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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 02/116-34
Løpenr.:
2299/11
Arkivnr.:
GNR 144/1
Saksbeh.:
Steinar Strøm

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
07.04.2011

Saksnr.
KS-11/14

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: GNR 144 BNR 1 JELLUM HYTTEOMRÅDE REVIDERING AV
REGULERINGSPLAN
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-2 og egengodkjenner
reguleringsplan for Jellum hytteområde gnr 144 bnr 1, Foreløpig kart med dato
26.02.2011 og bestemmelser med dato 29.04.2004 godkjennes.
Saken avgjøres av:
Kommunestyret
Vedlegg:
Bestemmelser
Kart fra grunneier som viser tidligere og nytt forslag
Foreløpig plankart datert 29.04.2011
Fylkesmannens brev om å trekke innsigelsen

Saksutredning
Konklusjon:
Fylkesmannen har trukket innsigelsen til planen.
Bakgrunn:
Sigdal kommune egengodkjente reguleringsplan for Jellum hytteområde i 2004. Til planen var
det innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Vedtaket forutsatte at innsigelsen var fulgt som
følge av endringer i vedtaket. Dette stemmer delvis. Det var konflikt mellom veier og skiløype.
Det ble gjennomført befaring med grunneier og representant fra Fylkesmannen. Grunneier la
fram et forslag på omlegging av skiløypa i området. Grunneiers forslag ble befart i hele
strekningen. Fylkesmannen gav sitt tilsagn på denne løsningen. Og har nå trukket innsigelsen
på bakgrunn av dokumentasjon laget av grunneieren.
Løsningen som grunneier presenterte var å benytte eksisterede stier som utgangspunkt for
løypa. Traseen er stort sett åpen og det er minimale behov for terrengtilpasning. Løypa vil
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dermed ikke komme i konflikt med noen veier. Administrasjonen mener at dette er en løsning
med tilsvarende kvalitet som dagens løype har.
Sigdal kommune jobber med å digitalisere reguleringsplaner. Prosessen er kommet så langt at
vi nå begynner å få arbeidsutkast. Vedlegg til saken er et slikt utkast. Vi vil etter
egengodkjenningen utarbeide plankartet endelig, og ha en større detaljering i kartene.
Administrasjonen anbefaler at reguleringsplanen for Jellum hytteområde egengodkjennes.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-2 og egengodkjenner reguleringsplan
for Jellum hytteområde gnr 144 bnr 1, Foreløpig kart med dato 26.02.2011 og bestemmelser
med dato 29.04.2004 godkjennes.
Kommunestyret behandlet saksnr. 14/11 den 07.04.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Halvor Jellum, 3359 Eggedal
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Knut Baklid, 3624 Lyngdal
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 06/3-19
Løpenr.:
2300/11
Arkivnr.:
GNR 127/1
Saksbeh.: Thea Sandsbråten Solum

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Kommunestyret

Møtedato
10.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
ND-11/2
KS-11/15

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: GNR 127 BNR 1 DUKELI - REVISJON AV
REGULERINGSPLAN EGENGODKJENNING
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune viser til pbl §27-2 og egengodkjenner reguleringsplan for Dukeli gnr.
127 bnr. 1. Reguleringskart og bestemmelser datert 03.03.06 godkjennes.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
1. Kopi av Møtebok D-ND 06/0076 fra 06.06.2006.
2. Kopi av brev fra Fylkesmannen, mottatt 09.12.2010

Saksutredning
Konklusjon:
Reguleringsplan for Dukeli Gnr 127/1 og dens bestemmelser datert 03.03.06 kan
godkjennes siden Fylkesmannen har trukket innsigelsen.
Bakgrunn:
Dette er en av reguleringsplansakene som det har vært uavklarte innsigelser til.
Fylkesmannen hadde innsigelse til planen og krevde at 3 av tomtene samt en veg ble fjernet.
Reguleringsplan for Dukeli Gnr. 127/1 og dens bestemmelser datert 03.03.06 ble godkjent i
kommunestyret 22.06.2006 uten at innsigelsen fra Fylkesmannen var trukket. Etter
henvendelse fra Sigdal kommune er nå innsigelsen formelt trukket og reguleringsplanen kan
egengodkjennes.
Vurdering:
Reguleringsplanen bør egengodkjennes på nytt siden Fylkesmannen ikke hadde trukket
innsigelse forrige gang den var oppe i hovedutvalget til behandling.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune viser til pbl §27-2 og egengodkjenner reguleringsplan for Dukeli gnr. 127
bnr. 1. Reguleringskart og bestemmelser datert 03.03.06 godkjennes.
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Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 2/11 den 10.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Sigdal kommune viser til pbl §27-2 og egengodkjenner reguleringsplan for Dukeli gnr.
127 bnr. 1. Reguleringskart og bestemmelser datert 03.03.06 godkjennes.
Kommunestyret behandlet saksnr. 15/11 den 07.04.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Anders Bjørnsrud, 3358 N. Eggedal
Asplan Viak, Dyrmyrgt. 35, 3611 Kongsberg
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Midt Nett Buskerud, Nedmarken, 3370 Vikersund
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/275-9
Løpenr.:
2301/11
Arkivnr.:
410
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskapet
Administrasjonsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
08.03.2011
24.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
HS-11/10
FS-11/11
AD-11/8
KS-11/16

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: EKSTRABEMANNING SIGDALSHEIMEN
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret vedtar at avsatte midler (ref. budsjettvedtak KS 111/10 pkt. 36,
”Ekstratildeling høsten 2010”) benyttes til ekstrabemanning på Sigdalsheimen grunnet
situasjonen med overbelegg og stor arbeidsbelastning over lengre tid.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Notat fra virksomhetsleder Sigdalsheimen og Hjemmetjenestene, med
vedlegg.

Bakgrunn
Hovedutvalget for Helse og Sosial drøftet den 08.03.2011 vedtak i Eldrerådet tidligere samme
dag vedr situasjonen på Sigdalsheimen. Hovedutvalget avgjorde at man ønsket å ta opp som
egen sak, og fremme for videre behandling i Formannskap og Kommunestyre, disponering av
tidligere avsatte midler etter ekstratildeling høsten 2010.
Saken har ikke vært gjenstand for ordinær saksutredning men fremlegges etter vedtak i
Hovedutvalg sammen med vedlagte notat og redegjørelse fra virksomhetsleder ved
Sigdalsheimen.
Hovedutvalg for Helse og Sosial sitt forslag til vedtak:
Hovedutvalget ønsker at avsatte midler (ref. budsjettvedtak KS 111/10 pkt. 36,
”Ekstratildeling høsten 2010”) benyttes til ekstrabemanning på Sigdalsheimen grunnet
situasjonen med overbelegg og stor arbeidsbelastning over lengre tid.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 10/11 den 08.03.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Hovedutvalget ønsker at avsatte midler (ref. budsjettvedtak KS 111/10 pkt. 36,
”Ekstratildeling høsten 2010”) benyttes til ekstrabemanning på Sigdalsheimen grunnet
situasjonen med overbelegg og stor arbeidsbelastning over lengre tid.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 8/11 den 24.03.2011
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det settes foreløpig av kr 450.000,- av disposisjonsfondet for å styrke bemanningen på
Sigdalsheimen. Eventuelt ytterligere bruk av disposisjonsfondet til samme formål vurderes
gjennom egen sak med forslag til mer langsiktige løsninger.
Tone Eideal Frøvold (Sp.) fremmet følgende forslag til vedtak:
Ekstratildeling høsten 2010 skal i sin helhet benyttes til det formålet den var tenkt. Kr.
500.000,- benyttes til økt vikarbemanning på Sigdalsheimen. Formannskapet ber om å få
tilbake en sak for bruk av de resterende midlene, samt vurdering av situasjonen fremover. På
sikt bør det være et mål å få økt grunnbemanningen.
Steganes forslag falt 4 mot 6 stemmer.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Ekstratildeling høsten 2010 skal i sin helhet benyttes til det formålet den var tenkt. Kr.
500 000,- benyttes til økt vikarbemanning på Sigdalsheimen. Administrasjonsutvalget
ber om å få tilbake en sak for bruk av de resterende midlene, samt vurdering av
situasjonen fremover. På sikt bør det være et mål å få økt grunnbemanning.
Formannskapet behandlet saksnr. 11/11 den 24.03.2011
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det settes foreløpig av kr 450.000,- av disposisjonsfondet for å styrke bemanningen på
Sigdalsheimen. Eventuelt ytterligere bruk av disposisjonsfondet til samme formål vurderes
gjennom egen sak med forslag til mer langsiktige løsninger.
Tone Eidal Frøvoll (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Ekstratildeling høsten 2010 skal i sin helhet benyttes til det formålet den var tenkt. Kr
500.000,- benyttes til økt vikarbemanning på Sigdalsheimen. Formannskapet ber om å få
tilbake en sak for bruk av de resterende midlene, samt vurdering av situasjonen fremover. På
sikt bør det være et mål å få økt grunnbemanningen.
Votering:
Steganes forslag falt 3 mot 4 stemmer
Frøvolls forslag ble vedtatt 4 mot 3 stemmer,
Hovedutvalgets forslag falt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Ekstratildeling høsten 2010 skal i sin helhet benyttes til det formålet den var tenkt. Kr
500.000,- benyttes til økt vikarbemanning på Sigdalsheimen. Formannskapet ber om å få
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tilbake en sak for bruk av de resterende midlene, samt vurdering av situasjonen
fremover. På sikt bør det være et mål å få økt grunnbemanningen.
Kommunestyret behandlet saksnr. 16/11 den 07.04.2011
Behandling:
Svein Hunstad (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at avsatte midler (ref. budsjettvedtak KS 111/10 pkt. 36,
”Ekstratildeling høsten 2010”) benyttes til ekstrabemanning på Sigdalsheimen grunnet
situasjonen med overbelegg og stor arbeidsbelastning over lengre tid.
Votering;
Svein Hunstads forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag falt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Økonomisjefen, her.
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 10/114-11
Løpenr.:
2302/11
Arkivnr.:
026 G00 &10
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Eldrerådet
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.03.2011

Saksnr.
EL-11/2

08.03.2011
08.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

RFF-11/4
HS-11/6
FS-11/12
KS-11/17

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN
Kommunestyrets vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk
utvikling i Vestre Viken HF tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
Styresak 130-2010-vedlegg 01, Vestre Viken HF
Styresak 007-2011- Mandat for strategiarbeidet i Vester Viken HF
Milepælplan for strategiarbeidet i Vestre Viken HF
Oversikt over representanter fra kommunene i styringsgruppe og arbeidsgrupper

Saksutredning
Innhold:
Status pr. 1.2.11 og planlagte aktiviteter for 2011
Informasjon om plan for strategisk utvikling i Vestre Viken HF og kommunenes
deltagelse i denne
Bakgrunn
Kommunehelseprosjektet ble formelt etablert i 2009, og har tidsramme ut 2011. I tillegg til
Vestregionens 16 kommuner deltar 10 kommunene i Kongsberg- og Hallingdalsregionen.
Kommunehelsesamarbeidet omfatter således de 26 kommunene som ligger i det geografiske
nedslagsfeltet til Vestre Viken HF.
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Hver kommune bidrar med en grunnfinansiering på NOK 2 pr innbygger pr. år til prosjektet. I
tillegg er det gitt tilskudd fra Helsedirektoratet på NOK 700 000 til delprosjekter.
Prosjektformål
Sikre måloppnåelse av i Vestregionens mål- og strategiprogram: ”Å ivareta og styrke
medlemskommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktur og endringene i
kommunehelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen.”
Hovedfokus i prosjektet:
Avklare innholdet i og konsekvens av samhandlingsreformen. Utrede kjerneområder/
kritiske områder for kommunene mht prioriteringer for felles strategier, tiltak og
samarbeid.
 Sørge for informasjon, erfaringsutveksling og læring til deltagende kommuner.
 Etablere forpliktende samarbeid og avtaler mellom kommunene og helseforetaket. Etablere
forpliktende samarbeid og avtaler mellom kommuner. Avklare ansvarsforhold mellom
kommuner og helseforetak.
 Sikre at kommunene er en tung og likeverdig partner i samarbeidet med helseforetaket.


Samhandlingsreformen
St. meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, ble lansert sommeren 2009.
Stortingsmeldingen er en beskrivelse av framtidens utfordringer i helsetjenesten med forslag til
hvordan disse skal møtes. Stortingsmeldingen ble behandlet og vedtatt av Stortinget i april
2010.
Mål for Samhandlingsreformen er å øke livskvaliteten ved å redusere sykelighet og øke
egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid. Å gjøre
helsetjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne, og å dempe veksten i forbruk av
sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert kostnadseffektivt fra kommunene
Som ledd i oppfølging av stortingsvedtaket ble det i oktober 2010 sendt ut høringsutkast til ny
lov om kommunale helse- og omsorgtjenester, folkehelselov og innspill til ny nasjonal helseog omsorgsplan. Det er planlagt at nye lovforslag og helse- og omsorgsplan stortingsbehandles
våren 2011. Pr. nå er det knyttet størst usikkerhet til finansiering av reformen og økonomisk
forutsigbarhet for kommunene, grensesnittet mellom kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste og hvordan reformen skal utvikles/trappes opp fra 1.1.2012 og 10 – 15
år fram i tid.
Sykehusstruktur
De fire sykehusene; Sykehuset Buskerud, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og
Sykehuset Asker og Bærum ble fusjonert til et helseforetak Vestre Viken fra 1.7.2009. Fra
1.1.2010 ble Vestre Viken HF nye organisering med gjennomgående klinikkstruktur etablert.
Samtidig hadde helseforetaket store ledelsemessige utfordringer med flere utskiftinger i
toppledersjiktet. Dette har medført at etablerte samhandlingsstrukturer mellom kommunene og
sykehusene til dels har forvitret, og at den daglige samhandlingen har blitt vanskeligere.
Aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet i 2010
Samhandlingsreformen
Orientering om samhandlingsreformen og mulige konsekvenser av denne oversendt alle
kommuner våren 2010.
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Kommunehelsesamarbeidet har organisert og gjennomført arbeid med høringssvar på ny
helse- og omsorgslov, folkehelselov og innspill til ny nasjonal helse- og omsorgsplan
høst/vinter 2010. Alle kommuner har deltatt i arbeidet og forslag til høringssvar er
oversendt alle kommuner til eget bruk samtidig som Kommunehelsesamarbeidet
administrativt har oversendt høringssvar og innspill til helse- og omsorgsplan.
Et er etablert egen internettside der informasjon legges ut regelmessig. Møtedokumenter til
møter i politisk referansegruppe, administrativ styringsgruppe og overordnet
samarbeidsutvalg er lagt ut på internettsiden, Lenker formidles til rådmenn, arbeidsutvalg
og referansegrupper ved oppdateringer.
http://www.vestregionen.no/artikkel.aspx?s=1108&cat=1272&id=1462&mid=1272
Det er gjennomført informasjonsmøter med administrativ og politisk ledelse i kommuner
for de kommunene som har etterspurt dette. Dette vil fortsatt bli gjort ved behov.
Et av hovedgrepene for å møte endringene i tjenestene som følge av samhandlingsreformen
er etablering av lokalmedisinske tjenester/-sentre. Alle kommunene som deltar i
Kommunehelsesamarbeidet har nå etablert eller er i etableringsfasen av arbeider med
lokalmedisinske tjenester/-senter. Dette er selvstendige utviklingsarbeider.
Kommunehelsesamarbeidet har etablert og leder en koordineringsgruppe bestående av
prosjektledere fra de lokale prosjektene og samhandlingsdirektør i Vestre Viken HF for å
bistå prosjektledere, avklare prinsipielle spørsmål, koordinere arbeidet i området og bidra
til likeverdig helsetjenester i området. Dette arbeidet er og vil være sentralt i forberedelsen
til nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen.

Samhandling med Vestre Viken HF
 Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Vestre Viken er etablert og
overordnet samarbeidsutvalg mellom kommunene og Vestre Viken HF er i drift.
 Arbeid med lokale samarbeidsavtaler er i sluttfasen. Det er utarbeidet en avtalemal for
samarbeidsavtale og samarbeidsutvalg mellom enkelt kommuner og Vestre Viken HF
rundt lokalsykehusfunksjonen. Arbeidet er basert på gode erfaringer fra samarbeid mellom
kommuner og sykehus i Vestre Viken helseområde. Etablering av lokale samarbeidsavtaler
og samarbeidsutvalg kommer som egen sak til kommunene.
 Arbeide med områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er restartet etter
justert mandat som ivaretar kommunal deltagelse og styringssett. Planen er foreventet klar
til bred høring i kommunene og helseforetaket slutten av mai 2011.
 Det er tilsatt prosjektleder for arbeid med avtale, kriterier og retningslinjer for inn- og
utskriving av pasienter til/fra sykehus. Arbeidet startet opp januar 201, og kriterier og
avtaleutkast vil bli sendt på høring kommunene i slutten av mai.
Igangsatte og planlagte aktiviteter for 2011
 Videreføring av koordinering av arbeid med lokalmedisinske tjenester/-sentre. Bl a. vil det
arbeides med en konkretisering på hvilke framtidige lokalmedisinske tjenester som bør
utvikles.
 Ferdigstillelse og implementering av tverrgående avtale for inn- og utskriving av pasienter,
samt kriterier for utskrivingsklar pasient.
 Ferdigstillelse av områdeplan for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg.
 Felles strategikonferanse for politisk og administrativ ledelse i kommunene og for ledelse i
Vestre Viken HF, 18. mai 2011
 Kartlegging og evaluering av bruk av akutte døgnsenger i kommunene i helseområdet.
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Kartlegging av behov for kompetanse, strategi kompetanseutvikling og formalisert
samarbeid mellom kommuner, utdanningsinstitusjoner og helseforetak om utdanning og
kompetanseutvikling.
 Elektronisk samhandling og telemedisinske tjenester.
En del av aktivitetene er avhengig av ekstern finansiering og vil bli tilpasset evt tildeling av
eksterne prosjektmidler.


Informasjon om strategisk utvikling for Vestre Viken HF og kommunes involvering
Strategisk utvikling av Vestre Viken HF er nå i en oppstartsfase. Prosess for arbeidet og
involvering av kommunene ble drøftet i overordnet samarbeidsutvalg 8. november 2010. Plan
for strategisk utvikling ble styrebehandlet i Vestre Viken HF 18.11.2010, og kommunene ble
invitert til å delta i styringsgruppe og i arbeidsgruppene. Kommunehelsesamarbeide t har
koordinert kommunenes deltagelse i arbeids- og styringsgrupper i strategisk utvikling for
Vestre Viken HF. Styret i Vestre Viken HF vedtok et tydeliggjort mandat for strategiprosessen
i møte 27.1.2011. Hovedpunktene er:
1. Utarbeide den første strategiplanen for Vestre Viken HF.
2. Implementere HSØ strategiplan med spesiell vekt på oppfølging av styresak 108/2008 og
ivareta føringer gitt i nasjonale og regionale planer for fag- og funksjonsfordeling
3. Sikre at hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres.
4. Tydeliggjøre behovsutviklingen for spesialisthelsetjenester, basert på SSBs prognoser for
befolkningsutvikling, epidemiologisk utvikling og medisinsk faglig utvikling, nasjonale
føringer herunder samhandlingsreformen. Tidsperspektiv for dette arbeidet er fram mot
2025.
5. Fag- og funksjonsfordeling skal bygge på eksisterende bygningsmasse dvs innenfor et
tidsperspektiv på 5-10 år og vi skal i den sammenheng fokusere på temaer som er
gjennomførbare i årene fram til 2019 hvor et nytt sykehus i Buskerud kan være realisert.
6. Strategiprosessen skal danne basis for utforming av framtidig sykehustilbud, plan for
organisering av spesialisthelsetjenesten med fag- og funksjonsfordeling og framtidig
sykehusstruktur i Vestre Viken.
7. Arbeidet skal inkludere utforming av prehospitale tjenester i vårt sykehusområde.
8. Arbeidet skal innrettes innenfor våre økonomiske rammebetingelser og eksisterende
bygningsmasse skal utnyttes.
9. Kommunene Sande og Svelvik inkluderes i plangrunnlaget når det gjelder somatikk. Det må
avklares om vi skal inkludere kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker når det gjelder
Psykisk helse og rus.
10. Klinisk kapasitet og bygningsmasse ved Martina Hansens Hospital skal innarbeides i
strategiplanen.
11. Organisering og funksjonsfordeling innen psykisk helsevern og rus med dimensjonering av
sykehustjenester og lokalbaserte DPS tjenester og er en viktig del av utredningsoppdraget.
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Både Bærum og Blakstad skal utredes som alternative suppleringssteder til Drammen for
områdefunksjoner og det må sikres en hensiktsmessig fordeling mellom Bærum/Blakstad
og Drammen.
12. Planen skal danne grunnlag for investeringsbehov og eiendomsutvikling med spesiell vekt
på nytt sykehus i Buskerud. Lokaliseringsvalg og fysisk planlegging for det nye sykehuset
ivaretas gjennom en egen prosess og skal sikre en samlokalisering av somatikk, psykisk
helse og rus.
Førende prinsipper utredningsarbeidet
1. Det legges til grunn at det fortsatt skal være 4 lokalsykehus i vårt sykehusområde.
2. Et hovedprinsipp for valg av løsninger skal være at vi desentraliserer det vi kan for å skape
nærhet og tilgjengelighet, og sentraliserer det vi må av hensyn til faglig kvalitet.
3. Utredningen skal legge til grunn at Drammen sykehus fortsatt skal være områdesykehus for
Vestre Viken.
4. Det legges til grunn for utredningsarbeidet at bygningsmessig kapasitet ved Bærum sykehus
skal utnyttes og at Bærum sykehus skal være et lokalsykehus med akuttfunksjoner og
fødeavdeling. Det legges til grunn at Bærum sykehus/MHH skal ha områdefunksjoner for
Vestre Viken og det skal legges fram flere alternativer for dette.
5. Det skal utredes to alternativer for videre utvikling av Kongsberg sykehus; ett alternativ
som lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling og ett som lokalsykehus med
tilpassede akuttfunksjoner. Utredningen skal vise hvordan den samlede beredskapen for
Kongsbergregionen blir i de to alternativene og hvilke konsekvenser dette får for
beredskap i Drammen. I tillegg skal det beskrives mulighet for desentraliserte polikliniske
tilbud.
6. Det legges til grunn for utredningsarbeidet at Ringerike sykehus skal være et lokalsykehus
med akuttfunksjoner og fødeavdeling.
7. Hallingdal sjukestugu skal videreutvikles som et lokalmedisinsk senter.
8. Det skal etableres et nært samarbeid med kommunene om opprettelse av lokalmedisinske
sentra slik det er definert i samhandlingsreformen og vi skal utrede muligheten for å tilby
lokaler for dette ved flere av våre lokalsykehus.
Status fram til i dag
Arbeidet er organisert inn i 4 delarbeider med hver sin arbeidsgruppe:
1. Samhandling og lokalbaserte tjenester
2. Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester
3. Spesialiserte områdefunksjoner
4. Strategisk eiendomsutvikling

SIDE:

67

Sak 17/11
Styringsgruppe og arbeidsgrupper har hatt første innledende møter. Det vil være en arbeidsfase
fram til høsten og styremøte i oktober 2011. Deretter går forslaget til strategisk utvikling på
bred høring. Endelig beslutning fattes i helseforetakets styremøte i mars 2012. Det er planlagt
en implementeringsfase fra høsten 2012.
Arbeidsfasen vil være inndelt i 3 faser: Kartlegging fram til mars, utarbeide mulige senarioer
for strategisk utvikling mai/juni, vurdering av senarioer og anbefaling til strategisk utvikling,
august. Kommunehelsesamarbeidet vil sørge for at informasjon om status knyttet til de tre
milepælene i mars, mai/juni og i august sendes til alle kommunene, og vil koordinere innspill
til kommunenes representanter i styringsgruppen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk utvikling
i Vestre Viken HF til orientering.
Eldrerådet behandlet saksnr. 2/11 den 08.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Eldrerådets forslag til vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk
utvikling i Vestre Viken HF til orientering.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
4/11 den 08.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk
utvikling i Vestre Viken HF tas til orientering.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 6/11 den 08.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk
utvikling i Vestre Viken HF tas til orientering.
Formannskapet behandlet saksnr. 12/11 den 24.03.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og strategisk
utvikling i Vestre Viken HF tas til orientering.
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Kommunestyret behandlet saksnr. 17/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 09/268-11
Løpenr.:
2303/11
Arkivnr.:
242
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
07.04.2011
07.04.2011

Saksnr.
KS-11/18
KS-11/19

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FORNYELSE AV UTVIKLINGSAVTALE
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune fornyer sin nåværende utviklingsavtale med Næringshagen i
Kunstnerdalen med inntil ett år (2011) slik omsøkt med kroner 200.000,-.
Midlene til en utviklingsavtale med Næringshagen dekkes av Sigdal kommunes andel av
interkommunalt næringsfond.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Søknad om videreføring av utviklingsavtale med Næringshagen i
Kunstnerdalen.
Statusrapport 2010 av 18.11.10 for Næringshagen i Kunstnerdalen AS.
Utkast til fornyet utviklingsavtale mellom Sigdal kommune og Næringshagen.

Saksutredning
Konklusjon:
Rådmannen vurderer arbeidet i Næringshagen i Kunstnerdalen som et faglig godt
arbeid, til nytte for Sigdal kommune og region som helhet. Rådmannen mener at
hovepunktene i næringshagens handlingsprogram er tett knyttet til Sigdal kommunes
visjon og overordnede mål om skaperlyst, vekst og utvikling.
I en situasjon der Sigdal kommune gjennomgår arbeidsoppgaver, kapasiteter og
organisering, også innenfor områdene med næring og næringsutvikling, er det særlig
relevant å spille på ressurser i vårt nærområde. Det er kritisk å utarbeide konkrete tiltak
hvor man kan nyttiggjøre seg Næringshagens kompetanse og nettverk, og på den måten
få god effekt og utnyttelse av bevilgede midler.
Det har over tid pågått en rekke initiativ og prosjekter i samarbeid med kommune og
Næringshagen i Kunstnerdalen, hvor det fortsatt er gevinster å hente. En videreføring i
2011 synes rimelig for å oppnå de mål som er satt, knyttet til for eksempel ”bolyst”,
næringsutvikling, profilering/omdømmebygging og utvikling av nettverk og møteplasser.
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Bakgrunn/ vurdering:
Sigdal kommune har i perioden 2008-2010 hatt et nært samarbeid med Næringshagen i
Kunstnerdalen. Samarbeidet har bestått av konkrete prosjekter, etablererveiledning, faglig
dialog på relevante områder, og arrangement av forum- og nettverksmøter.
Næringshagen i Kunstnerdalen og alle Næringshager i Norge står overfor en sentral
gjennomgang og omstrukturering av tilbudet. Antallet næringshager skal reduseres betydelig,
for igjen å styrke de man velger å opprettholde. SIVA har utarbeidet et nytt
næringshageprogram i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og
representanter for fylkeskommunene. Det nye programmet legger opp til en sterkere og mer
langsiktig grunnfinansiering fra SIVA og Fylkeskommunene for de utvalgte og beste
Næringshagene i landet. SIVA mener at det skal være en vertskapsavtale med den kommunen
der Næringshagen ligger, men ellers er det ønskelig med en større statlig og fylkeskommunal
finansiering. Det blir færre Næringshager, men de får til gjengjeld en sterkere og tryggere
finansiering. Næringshagen i Kunstnerdalen har hatt halvparten av utviklingstilskuddet fra tre
kommuner; Sigdal, Flesberg og Krødsherad. Det legges nå sterkere vekt på støtte fra
vertskommunen, men Næringshagen skal fortsatt jobbe med bedrifter i hele regionen.
Kriterier som det skal jobbes etter er:
1)
Innovasjon og nyskaping
2)
Bedriftsmiljø
3)
Forretningsnettverk
4)
Koblingsagent
5)
Profilering
Sigdal kommune er i en situasjon der tilsatt næringskonsulent er i permisjon. Videre er det
våren 2011 lagt opp til en gjennomgang av oppgaver, kapasitet og organisering innenfor disse
områdene. I denne situasjonen synes det særlig nyttig og aktuelt å søtte seg på de ressursene
som Næringshagen disponerer innenfor arbeidet med etablererveiledning og næringsutvikling.
Det er kritisk å utarbeide konkrete tiltak hvor man kan nyttiggjøre seg Næringshagens
kompetanse og nettverk, og på den måten få god effekt og utnyttelse av bevilgede midler. En
slik konkretisrering vil være en naturlig del av fornyelse og signering av utviklingsavtale 2011.
Hva dette mer konkret består i kan illustreres gjennom Næringshagens målformulering for vår
region. I denne heter det for perioden 2010 til 2012 som følger;
”Målet er å bistå til vekst eller etablering av 50 nye arbeidsplasser, vi skal bidra til at 50
mennesker flytter til vår region, og sørge for 50 arrangementer i prosjekter eller i
samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Vi skal bidra til at minst 5 bedrifter får til et
godt samarbeid med FOU, og at minst 5 bedrifter jobber med internasjonalisering. Vi
skal også arrangere 5 tiltak for eller med ungdom. ….(….)… Det viktigste målet i 2011
er å bli utvalgt som en av de næringshagene som SIVA ønsker å satse videre på. Dette
vil gi oss muligheter til et videre fokus på næringsutvikling i vår region med statlige
midler. Derfor søker vi nå Sigdal kommune om å bli med på en videre utviklingsavtale
med oss, da det vil styrke vår søknad inn til SIVA, og det vil styrke vårt samarbeid med
dere.”
Innenfor en rekke av de pågående inititativ i grensesnitt mellom kommune, lokalt næringsliv,
gründere og regionalt næringsliv, så er Næringshagens rolle blitt sentral i Sigdal kommune. At
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kommunen kan trekke veksler på denne aktøren opplever Rådmann som kostnadseffektiv og
fornuftig andvendelse av de aktuelle midlene.
Midlene til samarbeidet med Næringshagen hentes fra kommunens andel av interkommunalt
næringsfond.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune fornyer sin nåværende utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen
med inntill ett år (2011) slik omsøkt med kroner 200.000,-.
Midlene til en utviklingsavtale med Næringshagen dekkes av Sigdal kommunes andel av
interkommunalt næringsfond.
Formannskapet behandlet saksnr. 18/11 den 24.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Sigdal kommune fornyer sin nåværende utviklingsavtale med Næringshagen i
Kunstnerdalen med inntill ett år (2011) slik omsøkt med kroner 200.000,-.
Midlene til en utviklingsavtale med Næringshagen dekkes av Sigdal kommunes andel av
interkommunalt næringsfond.
Kommunestyret behandlet saksnr. 18/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi: Næringshagen i Kunstnerdalen, 3350 Prestfoss

SIDE:

72

Sak 19/11

SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 09/268-12
Løpenr.:
2304/11
Arkivnr.:
242
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
FS-11/19
KS-11/19

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERERVEILEDNING
Kommunestyrets vedtak:
Etablererveiledning i Midt-Buskerud, organisert gjennom Næringshagen i
Kunstnerdalen, innvilges i tråd med søknad kr 30.000,-. Midlene dekkes av Sigdal
kommunes andel av interkommunalt næringsfond.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Søknad fra Næringshagen i Kunstnerdalen om tilskudd til
etablererveiledning, med vedlegg.

Saksutredning
Konklusjon:
Rådmannen vurderer arbeidet med etablererveiledning i Midtbuskerud som et faglig
godt tilbud, til nytte for den enkelte etablerer og for kommune og region som helhet.
Ordningen med etablererveiledning bør videreføres i 2011 og det er søkt om midler til
dette fra Buskerud Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Krødsherad, Modum og Sigdal
kommune.
I en situasjon der Sigdal kommune gjennomgår arbeidsoppgaver, kapasiteter og
organisering, også innenfor områdene med næringskonsultasjon og –utvikling, er det
særlig relevant å spille på ressurser i vårt nærområde. På bakgrunn av det behov
etablerere har for råd og veiledning, og det faglige tilbudet som gis fra Næringshagen i
Kunstnerdalen, mener rådmannen at det er en riktig prioritering å innvilge søknaden.
Midlene dekkes ved kommunens andel av interkommunalt næringsfond.
Bakgrunn/ vurdering:
Sigdal kommune har i perioden 2008-2010 hatt et nært samarbeid med Næringshagen i
Kunstnerdalen. Samarbeidet har bestått av konkrete prosjekter, etablererveiledning, faglig
dialog på relevante områder, og arrangement av forum- og nettverksmøter.
Sigdal kommune er i en situasjon der tilsatt næringskonsulent er i permisjon. Videre er det
våren 2011 lagt opp til en gjennomgang av oppgaver, kapasitet og organisering innenfor disse
områdene. I denne situasjonen synes det særlig nyttig og aktuelt å søtte seg på de ressursene
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som Næringshagen disponerer innenfor arbeidet med etablererveiledning og næringsutvikling.
Hva dette mer konkret består i kan illustreres gjennom Næringshagens målformulering for vår
region. I denne heter det for perioden 2010 til 2012 som følger;
Målet er å bistå til vekst eller etablering av 50 nye arbeidsplasser, vi skal bidra til at 50
mennesker flytter til vår region, og sørge for 50 arrangementer i prosjekter eller i
samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Vi skal bidra til at minst 5 bedrifter får til et
godt samarbeid med FOU, og at minst 5 bedrifter jobber med internasjonalisering. Vi
skal også arrangere 5 tiltak for eller med ungdom.
I arbeidet med etablererveiledning spesielt, men også generelt i arbeid med utvikling av
møteplasser, nettverk og generell kunnskap om ”hva som rører seg” av næringsutvikling i
kommunen, så er Næringshagens rolle blitt sentral i Sigdal kommune. At kommunen kan
trekke veksler på denne aktøren opplever Rådmann som kostnadseffektiv og fornuftig
andvendelse av de aktuelle midlene. Midlene til samarbeidet med Næringshagen hentes fra
kommunens andel av interkommunalt næringsfond.
Rådmannens forslag til vedtak:
Etablererveiledning i Midt-Buskerud, organisert gjennom Næringshagen i Kunstnerdalen,
innvilges i tråd med søknad kr 30.000,-. Midlene dekkes av Sigdal kommunes andel av
interkommunalt næringsfond.
Formannskapet behandlet saksnr. 19/11 den 24.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Etablererveiledning i Midt-Buskerud, organisert gjennom Næringshagen i
Kunstnerdalen, innvilges i tråd med søknad kr 30.000,-. Midlene dekkes av Sigdal
kommunes andel av interkommunalt næringsfond.
Kommunestyret behandlet saksnr. 19/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Næringshagen i Kunstnerdalen, 3350 Prestfoss
Økonomisjefen, her
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 10/1341-4
Løpenr.:
2305/11
Arkivnr.:
234 D37
Saksbeh.: Hilde Teksle Gundersen

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
OK-11/6
FS-11/20
KS-11/20

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT 756
SKYTTERHALL PRESTFOSS IDRETTSPARK
Kommunestyrets vedtak:
Prosjekt 756 ny skytterhall avsluttes. Mindreforbruket på 28.303 kroner benyttes til
utforming av kulturpris.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
•

Sluttregnskap investeringsprosjekt 756 Skytterhall

Saksutredning
Konklusjon:
Ny skytterhall Prestfoss idrettspark er avsluttet. Total økonomisk ramme for prosjektet var
2.048.000 kroner eks. mva. i tilegg til en betydelig dugnadsinnsats fra Sigdal skytterlag.
Bakgrunn:
Det ble i budsjett for 2009 avsatt inntil 700.000 kroner til ny skytterhall ved Prestfoss
idrettspark, Innvilgede og utbetalte spillemidler på prosjektet er 848.000 kroner.
Disponible midler:
Sigdal kommune
700 000,00 kr.
Sigdal skytterlag egenandel
500 000,00 kr.
Spillemidler
848 000,00 kr.
Sum til disposisjon
2 048 000,00 kr.
Vurdering:
Kostnadene i prosjektet på 2.019.697 kroner er i samsvar med budsjett. Gjenstående midler på
28.303 kroner overføres til utforming av kulturpris. Det er vedtatt å utforme en kulturpris i
Sigdal (KS-8/113), utgifter til utforming skal i utgangspunktet dekkes innenfor rammen. Da
det ikke er gitt noen økning i rammen siste år utover noe dekning for lønnsøkning foreslås det
å benytte gjenstående midler fra prosjekt 756 ny skytterhall til utforming av kulturprisen.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjekt 756 ny skytterhall avsluttes. Mindreforbruket på 28.303 kroner benyttes til utforming
av kulturpris.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 6/11 den 09.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Prosjekt 756 ny skytterhall avsluttes. Mindreforbruket på 28.303 kroner benyttes til
utforming av kulturpris.
Formannskapet behandlet saksnr. 20/11 den 24.03.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Prosjekt 756 ny skytterhall avsluttes. Mindreforbruket på 28.303 kroner benyttes til
utforming av kulturpris.
Kommunestyret behandlet saksnr. 20/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi: Økonomisjefen, her
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/164-4
Løpenr.:
2306/11
Arkivnr.:
153
Saksbeh.: Hilde Teksle Gundersen

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
OK-11/7
FS-11/21
KS-11/21

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: JUSTERING AV BUDSJETT - STJERNEN SKYTTERLAG
Kommunestyrets vedtak:
Tilskuddet til Stjernen skytterlag justeres fra 500.000 kroner til inntil 40.000 kroner.
Finansiering: Gjenstående midler til Eggedal grusbane prosjekt 749 når den er full
finansiert.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 15.02.2011

Saksutredning
Konklusjon:
Stjernen skytterlag har utført dugnad og innhentet gaver/rabatter som de ble oppmuntret til å
gjøre. Prosjektet er i henhold til skytterlagets egen finansieringsplan i sum overfinansiert som
følge av omsøkte spillemidler og kommunalt tilskudd. Et kommunalt tilskudd som tilstått i
budsjett for 2011 vil innebære bortfall av tippemidler i samme størrelsesorden. Tilskudd fra
kommunen justeres fra 500.000 kroner til ”inntil 40.000 kroner”.
Bakgrunn:
Stjernen skytterlag bygger ny stang og felt hurtigbane. I behandlingen som ble gjort i februar
2010 ble Stjernen skytterlag oppmuntret til å finne andre finansieringsmuligheter.
Kommunestyret behandlet saksnr. 4/10 den 18.02.2010. Kommunestyrets vedtak:
Søknad om kommunal støtte fra Stjernen skytterlag kan ikke imøtekommes. Prosjektet kan
realiseres ved at Stjernen skytterlag dekker den lokale finansieringen.
Stjernens Skytterlag oppmuntres til å finne alternative finansieringsmuligheter.
Saken vurderes på nytt i budsjettprosessen for 2011.
Det ble så i budsjettbehandlingen for 2011 vedtatt følgende:
Kommunestyrets vedtak: KS 10/111 punkt 38.
Stjernen skytterlag gis et kommunalt tilskudd på kr. 500 000,-.
Finansiering: Gjenstående prosjektmidler til grusbane i Eggedal når den er
fullt ut finansiert.
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Stjernen skytterlag har absolutt fulgt opp vedtaket fra 18.02.2010 og fått bekreftet dugnad og
gaver/rabatter på 1.033.379 kroner. Dette fremkommer i skytterlagets finansieringsplan til
spillemiddelsøknad 2011, med vedlagt bekreftede gavebrev og dugnadstilsagn.
Total kostnad på prosjektet er, i følge samme søknad, kroner 1.602.525,-. I finansieringsplanen
er det lagt inn kommunale midler jfr. vedtak, og spillemidler, noe som innebærer at prosjektet
er overfinansiert med 464.854 kroner. Prosjektet har kontantkostnader på 569.146 kroner.
Skal man opprettholde søknaden om spillemidler, for å gjennom disse få dekket en tredjedel
av de totale kostnadene (534.000 kroner), så må kommunalt tilskudd reduseres fra 500.000,- til
”inntil 40.000 kroner”.
Kostnader:
Sum totale kostnader

1.602.525 Kr

Finansiering:
Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Dugnad
Gaver/rabatter
Sum finansiering

534.000 Kr
500.000 Kr
717.500 Kr
315.879 Kr
2.067.379 Kr

Differanse

+ 464.854 Kr

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2010
2.6 Tilskuddets størrelse
2.6.1 Tilskuddsbeløp
Hovedregel
Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert
rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er
kr 700 000.
For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
Satsene benyttes på anlegg som får førstegangstildeling i 2011. Anlegg som har fått
førstegangstildeling, kan søke om restbeløp i henhold til tilskuddsbrevet.
For anlegg som er ferdigstilt, skal regnskap vedlegges.
Merk:
• Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad i søknaden.
• Summen av offentlige tilskudd (kommunale, fylkeskommunale og statlige midler
• inklusiv spillemidler) kan ikke utgjøre et høyere beløp enn kontantutgiftene i godkjent
kostnadsoverslag.
• Søknadsbeløp avrundes til nærmeste hele tusen kroner.
I brev fra Buskerud fylkeskommune 24.1.2011 presiseres det følgende:
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0621001203 Felthurtig- og Stang -skytterbane søker Stjernen skytterlag, ny søknad.
Søknaden er i formell orden. Godkjent kostnadsoverslag er kr. 1 602 000,-. Fylkeskommunen
gjør oppmerksom på at ifølge bestemmelsene i V-0732 pkt 2.6.1 kan ikke summen av offentlige
tilskudd (kommunale, fylkeskommunale og statlige midler) utgjør et høyere beløp enn
kontantutgiftene i godkjent kostnadsoverslag. I kostnadsoverslaget utgjør kontantutgifter kr.
569 146,-. I finansieringsplanen er det kr. 500 000,- i kommunale tilskudd. Dersom det
kommunale tilskuddet ikke reduseres vil godkjent spillemiddeltilskudd utgjøre kr. 69 146,-.
Vurdering:
Stjernen skytterlag har forskuttert spillemidlene ved å ta opp lån på 500.000 kroner som Sigdal
kommune i sak KS- 10/80 garanterer for frem til de får tildelt spillemidler. Sigdal kommune
dekker ikke renter på lånet. Utgifter til renter er tatt med i kostnadsoverslaget på
spillemiddelsøknaden. Tiltaket er innlemmet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
2011-2014. Tiltaket vil bli regnskapsført av Stjernen skytterlag. Stjernen skytterlag har fulgt
opp vedtaket fra 2010 der de ble oppmuntrer til å finne andre finansieringsmåter til stang og
felthurtigskytingsbane og har utført stor dugnadsinnsats og innhentet gaver og rabatter for å
realisere sitt anlegg.
Det er ikke sannsynelig at spillemiddelsøknaden som er sendt vil få tilsagn i 2011. Det kan
derfor sendes ny søknad 2012 med revidert finansieringsplan. Om det søkes om spillemidler
på en tredjedel (534.000 kroner) vil kommunalt tilskudd Stjernen skytterlag trenger for å gå i
balanse være på 35.146 kroner, i følge kostnadsoverslaget på årets søknad. Anlegget er
planlagt ferdigstilt 2011, så spillemiddelsøknad for 2012 vil i så tilfelle også kunne
fremsendes ferdig revidert.
Stjernen skytterlag fremla finansieringsplanen 4.1.2011 og ble gjort oppmerksom på disse
forholdene i søknadsprosessen i januar 2011, men ønsket at søknaden skulle sendes slik den
var utarbeidet. Det avgjørende nå er imidlertid at vi sikrer en prosess der Stjernen Skytterlag
har trygghet for gjennomføring etter sine presenterte planer, og at man for den totale
økonomien i Sigdal kommune sikrer best mulig uttelling gjennom spillemidler til prosjektet.
Full uttelling av spillemidler (1/3-del av total kostnadsramme) betinger balanse mellom
planlagte utgifter og inntekter, og følgelig må kommunalt, vedtatt tilskudd reduseres.
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilskuddet til Stjernen skytterlag justeres fra 500.000 kroner til inntil 40.000 kroner.
Finansiering: Gjenstående midler til Eggedal grusbane prosjekt 749 når den er full finansiert.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 7/11 den 09.03.2011
Behandling:
Tom L. Kolbjørnsrud (H) fremmet følgende forslag:
Utsetter saken til neste møte, så vi får med nye finansieringsplaner til skytterlagtet.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Tilskuddet til Stjernen skytterlag justeres fra 500.000 kroner til inntil 40.000 kroner.
Finansiering: Gjenstående midler til Eggedal grusbane prosjekt 749 når den er full
finansiert.
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Formannskapet behandlet saksnr. 21/11 den 24.03.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Tilskuddet til Stjernen skytterlag justeres fra 500.000 kroner til inntil 40.000 kroner.
Finansiering: Gjenstående midler til Eggedal grusbane prosjekt 749 når den er full
finansiert.
Kommunestyret behandlet saksnr. 21/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi: Stjernen Skytterlag, v/Svein Strandbråten, 3358 N. Eggedal
Økonomisjefen, her
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/184-4
Løpenr.:
2307/11
Arkivnr.:
144 A3
Saksbeh.:
Nils Wickmann

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
OK-11/3
FS-11/22
KS-11/22

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN 2012-2015
Kommunestyrets vedtak:
Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2012-2015 vedtas.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Plan for Sigdals kulturelle skolesekk 2012-2015

Saksutredning
Konklusjon:
Planen bygger på erfaringene som er gjort tidligere og er i tråd med skolens ønsker når
det gjelder innhold og aktiviteter. Planen skal være retningsgivende for utvikling og
gjennomføring av pedagogiske tilrettelagte kunst- og kulturopplevelser i grunnskolen.
Bakgrunn:
Buskerud fylkeskommune har fremmet krav om at kommune skal ha vedtatt en overordnet 4årig plan for den kulturelle skolesekken. I tillegg skal det vedtas en handlingsplan som skal
synliggjøre den aktivitet som planlegges for det enkelte året.
Planene for 2012 – 2015 bygger på erfaringer som er gjort siden oppstarten av satsingen på
Sigdals kulturelle skolesekk. Intensjonen er å fremkalle ”det skapende” i hver enkelt elev
gjennom opplevelser og egenutfoldelse. Dette er også i tråd med Sigdal kommunes visjon. ”I
sigdal kan du skape no`sjøl”
Vurdering:
Den kulturelle skolesekken er nå godt integrert i skolene i Sigdal. Det er prioritert å innlemme
faste aktiviteter innenfor bestemte satsningområder, slik at alle elever i løper at grunnskolen
skal få tilbud innfor disse satsingsområdene. Aktivitetene vil være i kontinuerlig utvikling for
å kunne gi et best mulig tilbud tilpasset det enkelte klassetrinn. I tillegg til aktiviteter som er
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utviklet lokalt, får elevene kunst og kulturopplevelser gjennom den fylkeskommunale
abonnementsordningen. (Brageteateret, Rikskonsertene og Pilotgalleriet).
Økonomi:
Det er beregnet en årlig kommunal andel på kr. 132.000,- i planperioden som betyr en
videreføring av nåværende aktivitetsnivå. Eventuelle justeringer fremmes i den årlige
budsjettbehandlingen. Spillemidler er innvilget med kr 67.400,- de siste årene, og dette nivået
er beregnet videreført. Aktivitetene vil til en hver tid måtte tilpasses tilgjengelige midler.
Organisering.
En arbeidsgruppe bestående kulturkontaktene på hver skole har ansvaret for kartlegging av
skolens behov og konkretisering av tilbudene i den kulturelle skolesekken i samsvar med den
kommunale handlingsplanen. Det administrative ansvaret på kommunenivå er tillagt
kulturkoordinator for Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen i Sigdal. Det omfatter
samordning, oppfølging og gjennomføring av den kommunale handlingsplanen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2012-2015 vedtas.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 3/11 den 09.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalets forslag vedtak:
Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2012-2015 vedtas.
Formannskapet behandlet saksnr. 22/11 den 24.03.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag vedtak:
Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2012-2015 vedtas.
Kommunestyret behandlet saksnr. 22/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/58-4
Løpenr.:
2308/11
Arkivnr.:
221 &52
Saksbeh.:
Tor Kolstad

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
FS-11/17
KS-11/23

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: FESTEAVGIFT FOR GRAVER OG KIRKEGÅRDER
Kommunestyrets vedtak:
Årlig feste for feste av enkelt gravsted i Sigdal justeres opp med kr. 25,- til kr. 75,- pr. år.
For dobbel grav vil årlig festeavgift bli kr. 150,-.
Den gravlagte ligger fritt i 20 år, deretter kan graven festes for nye 10 år, mot at
ansvarlig fester av gravstedet betaler kr. 750,- for perioden.
Ved utenomsokns begravelser skal festeavgift kreves inn fra og med gravlegging.
Saken avgjøres av: Kommunestyret.
Vedlegg:
• Brev av 12.01. 2011 fra Sigdal kirkelige fellesråd.
• Vedtekter for kirkegårdene i Sigdal kommune fastsatt av Sigdal kirkelige fellesråd 14.
september 2004.

Saksutredning
Konklusjon:
Årlig feste for feste av gravsted i Sigdal justeres opp til kr 75,- pr. år.
Den gravlagte ligger fritt de første 20 år, deretter kan graven festes for nye 10 år, mot at
ansvarlig fester av gravstedet betaler kr 750,- for perioden. Ved utenomsokns begravelser skal
festeavgift kreves inn fra og med gravlegging.
I flg. gravferdslovens § 21 skal feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra
fellesrådet.
Bakgrunn:
Det vises til vedlagte brev av 12.januar 2011 fra Sigdal kirkelige fellesråd og til vedtekter for
kirkegårdene i Sigdal kommune fastsatt av Sigdal kirkelige fellesråd 14. september 2004.
Formannskapet behandlet saksnr. 17/11 den 24.03.2011
Behandling:
Sigdal kirkelige fellesråds forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets forslag til vedtak:
Årlig feste for feste av enkelt gravsted i Sigdal justeres opp med kr. 25,- til kr. 75,- pr. år.
For dobbel grav vil årlig festeavgift bli kr. 150,-.
Den gravlagte ligger fritt i 20 år, deretter kan graven festes for nye 10 år, mot at
ansvarlig fester av gravstedet betaler kr. 750,- for perioden.
Ved utenomsokns begravelser skal festeavgift kreves inn fra og med gravlegging.
Kommunestyret behandlet saksnr. 23/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Sigdal kirkelige fellesråd, 3350 Prestfoss
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/31-25
Løpenr.:
2309/11
Arkivnr.:
231
Saksbeh.:
Tor Kolstad

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.03.2011
24.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
ND-11/1
FS-11/15
KS-11/24

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: REVISJON AV GEBYRFORSKRIFT VANN OG AVLØP
TEKNISK SEKTOR TVUNGEN INSTALLERING AV VANNMÅLERE
Kommunestyrets vedtak:
Framlagte forslag til revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer med de endringer som
er framkommet etter høring vedtas med følgende endring;
Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til kr 22.000,- eks. mva uavhengig av størrelse
på bolig.
Alle abonnenter med kommunal vannforsyning skal ha installert vannmålere fra
01.01.2013.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Forslag til revidert forskrift om vann og avløpsgebyrer
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 11.01.2011

Saksutredning
Konklusjon:
Høringsutkastet har ligget ute til offentlig ettersyn uten at det har innkommet vesentlige
merknader til utkastet som derved videresendes til formannskap og kommunestyre for
sluttbehandling
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 29/10 i aprilmøtet at administrasjonen fremmer en sak om
tvungen innføring av vannmålere for de som har kommunal vannforsyning.
Etter innføring av selvkostprinsippet og omlegging av vann og avløpsgebyrene til å bestå av to
separate enheter (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) har mange abonnenter følt seg
urettferdig behandlet ved at de har fått en økning av totalgebyret. Dette gjelder først og fremst
de som har installert vannmåler som grunnlag for beregningen da de tidligere indirekte har blitt
subsidiert av de som har betalt etter stipulert forbruk.
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For å oppnå full rettferdighet i gebyrberegningen er det en forutsetning at alle abonnenter har
et sammenlignbart målegrunnlag. Dette kan først etableres etter at alle abonnenter med
kommunal vannforsyning har fått installert vannmåler.
Av kommunens ca 353 abonnenter er det 148 som har installert vannmåler i dag slik at det
gjenstår vel 200 abonnenter som skal installere måler.
Den gjeldene forskrift hjemler ikke direkte tvungen installering av vannmåler slik at det er
behov for en modernisering og omstrukturering av gebyrforskriften.
Da denne reviderte forskrift også regulerer tilknyttingsavgiftene for vann og avløp har
saksbehandler valgt å forenkle beregningen av disse til nå å utgjøre en fast sum (kr. 100) pr m2
bruksareal. De satser som anvendes for denne beregning har ikke vært regulert siden de sist ble
vedtatt i 1997. Satsene ble på den tiden sett i nær tilknytting de faktiske kostnadene og til
tomteprisene som ble betydelig subsidiert av kommunen. De foreslåtte nye satser er tilnærmet
lik de som i dag gjelder for boligtilknyttinger for mindre eneboliger, men representerer en
betydelig nedgang i tilknyttingsavgiftene for boliger større en 120 m2. Dette har sammenheng
med saksbehandlers vurdering at større boliger i prinsippet nødvendigvis ikke betyr større
utgifter i forhold til tilknytting av vann og avløp.
Eks:

Bolig 110 m2 sum tilknyttingsavgift i dag er kr. 22.000 etter ny forskrift kr. 22.000
Bolig 130 m2 sum tilknyttingsavgift i dag er kr. 32.000 etter ny forskrift kr. 26.000
Bolig 150 m2 sum tilknyttingsavgift i dag er kr. 44.000 etter ny forskrift kr. 30.000
Bolig >250 m2 sum tilknyttingsavgift i dag er kr. 54.000 etter ny forskrift kr. 50.000

Etter som kommunen lar opparbeide nye boligtomter bør også tilknyttingsavgiftene
oppjusteres til å representere de kostnader som faktisk medgår til å opparbeide vei, vann og
avløp.
Vurdering:
Denne forskriften, vil om den vedtas, hjemle pålegg om installering av vannmåler hos
kommunens abonnenter. Dette er en relativt stor jobb som vil kreve planlegging av selve
gjennomføringen. Kommunen har forespurt lokal rørleggere som kan være villig til å påta seg
et slikt ansvar over en periode tom 2013. Det er imidlertid ikke kommunen som skal stå for
installeringen, men huseier som også må bekoste arbeidet. Selve måleren kjøpes av kommunen
og leies ut til abonnenten. Kommunen vil vurdere å installere en målertype som er bygget og
klar for fjernavlesning via telenettet. Kommunen vil allikevel på sikt få et ansvar for utskifting
og rehabilitering av installerte målere. Resultatet etter gjennomføringen vil være at alle
abonnenter vil betale for det de faktisk bruker av vann og avløp.
Uttalelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling som omhandlet hjemmelstvil om rett til
straffegebyr har blitt tatt til følge i den reviderte forskriftstekst.
Videre saksgang vil etter kommunestyrets vedtak være å annonsere forskriften igjen i lokale
media samt via fylkesmannens miljøvernavdeling for deretter å innta den stadfestede
forskriften i norsk lovtidend for vedtatte lover og forskrifter.
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget for næring og drift vedtar det framlagte forslag til revidert forskrift for vann og
avløpsgebyrer med de endringer som er framkommet etter høring. Saken videresendes til
formannskap og kommunestyret for endelig vedtak av forskriften.
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Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 1/11 den 10.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalget for næring og drift vedtar det framlagte forslag til revidert forskrift for
vann og avløpsgebyrer med de endringer som er framkommet etter høring. Saken
videresendes til formannskap og kommunestyret for endelig vedtak av forskriften.
Formannskapet behandlet saksnr. 15/11 den 24.03.2011
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr med de endringer som er
fremkommet etter høring vedtas med følgende endring;
- for å stimulere til økt bosetting og boligbygging settes tilknytningsavgift for vann og avløp
for boliger til kr 10.000,- eks mva.
Fellesforslag (H) & (Sp) ble fremsatt:
Framlagte forslag til revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer med de endringer som er
framkommet etter høring vedtas med følgende endring;
Del I
Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til kr 22.000,- eks. mva uavhengig av størrelse på
bolig.
Del II
Alle abonnenter med kommunal vannforsyning skal ha installert vannmålere fra 01.01.2013.
Votering:
Steganes forslag falt 3 mot 4 stemmer.
Fellesforslag del I
Enstemmig vedtatt.
Fellesforslag del II
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Formannskapets forslag til vedtak:
Framlagte forslag til revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer med de endringer som
er framkommet etter høring vedtas med følgende endring;
Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til kr 22.000,- eks. mva uavhengig av størrelse
på bolig.
Alle abonnenter med kommunal vannforsyning skal ha installert vannmålere fra
01.01.2013.
Kommunestyret behandlet saksnr. 24/11 den 07.04.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble debattert i tre hoveddeler.
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Del I: Fremlagte forslag til revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer med de endringer som
er fremkommet etter høring vedtas med følgende endring;
Del II: Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til kroner 22.000,- eks mva (11.000,- pr
enhet) uavhengig av størrelse på bolig.
Del III: Alle abonnenter med kommunal vannforsyning skal ha installert vannmåler fra
01.01.2013.
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak del II:
For å stimulere til økt bosetting og boligbygging settes tilknytningsavgiften for vann og avløp
for boliger til kr 5.000,- eks mva pr enhet, uavhengig av boligens størrelse.
Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets forslag til
vedtak.
På fremtidige kommunale boligfelt, utvidelse av eksisterende boligfelt og salg av kommunale
enkelttomter legges de totale kostnadene for kjøp av grunn og utbygging av vei, vann og avløp
inn i tomteprisen.
Votering:
Formannskapets forslag til vedtak del I:
Formannskapets forslag til vedtak del II:

- Enstemmig vedtatt.
- Vedtatt med 13 mot 7 stemmer, Steganes forslag
falt.
Formannskapets forslag til vedtak del III:
- Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Jan Midtskogen (Ap) falt, 4 mot 16 stemmer.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

SIDE:

88

Sak 25/11

SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 09/1276-34
Løpenr.:
2310/11
Arkivnr.:
014
Saksbeh.:
Kari Kolbræk Ask

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
17.02.2011
07.04.2011

Saksnr.
KS-11/11
KS-11/25

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: FRITAK FRA POLITISKE VERV
Saken ble trukket.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Søknad av 10.01.11 om fritak fra Kjersti Ekornrud.

Saksutredning
Valg av ny 5.vararepresentant til Kommunestyret for Arbeiderpartiet.
Valgkomiteens forslag legges fram i møtet.
Kommunestyret behandlet saksnr. 11/11 den 17.02.2011
Behandling:
Valgkomiteen fremmet forslag om utsettelse av saken.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes.
Kommunestyret behandlet saksnr. 25/11 den 07.04.2011
Behandling:
Saken ble trukket.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Kjersti Ekornrud, 3358 N. Eggedal
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/134-39
Løpenr.:
2311/11
Arkivnr.:
033
Saksbeh.:
Kari Kolbræk Ask

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
17.02.2011
07.04.2011

Saksnr.
KS-11/9
KS-11/26

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL HAGAS, TVA OG MIDT
NETT BUSKERUD
Kommunestyrets vedtak:
Hagas:
Frode Haugen
Gunhild Aaby Albjerk
Frode Borge

vara Jostein Guttormsen
vara Sigrid Kvisle
vara Svein Hunstad

Tva:
Kristian Vidvei
Ole Jokstad
Solveig Bechmann

vara Håkon Hofton
vara Knut Helge Kaugerud
vara Karin S. Bråthen

Midt Nett:
Styremedlem Tone Eidal Frøvoll

vararepresentant 1 Torstein Aasen
vararepresentant 2 Runolv Stegane

Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Det skal velges Sigdal kommunes representanter og vararepresentanter til styrene i
Haglebu Vann og avløpsselskap AS, Tempelseter Vann- og avløpsselskap AS, Midt Nett
Buskerud AS.

Valgkomiteens forslag til vedtak:
Hagas:
Frode Haugen
vara Jostein Guttormsen
Gunhild Aaby Albjerk vara Sigrid Kvisle
Frode Borge
vara Svein Hunstad
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Tva:
Kristian Vidvei
Ole Jokstad
Solveig Bechmann

vara Håkon Hofton
vara Knut Helge Kaugerud
vara Karin S. Bråthen

Midt Nett:
Styremedlem Tone Eidal Frøvoll

vararepresentant 1 Runolv Stegane
”
2 Torstein Aasen

Kommunestyret behandlet saksnr. 9/11 den 17.02.2011
Behandling:
Valgkomiteen fremmet forslag om utsettelse av saken.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes.

Kommunestyret behandlet saksnr. 26/11 den 07.04.2011
Behandling:
Valget ble delt i tre deler og behandlet i rekkefølge HAGAS, TVA og Midt Nett.
Valg HAGAS:
Behandling
Valgkomiteens forslag til vedtak
1. Frode Haugen
2. Gunhild Aaby Albjerk
3. Frode Borge

vara Jostein Guttormsen
vara Sigrid Kvisle
vara Svein Hunstad

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag
til vedtak pkt 3.
3: Knut Helge Kaugerud

vara Frode Borge

Votering
Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 12 mot 8 stemmer.
Valg TVA
Behandling
Hellik Kolbjørnsrud (H) ba om å få vurdert sin habilitet. Kommunestyret vurderte
Kolbjørnsrud som innhabil i saken, jfr stilling som daglig leder i selskapet. Kolbjørnsrud
fratrådte behandlingen ved valg på nytt styre.
Valgkomiteens forslag til vedtak:
1. Kristian Vidvei

vara Håkon Hofton
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2. Ole Jokstad
3. Solveig Bechmann

vara Knut Helge Kaugerud
vara Karin S. Bråthen

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag
til vedtak pkt 3.
3. Svein Hunstad
vara Karin S. Bråthen
Votering
Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 10 mot 9 stemmer
Valg Midt Nett Buskerud AS:
Valgkomiteens forslag til vedtak:
Styremedlem Tone Eidal Frøvoll

vararepresentant 1 Runolv Stegane
vararepresentant 2 Torstein Aasen

Etter en kort avklaring fra valgkomiteen var kommunestyret omforent om å bytte rekkefølge
på vararepresentanter, og følgende representasjon til styret i Midt Nett Buskerud AS ble
vedtatt ved akklamasjon.
Styremedlem Tone Eidal Frøvoll

vararepresentant 1 Torstein Aasen
vararepresentant 2 Runolv Stegane

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Valgte representanter
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/132-4
Løpenr.:
2312/11
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
07.04.2011

Saksnr.
KS-11/27

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: MELDINGER
Kommunestyrets vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Brev av 15.02.2011 fra Skatteetaten – Kontrollrapport 2010 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Sigdal kommune.
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2011.
• Møtebok fra møte i Regionrådet for Midt-Buskerud 15.03.2011
• Skriv av 22.03.2011 fra Kommunaldepartementet ”Endringer i valgforskriften –
Høring”
• Notat fra møte med Buskerud Kollektivtrafikk 23.02.11.
Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Kommunestyret behandlet saksnr. 27/11 den 07.04.2011
Behandling:
Følgende meldinger ble lagt frem i møtet i tillegg til de som lå i sakspapirer:
•
•
•

Endring av møteplan 2011 grunnet gjennomføring av valg.
Brev fra Skatt Sør vedr endringer i kontorstruktur i Skatteetaten.
Epost fra statens vegvesen 06.04.2011 vedr. dispensasjonssøknader.

Det ble i møtet besluttet å foreta endringer i fremlagt forslag til revidert møteplan. Ny
møteplan ble besluttet og vil følge protokoll fra møtet.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/348-51
Løpenr.:
2314/11
Arkivnr.:
GNR 142/1, 143/12
Saksbeh.:
Steinar Strøm

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Hovedutvalget for næring og drift
Kommunestyret
Hovedutvalget for næring og drift
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2009
22.09.2010
23.09.2010
10.03.2011
07.04.2011

Saksnr.
ND-09/35
ND-10/91
KS-10/74
ND-11/3
KS-11/29

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: GNR 142 BNR 1 OG GNR 143 BNR 12 REGULERINGSPLAN
FOR ÅDALEN HYTTEOMRÅDE
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-2 og godkjenner reguleringsplan
for Ådalen hytteområde gnr 142 bnr 1 og gnr 143 bnr 12 med bestemmelser datert
27.02.2011 og plankart datert 27.02.2011 godkjennes.
Vedtaket forutsettes at plankart rentegnes og leveres i den standard Sigdal kommune
krever.
Saken avgjøres av:
Kommunestyret
Vedlegg:
Plankart
Bestemmelser revidert 27.02.2011
E-post av 06.04.2011 fra Fylkesmannen i Buskerud
Utskrift av møtebok sak ND-11/3 fra møte 10.03.2011

Saksutredning
Konklusjon:
Alle innsigelser til planen er trukket.
Bakgrunn:
To grunneiere har samarbeidet om å fremme felles reguleringsplan for ovennevnte område.
Formålet med planen var å fortette med tomter for fritidsboliger, legge om skiløyper, legge til
rette for høy infrastruktur og endring av bestemmelsene i området.
Saken har vært til offentlig ettersyn og det har vært innsigelser samt merknader fra naboer.
Alle innsigelser er trukket.
SIDE:

94

Sak 29/11

Vurdering:
Følgende innspill er kommet i høringsfasen:
Buskerud fylkeskommune:
Har ikke funnet automatisk fredede kulturminner. Bestemmelse om eventuelle funn av
automatisk fredede kulturminner er tatt inn i saken.
Statens vegvesen:
Har ingen merknader til planen.
NVE
Kommenterer tomtene 60, 61, 62 og 63 at disse ligger ved en bekk. De kommenterer at det
ikke går frem av plandokumentene om erosjon, skred eller flom, og annen vassdragsrelatert
fare. Dette er blitt vurdert sammen med planlegger. Dette er et fuktig område med berg rett
under. Ved befaring var det ikke åpent vann her. Og det var ikke noen kilde som var opphav til
en eventuell vassføring. Tomtene er heller ikke innenfor skredkart. Slik at tomtene 61 62 og 63
er beholdt i planen. Det er ingen innsigelse fra NVE.
Fylkesmannen i Buskerud
Hadde innsigelse til:
- Tomene 36, 42, 43, 61, 62 og 63 og har senere trukket innsigelsen til 61, 62 og 63.
- Vei på Saueåsen, disse veiene er trukket.
- Sammenheng mellom skiløyper i området og planen. Fylkesmannen har trukket denne
innsigelsen da overordnet kart viser den totale løsningen.
- Byggegrenser mot vassdrag. Det er nå satt 50 meter til vassdrag.
- Manglende bestemmelser for utforming av veier og skiløyper. Denne innsigelsen er
trukket.
Fylkesmannen har trukket alle sine innsigelser til planen.
Følgende naboer hatt følgende kommentarer:
Annicken Paulsen
Har i dag tre tomter, hvorav en av disse er bebygget. Ønsket primært at disse kan avsettes til
byggeområde. I tillegg til bebygd tomt avsettes en tomt som foreslått til byggeområde. Dette er
avklart med fylkesmannen som ikke har merknad til at denne tomta kan bebygges. Dette var
grunnlag for at reguleringsplanen ble utsatt tidligere i saksprosessen.
Astrid Hov
Har merknad på at tomta har en annen markering enn det som er tegnet på kartet. Tomta har en
gammel skyldelingsforretning som fører til at tomtegrenser ikke kommer fram i offentlige kart.
Selv om det er avvikt vil tomta ha eiendomsgrenser i tråd med skylddelingen. Tomta vil også
være byggeområde.
Nils Henrik Jendal
Ber om at parkering som er tegnet på hans tomt fjernes fra kartet. Dette er utført
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Borgar Hestad
Vil at tomt 39 skal fjernes. Denne ligger i god avstand fra hans tomt. Vi ser ingen grunn for at
denne fjernes.
Sissel Runningshaugen
Har merknad på at tomta har en annen markering enn det som er tegnet på kartet. Tomta har en
gammel skyldelingsforretning som fører til at tomtegrenser ikke kommer fram i offentlige kart.
Selv om det er avvikt vil tomta ha eiendomsgrenser i tråd med skylddelingen. Tomta vil også
være byggeområde.
Har også merknad til vei som er tegnet på tomta. Det forutsettes at alle veier legges utenom
private tomter. Det må foreligge en privat avtale for å kunne anlegge vei over annens tomt.
Det er også en merknad til hvordan infrastrukturarbeidet er gjort i området. Det er tatt hensyn
til i bestemmelsene for hvordan terrenginngrep skal håndteres.
Tone E Svendsen
Ber om at parkering blir korrigert tegnet. Det er et teknisk forhold som ikke vil berøre noen
eventuell utbygging inne på tomta. Planen forutsetter vei fram til tomta. Innenfor tomta vil eier
ha mulighet til å arrondere tomta som det passer, og fremme forslag til utbyggelse i tråd med
planen.
Kommenterer veier, blant annet veier på Saueåsen. Disse veiene er fjernet.
Ønsker bestemmelse om utendørs belysning. Siden dette er et eksisterende felt med allerede
etablert hytter som har utendørs belysning og at det er et forhold som er vanskelig å overholde,
anbefaler administrasjonen at dette ikke hensyntas.
Conny Mossefinn m/fl.
Ønsker at tomtene 40 og 41med vei tas ut av planen. De mener at det blir trangt mellom disse
hyttene og eksisterende hytter. Vi har befart området. Det er mulig å fortette slik som foreslått.
Vi kan ikke se at dette er tettere enn hva enkelte naboer allerede har.
De ønsker også at tomt 21 burde fjernes. Denne ligger usjenert til i forhold til nabotomter.
Aagot Hartmann og Kjell Rønneberg
Vil at det skal opparbeides to parkeringer for to biler for alle hytter ikke bare de nye.
Det forutsettes at de som har vei til egen tomt har parkering på egen eiendom, hvor det legges
opp til to plasser pr eiendom.
Mener også at bestemmelsen for terrenghåndtering bør innskjerpes ved nybygg.
I Sigdal legges det opp til at man legger hytter inn i terreng for å hente noe av massene for å
legge disse i front av tomta. Det kan se ut som hytter ligger på en fylling, men det stemmer
ikke. Vi kan ikke se at bestemmelsen bør endres.
Mener at skiløypa burde vurderes på nytt.
Et av kommunens krav til planen var å rydde opp i løypeforholdene. Slik at skiturister som
ikke har hytte i feltet kan oppholde seg i mer åpent terreng. Fra dette feltet er det i tillegg til
hovedløypa anlagt to stikkløyper som fører til hovedløypenett. Vi er uenig at løypene blir ofret,
heller at man sikrer at hovedløyper ikke havner midt i hyttefelt.
Bjørn Solum
Kommenterer at veien på Saueåsen vil ødelegge en moltemyr. Denne veien er fjernet.
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Det kommenteres også at skiløyper er endret. Dette er kommentert tidligere.
Ingegerd Rustad m/fl
Har merknad på at tomta har en annen markering enn det som er tegnet på kartet. Tomta har en
gammel skyldelingsforretning som fører til at tomtegrenser ikke kommer fram i offentlige kart.
Selv om det er avvikt vil tomta ha eiendomsgrenser i tråd med skylddelingen. Tomta vil også
være byggeområde.
Det kommenteres også at skiløyper er endret. Dette er kommentert tidligere.
Sylvi og Per Engebretsen
Har merknad på at tomta har en annen markering enn det som er tegnet på kartet. Tomta har en
gammel skyldelingsforretning som fører til at tomtegrenser ikke kommer fram i offentlige kart.
Selv om det er avvikt vil tomta ha eiendomsgrenser i tråd med skylddelingen. Tomta vil også
være byggeområde.
Har kommentar til adkomst og tetthet. Etter samtale senere i prosessen mener han at dette er en
god løsning med adkomsten slik den er foreslått.
Gry Tveterås
Forhold som er tatt opp vedrørende vei, er tatt opp i saken om offentlig ettersyn.
Ingrid Skaaret m/f
Kommenterer hogst i området. Dette berører ikke reguleringsplanen.
Kommenterer at vei som de har påkostet forlenges. Dersom det er tvil om eierskapet til
veilegemet skal dette avgjøres privatrettslig. Kommunen tar kun stilling til om det kan bygges
vei. Det kommenteres også hvordan veien ligger i terrenget. Dette er et vanskelig terreng.
Planlegger har i planen latt veien følge koter slik at utfordringer vedrørende stigning blir
reduserte. Vi har ingen merknader til hvordan veiene i området er planlagt.
Ove Henriksen
Har merknad til veitrase ved deres tomt. Foreslår at det kompenseres med tomteareal på annen
kant av tomta for å kunne planlegge utbygging. Dette er et privatrettslig forhold. Dersom vei
og tomt kommer i konflikt, vil dette kunne være en løsning.
Anne B og Erling Rønneberg
Mener at antall møteplasser må økes. Vi mener at det er så pass mange avkjøringer at man
benytter disse dersom man føler at veibredden ikke er nok for å møte med biler på veiene i
området.
Gjerder
Ønsker gjerder i området for å sikre mot beitedyr. Det er en generell oppfatning i Sigdal at
inngjerding ikke skal tillates.
Administrasjonen anbefaler at reguleringsplanen med bestemmelser godkjennes.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-2 og godkjenner reguleringsplan for
Ådalen hytteområde gnr 142 bnr 1 og gnr 143 bnr 12 med bestemmelser datert 27.02.2011 og
plankart datert 27.02.2011 godkjennes.
Vedtaket forutsettes at plankart rentegnes og leveres i den standard Sigdal kommune krever.
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Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 3/11 den 10.03.2011
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-2 og godkjenner reguleringsplan
for Ådalen hytteområde gnr 142 bnr 1 og gnr 143 bnr 12 med bestemmelser datert
27.02.2011 og plankart datert 27.02.2011 godkjennes.
Vedtaket forutsettes at plankart rentegnes og leveres i den standard Sigdal kommune
krever.
Kommunestyret behandlet saksnr. 29/11 den 07.04.2011
Behandling:
Hellik Kolbjørnsrud (H) ba om å få sin habilitet vurdert jfr nær familie involvert i planen.
Kommunestyret vurderte Kolbjørnsrud inhabil og representanten fratrådte behandlingen av
saken.
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11. april 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Tone Besserud, 3359 Eggedal
Borgar Kolbjørnsrud, 3359 Eggedal
Sivilarkitekt Øystein Landsgård, Stasjonsvegen 7, 3630 Rødberg
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Buskerud Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal
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