numedal Sportsskyttere. Fornyet søknad.

c. Tennisbane, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr 
0631000717. Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad.

d. 7’er bane fotball, minibane 40x60 m, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland.
Anleggsnr 0631000716. Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad.

e. Lysløype 1 km, stadion.Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr. 
0631007xx. Søker Svene IL. Ny søknad. Kommunal egenandel kr. 928.000

f. Lysløype 3 km, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr. 
0631000706. Søker Svene IL. Ny søknad. Kommunal egenandel kr. 422.000

Komiteen for livsløp og kultur ber formannskapet finne dekning for kommunal 
egenandel for tiltakene under pkt. 1 e og f. i investeringsbudsjettet for 2015.

2. Ordinære anlegg, nytt anlegg: 

a. Friidrett løp/kast, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr. 
0631000711. Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad.

3. Nærmiljøanlegg, nye anlegg:

a. Skitunnel/bro, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland.Anleggsnr. 0631000720. 
Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad.

b. Sandvolleyball, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. 
Anleggsnr 0631000705. Søker Flesberg kommune.  Fornyet søknad.
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4. Flesberg kommunestyre vedtar prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 
2015-16, med de rettinger som framkommer av endrete saksopplysninger/politiske 
vedtak.

PS 65/14 G.nr 122 bnr 3 - Beier - Søknad om utsettelse av boplikt.

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Repr. Ida V. Nesthorne Engerud, V la fram følgende endringsforslag:

Søknaden avslås på bakgrunn av at det er ikke rimelig å skulle forvente å få ytterligere 5 år 
på seg til å tilflytte eiendommen. 

Det er 2 hovedgrunner til dette:

 Å lage bad med avløpssystem tar ikke så lang tid

 Det er fullt mulig å jobbe i Oslo, men å bo i Flesberg.

I tillegg så er det slik at det ikke er forbud mot å pendle. Søker kan benytte en bolig 
som er nærmere arbeidsplassen, men den vil da være pendlerbolig. 

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Engeruds endringsforslag, 
vedtok kommunestyret med 20 mot 1 stemme komiteens anbefaling.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

I medhold av konsesjonsloven av 28 november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, 
gis Liv Kørra, 2066 Jessheim, utsettelse fra boplikt på eiendommen Beier gnr 112 bnr 3, i 5 –
fem – år.

PS 66/14 Søknad om konsesjon, Nordre Koppangen g.nr. 117, b.nr. 5.

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Kommunestyret vedtak enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. 
juni 2009, gis Sven Vidar Bottolfs, Loesveien 6B, 3135 Torød, konsesjon på 
erverv av eiendommen Nordre Koppangen, Gnr 117 Bnr 5 i Flesberg kommune.

2. Søker må tilflytte eiendommen innen 2 – to år etter vedtak for å overholde 
konsesjonslovens bestemmelser.

PS 67/14 Søknad om godkjenning av utvidelse av Svene barnehage fra 01.01.15.

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Saksordfører Anne Hay Simensen, foreslo følgende endring i redaksjonell ordlyd i pkt. 3: 
(endring i kursiv) 

Godkjenning av barnehagen gis under forutsetning av at det til enhver tid følger gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer som omfatter barnehagedrift. 

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling med repr. Anne Hay Simensens 
endring pkt. 3.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

1. Svene barnehage godkjennes fra 1. januar 2015 med fastsatt totalt innendørs 
leke- og oppholdsareal til 252 m2.

2. Barns daglige oppholdstid settes til inntil 9,5 timer pr dag. Åpningstiden er kl 
0700-1645.
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3. Godkjenning av barnehagen gis under forutsetning av at det til enhver tid følger 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som omfatter barnehagedrift. 

PS 68/14 Delegasjonsreglement Flesberg kommune

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

Forslag til delegasjonsreglement for Flesberg kommune, vedtas, og erstatter gjeldende 
reglement for delegering.

PS 69/14 Fritak fra sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2011 - 2015

Behandling ikommunestyret11.12.2014:

Ordfører foreslo følgende: 

Ulf Espelid velges som nestleder. 

Kommunestyret vedtok enstemmig ordførerens forslag.

Vedtak ikommunestyret11.12.2014:

Ulf Espelid velges som nestleder. 

Rådmannen ønsket kommunestyret god jul. 


