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MØTEPROTOKOLL
SIGDAL KOMMUNE
Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur
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Fredrik Aalien
Berit Kauserud

Susanne Taalesen, skolesjef
Hilde Teksle Gundersen, kultur og ungdomsleder

UTSKRIFTER
Hovedutskrift er sendt:

Faste mottakere
MØTEPROTOKOLL GODKJENNES I NESTE MØTE.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 15.11.2017
Hilde Teksle Gundersen
Møtesekretær

SAKER TIL BEHANDLING
Ingen merknader til innkalling.
Ingen merknader til saksliste, men hovedutvalget ønsket å drøfte bruk av ipad i skolen.
Drøftingen ble foretatt på slutten av møtet. Det ble konkludert med at representanter fra
skolen presenterer hvordan ipad brukes i undervisningen.
Hovedutvalget ba administrasjonen invitere kulturskolerektor til et av
hovedutvalgsmøtene på våren, for å orientere om kulturskoletilbudet.
Følgende ble delt ut under møtet til orientering:
Møtereferat fra møte i Kommunalt FAU den 13.11.2017
Fastsatte nasjonale tilskuddssatser til de private barnehagene (skriv fra UDIR)
Møteplan (forslag pr. 23.10.2017)
Saksnr.
17/41
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OK-41/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN 27.09.2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 27.09.2017 tas til orientering
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 27.09.2017 tas til orientering
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OK-42/17
TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2016/17 tas til orientering.
Administrasjonen legger frem en sak om Sigdalskolene inn i framtida til politisk behandling i
løpet av 2018. Målet er å opprettholde god kvalitet i skolen, og ivareta en fremtidsrettet
organisering.
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2016/17 tas til
orientering.
Administrasjonen legger frem en sak om Sigdalskolene inn i framtida til politisk
behandling i løpet av 2018. Målet er å opprettholde god kvalitet i skolen, og ivareta en
fremtidsrettet organisering.

OK-43/17
SPILLEMIDLER 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 oversendes Buskerud
fylkeskommune med følgende innstilling:
Nr. Eier av anlegg
Ordinære anlegg
1
Sigdal og Eggedal
jeger og fisk
2
Sigdal skytterlag
3
4

NMK Modum og
Sigdal
Prestfoss
idrettspark

Tiltak

Anleggsnummer

Type anlegg

Løpende elg skytebane

101641

Ordinære anlegg

200 meter
bane(skiveanlegg)
Oppgradering gokartbane

118794

Ordinære anlegg

118896

Ordinære anlegg

Rehabilitering Svømmehall 119115

Ordinære anlegg

4

5

6
7
8

NMK Modum og
Sigdal
Nærmiljøanlegg
Sigdal kommune
Prestfoss
idrettspark
Prestfoss
idrettspark
Nedre Sigdal
idrettsforening

Utvidelse depot

118895

Ordinære anlegg

Skatepark

103594

Nærmiljøanlegg

Sandvolleyballbane

95004

Nærmiljøanlegg

Sandvolleyballbane

72463

Nærmiljøanlegg

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 oversendes
Buskerud fylkeskommune med følgende innstilling:
Nr. Eier av anlegg
Ordinære anlegg
1
Sigdal og Eggedal
jeger og fisk
2
Sigdal skytterlag
3
4
5

6
7
8

NMK Modum og
Sigdal
Prestfoss
idrettspark
NMK Modum og
Sigdal
Nærmiljøanlegg
Sigdal kommune
Prestfoss
idrettspark
Prestfoss
idrettspark
Nedre Sigdal
idrettsforening

Tiltak

Anleggsnummer

Type anlegg

Løpende elg skytebane

101641

200 meter
bane(skiveanlegg)
Oppgradering
gokartbane
Rehabilitering
Svømmehall
Utvidelse depot

118794

Ordinære
anlegg
Ordinære
anlegg
Ordinære
anlegg
Ordinære
anlegg
Ordinære
anlegg

Skatepark

103594

Nærmiljøanlegg

Sandvolleyballbane

95004

Nærmiljøanlegg

Sandvolleyballbane

72463

Nærmiljøanlegg

118896
119115
118895
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OK-44/17
HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET
2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 vedtas.

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 vedtas.

OK-45/17
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 2015 –
2030 med planID 20171000.
Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer, plankart, temakart og
konsekvensutredning.
Kommunedelplanen for Trillemarka – Rollag østfjell fra 2005 opphører og inngår som en del
av kommuneplanen når den vedtas.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for
2015 – 2030 med planID 20171000.
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Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer, plankart,
temakart og konsekvensutredning.
Kommunedelplanen for Trillemarka – Rollag østfjell fra 2005 opphører og inngår som
en del av kommuneplanen når den vedtas.

OK-46/17
OVERSIKT OVER DELEGERTE SAKER
Rådmannens forslag til vedtak:
De delegerte sakene tas til orientering
Behandling:
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag:
Heretter legges det kun frem en orientering på delegerte vedtak som har blitt avslått.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med Hovedtutvalgets tilleggsforslag.

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
De delegerte sakene tas til orientering.
Heretter legges det kun frem en orientering på delegerte vedtak som har blitt avslått.

OK-47/17
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021
Rådmannens forslag til vedtak:
1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2018 gjelder høyeste tillatte satser.
2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a
og 2b.
3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2018 jfr. § 2 i Eiendomsskatteloven.
Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. § 3a).
a.

Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av
skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av
de respektive skattetakster for 2018, jfr. Eiendomsskatteloven § 10-13.
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b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i
Kommunestyret 22.09.2016, KS-66/16.
c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i
faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr 200.000,- pr. enhet.
Jfr. § 11 i Eiendomsskatteloven.
d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 a), b) og
c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16.
e.

Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 at eiendomsskatten skal
utskrives i to årlige terminer.

4 Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og
egenandeler 2018.
5 Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene.
6 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2018 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av
utbytte i 2018.
7 Fullmakt til budsjettjustering:
i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme
planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2.
ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det
samme planområde.
8 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån på kr 7 965 000 i tråd med vedtatt
investeringsplan for 2018 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting
av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument pkt. 3.3.1)
9 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån.
10 Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet:
 IKS: Styrking med 0,2 årsverk.
11 Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren:
 Skolene: Styrking med 0,46 årsverk.

12 Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren:
 Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,3 årsverk renholdstilling
 Hjemmetjenesten: Reduksjon av 0,5 årsverk hjemmehjelp.
 Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,2 årsverk.
 Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning 0,67 årsverk.
 Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,63 årsverk.
 Pleie og omsorg: Reduksjon av 0,2 årsverk merkantil.
 Prestfoss legesenter: Økning 0,1 årsverk helsesekretær.
 Psykisk helse og rustjenesten: øke egenandel boveileder med kr 100.000,- tilsvarende
0,3 årsverk.
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Flyktningtjenesten: Styrking med 0,4 årsverk.

Behandling:
Henrik O. Mørch ( SP) fremmet følgende forslag:
Avsatte midler på kr 100 000, til utredning kjeller i Nerstad barnehage i 2019, omdisponeres til
2018 til Nerstad barnehage uteområdet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, samt tilleggsforslag til nytt punkt, ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas, med nytt punkt:
Avsatte midler på kr 100 000, til utredning kjeller i Nerstad barnehage i 2019,
omdisponeres til 2018 til Nerstad barnehage uteområdet.
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