PROTOKOLL
SIGDAL KOMMUNE
Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
Møtedato:
03.11.2010
TILSTEDE PÅ MØTET
MEDLEMMER *Toini Hilde A. Næss, Innovasjon Norge
(angi evnt. Hvem som er
Ole Bertil Grennæs, Innovasjon Norge
fraværende med * foran
Kari Kolbræk Ask, Sigdal kommune
navnet)
Kirsti Gjestmoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
VARAMEDLEMMER
ANDRE

Jens Sveaass, rådmann Sigdal kommune
Frank Pedersen, rådmann Nore og Uvdal kommune
Kjell Tore Finnerud

UTSKRIFTER
Hovedutskrift er sendt:

Nore og Uvdal kommune
Rollag kommune
Sigdal kommune
Fylkesmann i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell
MØTEBOKA GODKJENNES I NESTE MØTE.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 12.11.2010
Jens Sveaass
Møtesekretær
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Ingen merknader til innkalling til møte 03.11.2010.
Ingen merknader til saksliste, sak 10/5 – 10/6.
Protokoll fra møte 28.04.2010 godkjent.
Neste møte onsdag 27.04.2011.
SAKER TIL BEHANDLING
Saksnr.
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10/6

Arkivsaksnr.
Tittel
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SØKNADER OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET HØST
2010
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PLASSERING AV UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE
NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL KOMMUNENE NORE
OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL
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UFK-5/10
SØKNADER OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET HØST 2010
Rådmennens forslag til vedtak:
Søknadene innvilges og avlås i tråd med forslaget fra rådmennene i nevnte
prosjektvurderinger.
Behandling:
Vedr søknad 1,
”Tilrettelagt sykkelsti fra Grøset til Nerdalen”, så ble det fra styret i utviklingsfondet fremmet
følgende forslag til tillegg i vedtakstekst:
Utviklingsfondet forutsetter at arbeidet med skilting og merking skjer i dialog med
forvaltningsstyret og legges opp etter gjeldende nasjonal standard som er under utarbeidelse.
Rådmennenes forslag til vedtak:
Søknaden til Ulberg & Nerdalen sameie innvilges med i alt inntil 60 000 kroner.
Utviklingsfondet forutsetter at arbeidet med skilting og merking skjer i dialog med
forvaltningsstyret og legges opp etter gjeldende nasjonal standard som er under
utarbeidelse. Rapport med resultater og status for videre arbeid imøteses innen
01.10.2011.¨
Enstemmig vedtatt
Vedr søknad 2
Åndelighet i og rundt Trillemarka
Rådmennenes forslag til vedtak:
Søknaden til prosjektene innvilges med i alt inntil 22 000 kroner. Rapport fra
forprosjektet imøteses innen 1.7.2010.
Enstemmig vedtatt
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdals vedtak:
Søknad 1:
Søknaden til Ulberg & Nerdalen sameie innvilges med i alt inntil 60 000 kroner.
Utviklingsfondet forutsetter at arbeidet med skilting og merking skjer i dialog med
forvaltningsstyret og legges opp etter gjeldende nasjonal standard som er under
utarbeidelse. Rapport med resultater og status for videre arbeid imøteses innen
01.10.2011.¨
Søknad 2:
Søknaden til prosjektene innvilges med i alt inntil 22 000 kroner. Rapport fra
forprosjektet imøteses innen 1.7.2010.
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UFK-6/10
PLASSERING AV UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL,
ROLLAG OG SIGDAL
Foreløpig forslag fra rådmennene (ikke drøftet mellom rådmennene):
I 2010 plasseres 8 millioner kroner i KLP Pensjon II og 2 millioner kroner i KLP AksjeNorge
Indeks II. I 2011, 2012 og 2013 gis rådmennene fullmakt til å plassere inntil 5 millioner kroner
i obligasjonsfond og aksjefond i KLP. Aksjefond skal ikke overstig 25 prosent av den årlige
plasseringen.
Ved kursoppgang på minst 10 prosent netto gis rådmennene fullmakt til å ta ut gevinsten og
plassere den på ”gevinstfond i bank”.
Andre setning i punkt 4 i Retningslinjer for bruk og plassering av utviklingsfondet for
kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal – ”Kapitalen plasseres langsiktig i bank og
grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent). – tas ut.
Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdals vedtak:
I 2010 plasseres 8 millioner kroner i KLP Pensjon II og 2 millioner kroner i KLP
AksjeNorge Indeks II. I 2011, 2012 og 2013 gis rådmennene fullmakt til å plassere inntil
5 millioner kroner i obligasjonsfond og aksjefond i KLP. Aksjefond skal ikke overstig 25
prosent av den årlige plasseringen.
Ved kursoppgang på minst 10 prosent netto gis rådmennene fullmakt til å ta ut gevinsten
og plassere den på ”gevinstfond i bank”.
Andre setning i punkt 4 i Retningslinjer for bruk og plassering av utviklingsfondet for
kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal – ”Kapitalen plasseres langsiktig i bank og
grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent). – tas ut.
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