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SAKSPROTOKOLL: BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE
Formannskapets forslag til vedtak:
Retningslinjer for ungdomsrådet §4 punkt b) endres til "Møtegodtgjøring endres til
50%". Reisegodtgjøring opprettholdes som tidligere.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
I retningslinjer for barn og unges kommunestyre endres § 4 punkt b) til ”medlemmene mottar
ikke møtegodtgjørelse”. Retningslinjene for øvrig står uendret.
Bakgrunn:
Det ble sak KS -11/97 budsjettbehandlingen for 2012 vedtatt at Barn og unges kommunestyre
skal fungere på samme måte som tidligere. Utvalget skal tilhøre planområde 1. Dekning 2012
45.000 kroner fra Disposisjonsfond. Det ble bedt om at det ble sett på møtegodtgjørelse og
strukturen for BUKS.

Retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Sigdal
Vedtatt av kommunestyret sak 10/62 18.06.2010

§ 1 Navn
Barn og Unges kommunestyre i Sigdal (forkortet til BUKS)

§ 2 Målsetting
BUKS skal
a) gi ungdommen i Sigdal mulighet til medvirkning og utvikling av tiltak som gjelder
dem selv og deres fremtid
b) synliggjøre de unge, deres behov og interessefelt
c) motivere ungdom til engasjement
d) skolere ungdommen i medbestemmelse og demokrati

§ 3 Mandat
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BUKS skal
a) representere barn og ungdom i Sigdal kommune
b) være et høringsorgan og bidragsyter i politiske saker som angår barn og ungdom
c) lansere og utvikle ideer
d) fordele midler til ulike prosjekter etter søknad, og ev. til en ungdomspris.

§ 4 Arbeidsform
a) Det bør avholdes 2 møter i året. Et møte på høsten som inneholder opplæring og et på våren
som hvor midler fordeles. Møtene holdes i kommunestyresalen.
b) Medlemmene mottar møtegodtgjørelse.
c) Sekretæren er saksbehandler og sender møteinnkalling og møtereferat til medlemmer og
varamedlemmer, med kopi til ordfører, styringsgruppe, gruppeledere, rådmann, enhet for
oppvekst og kultur, elevrådene og andre som måtte være relevante. Dokumentene gjøres kjent
via kommunens nettside og biblioteket.
d) BUKS kan ta opp saker på eget initiativ eller etter ønske fra andre.
e) BUKS bestemmer om det vil arbeide for å ta en sak videre i kommunens politiske
system.
f) BUKS fordeler midler etter søknad eller til tiltak for barn og ungdom.
h) Som representanter for barn og ungdom i Sigdal, kan medlemmer av BUKS benyttes til
representasjonsoppdrag ved forskjellige anledninger.
i) Dagsorden for møtene: 1. Åpning ved ordfører, 2. Godkjenning av innkalling, 3.
Godkjenning av dagsorden, 4. Statusrapport økonomi, 5. Gjennomgang av sakliste, 6.
Eventuelt.

§ 5 Organisering
a) BUKS består av 19 medlemmer fra 10 til 30 år, bosatt i Sigdal. Det velges 2
representanter(en jente og en gutt) fra hver barneskole med vara. Disse velges fra 5-7 trinn. Det
velges 2 representanter(en gutt og en jente) med vara fra hvert trinn på ungdomsskolen og
ungdomsrådets 7 representanter med vara.
b) Valgprosessen starter etter skolestart om høsten.
c) Valgperioden varer i 1 skoleår for ungdomsskolen og barneskolens representanter.
Ungdomsrådets representanter sitter i 4 år unntatt ungdomsskolens representanter i
ungdomsrådet som sitter i 2 år.
d) BUKS leder og nestleder er leder og nestleder av ungdomsrådet. BUKS-lederen leder
møtene sammen med ordføreren i Sigdal.
e) Medlemmene plikter å melde fra om forfall til møtet så raskt som mulig, slik at
vararepresentant kan innkalles.

§ 6 Voksnes støtte
a) Ordføreren i Sigdal leder møtene sammen med BUKS-lederen.
b) En styringsgruppe som består av 3 personer fra kommunestyret, skal
- hjelpe til med den praktiske avviklingen av møtene
- påse at vedtak som blir fattet blir fulgt opp
- gjennomføre et pedagogisk opplegg i demokrati
- rapportere til kommunestyret
- være ungdommens kontakt i kommunen
c) En person utpekt av rådmann er sekretær både for BUKS og for
styringsgruppen.
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d) Sigdal kommunestyre skal hvert år vurdere og ta stilling til organiseringen av ungdommens
medvirkning, samt hvilket beløp som stilles til disposisjon.

§ 7 Økonomi
BUKS har eget budsjett til drift og til barne- og ungdomstiltak. Budsjettrammen fastsettes
hvert år av kommunestyret. Enhetsleder for kultur har det overordnede ansvar for budsjett og
regnskap.

§ 8 Saksbehandlingsregler
a) Vedtak i BUKS treffes ved alminnelig flertall.
b) BUKS er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
avgjøres saken av møteleders stemmegivning.
c) Valg skjer ved skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet trekkes det lodd.
d) Møtene skal være åpne.
Vurdering:
Disponible midler til BUKS har tidligere vært på 50.000 kroner. Dette skulle også dekke
møtegodtgjørelse. Utgifter til møtegodtgjørelse har vært på mellom 8000 kroner og 10.000
kroner.
Ved å fjerne møtegodtgjørelsen for BUKS reduseres utgiftene og det er mer midler til andre
tiltak selv om midlene i sin helhet er redusert med 5000 kroner.
Forslag til endring i retningslinjene:
Retningslinjer for ungdomsrådet § 4 arbeidsform
punkt b) endres til ”Medlemmene mottar ikke møtegodtgjørelse”
Retningslinjene for øvrig er uforandret.
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for ungdomsrådet § 4 punkt b) endres til ”Medlemmene mottar ikke
møtegodtgjørelse”.
Ungdomsrådet behandlet saksnr. 1/12 den 19.01.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak:
Retningslinjer for ungdomsrådet § 4 punkt b) endres til ”Medlemmene mottar ikke
møtegodtgjørelse”.
Formannskapet behandlet saksnr. 1/12 den 02.02.2012
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag:
Retningslinjer for ungdomsrådet §4 punkt b) endres til "Møtegodtgjøring endres til 50%".
Ordf. Kari Ask (Sp.) fremmet følgende tilleggsforslag:
Reisegodtgjøring opprettholdes som tidligere.
Runolv Steganes forslag ble enstemmig vedtatt, rådmannens forslag falt.
Tilleggsforslag fra Kari Ask ble enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær
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Styre/råd/utvalg
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___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
Formannskapets forslag til vedtak:
Reglementet for ungdomsrådet vedtas.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Reglementet for ungdomsrådet vedas
Bakgrunn:
Det ble i sak UR- 7/07 15.11.2007 vedtatt reglement for ungdomsrådet i Sigdal. Dette
reglementet ble aldri tatt videre til behandling i formannskap og kommunestyre. Derfor legges
det nå frem til behandling. Det har vært ungdomsråd i Sigdal siden 2004.
Reglement for Sigdal ungdomsråd
1. Sammensetning
Ungdomsrådet består av sju medlemmer bosatt eller med nær tilknytning til Sigdal.
Ungdomsrådet skal ha slik sammensetning:
2 representanter fra elevrådet ved Sigdal ungdomsskole
3 representanter fra videregående skole
2 representanter fra aldersgruppen 19-30 år.
Elevrådet velger selv sine representanter til rådet fra 9. klasse for to år av gangen.
De øvrige velges av kommunestyret etter innstilling fra valgkomiteen for 4 år av gangen.
Valg av leder og nestleder skjer etter innstilling fra valgkomiteen. Ordfører og rådmann har
møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Sigdal kommune stiller sekretærhjelp til
disposisjon.
2. Myndighetsområde
• Ungdomsrådet skal forelegges alle saker som angå barn og unges oppvekstvilkår i
kommunen før beslutningen tas i kommunen.
• Ungdomsrådet skal ha seg forelagt budsjett og kommuneplan til uttalelse før
formannskap/kommunestyre fatter innstilling/vedtak i saken.
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•
•
•

Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unge i
kommunen.
Ungdomsrådet har møte – og talerett i kommunestyret i saker ungdomsrådet
behandler.
Ungdomsrådet kan gi informasjon om sin virksomhet.

3. Møteform
Ungdomsrådet skal fatte sine vedtak i møte. Leder kan, dersom det er nødvendig med
snarlig avgjørelse og/eller det er en kurant sak, bestemme at en sak blir tatt opp til
behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling, jfr. kommuneloven § 30.
pkt.2
Ungdomsrådet fastsetter selv møteplan. Ungdomsrådet kan ellers innkalles dersom
leder eller 1/3 av medlemmene krever det.
Ungdomsrådets møter skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av
lovbestemt taushetsplikt eller andre unntaksregler, jfr. Kommuneloven § 31 pkt.3
Ungdomsrådets møter kunngjøres i møteplan for alle utvalg på Sigdal kommunes
hjemmeside.
4. Saksforberedelser og innkalling.
Leder av ungdomsrådet setter opp sakslister og har innstillingsrett i alle saker.
Innkalling og saksliste sendes ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer, ordfører
og rådmann.
Innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende senest åtte dager før møtet
inklusiv møtedato. Kan en medlem eller varamedlem ikke møte skal det uten opphold
gis melding til sekretær eller resepsjonen på kommunehuset. De innkaller straks
varamedlem.
Ungdomsrådet skal som hovedregel fatte sine vedtak på bakgrunn av saksutredning fra
administrasjon. Rådmann har ansvaret for at saker er godt forberedt på en forsvarlig
måte i samsvar med lov og reglement.
For øvrig gjelder samme bestemmelse som i § 2 i reglementet for formannskapet.
5. Saksbehandling-møteledelse-avstemming-møtebok
Møtene ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall velges en særskilt møteleder
ved flertallsvalg.
Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Avgjørelse fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
Leder av ungdomsrådet kan trekke en sak fra den utsendte sakslisten dersom særlige
grunner tilsier dette. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan tas opp til
realitetsavgjørelse dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer
motsetter seg dette. Rådets flertall kan vedta at saken debatteres i møtet, samt fatte
vedtak som gjelder selve saksbehandlingen. Saker som ønskes drøftet, ikke
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realitetsbehandles, bør som hovedregel være oversendt leder og rådmann før innkalling
sendes ut.
Ethvert medlem kan rette forespørsler til møteleder, også om saker som ikke står på
sakslisten. Møteleder avgjør om det gis besvarelse i møtet eller på neste møte.
Forespørsler bør som hovedregel være oversendt leder og rådmann før møtet.
For øvrig gjelder samme bestemmelse som i § 6 i reglement for formannskapet.
6. Møteplikt/ -rett og inhabilitet
Ungdomsrådets medlemmer plikter til å delta i rådets møter med mindre det forligger
gyldig forfall.
Ordfører og rådmann har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede.
Rådmann kan også innkalle andre tjenestemenn. Disse kan føre møtebok, gi
opplysninger og utgreiinger, men har for øvrig ikke anledning til å delta i
forhandlingene.
7. Økonomi
Utgiftene til rådets virksomhet bæres av Sigdal kommune. Møtegodtgjørelse og
dekning av reise etter kommunens regler.
Vurdering:
Ungdomsråd må ha et reglement å forholde seg til og dette bør vedtas av kommunestyret.
Reglementet ble forelagt ungdomsrådet i 2007 og vedtatt der.
Rådmannens forslag til vedtak:
Reglementet for ungdomsrådet vedtas.
Formannskapet behandlet saksnr. 2/12 den 02.02.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær
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Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
02.02.2012
16.02.2012

Saksnr.
FS-12/3
KS-12/3

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: KOMMUNAL TILSKUDD FOR 2011
Formannskapets forslag til vedtak:
Sigdal kommune beregner kapitaltilskudd til barnehagene i tråd med fylkesmannens
avgjørelse, og utbetaler et tilskudd til barnehagene som også inkluderer kapitaltilskudd.
Tilskuddet beregnes ut fra nasjonale satser med fratrekk for indirekte støtte som
allerede er gitt barnehagene jf. forskrift § 3. om likeverdig behandling til ikkekommunale barnehager.
Et mertilskudd på kr 673 179,- utbetales til de ikke- kommunale barnehagene som leier
kommunens bygg. Kostnadene tas med i regnskapsavslutning for planområdet i 2011.
Rådmannen reviderer lokal forskrift slik at den blir i tråd med Fylkesmannen
avgjørelse. Telletidspunkt for beregning av kommunale tilskuddssatser endres til å gjelde
for ett år om gangen, på grunnlag av innrapporterte tall pr. 15. desember, med virkning
fra og med driftsåret 2012.
Etter avsluttet regnskap for driftsåret 2012 fremlegges regnskap for alle 5 barnehagene.
Regnskapene vil danne grunnlag for kommunens vurdering i forbindelse med
budsjettbehandling for 2013.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Klagebrev fra Nerstad barnehage.
• Oversendelsesbrev fra Sigdal kommune til Fylkesmann vedr. klage fra Nerstad
barnehage på manglende utbetaling av kapitaltilskudd, 21.10.2011.
• Brev fra Fylkesmann med avgjørelse på klage, 07.11.2011.

Saksutredning
Konklusjon:
Sigdal kommune er av Fylkesmannen pålagt å fatte et nytt vedtak om kommunalt tilskudd til
de ikke-kommunale barnehagene. Tilskuddet skal inkludere kapitaltilskudd for 2011.
Tilskuddet er beregnet ut fra nasjonale satser med fratrekk for indirekte støtte som er gitt i
form av subsidiert husleie og kommunens vedlikeholdsutgifter på bygga. Sigdal kommune må
for 2011 betale ut
kr 673 179 mer i tilskudd til de private barnehagene.
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Budsjettet på barnehageområdet har allerede et merforbruk i 2011. Utbetaling av
kapitaltilskudd vil resultere i et økt merforbruk på planområdet i 2011.
Bakgrunn:
Finansieringsordningen av barnehagesektoren ble endret 01.01.2011 og det tidligere
statstilskuddet ble lagt inn i kommunens rammetilskudd. I den forbindelse ble det gitt en ny
forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av kommunalt tilskudd til ikke- kommunale
barnehager F -14/2010 med hjemmel i barnehageloven. I forskriften jmf. § 7 om
opplysningsplikt kreves det at det kommunen utarbeider lokale retningslinjer for offentlig
tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
Sigdal kommune utarbeidet lokal forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd som ble
vedtatt i hovedutvalg for oppvekst i mars 2011. I forkant ble det tatt stilling til om barnehagene
hadde krav på kapitaltilskudd slik det forelå i forskrift om likeverdig behandling. Tilskuddet i
2011 ville totalt ha utgjort ca 965 000 kroner for alle de private barnehagene med utg. pkt i 91
% av de nasjonale satsene. I og med at det var Sigdal kommunen som selv var bærere av
tomte og anleggskostnadene og hadde kapitalkostander på 1,381 mill. , ble det vurderte at
barnehagene som leide kommunens bygg ikke var berettiget et kapitaltilskudd. Denne
tolkningen av kapitaltilskuddet ble lagt til grunn for den lokale forskriften.
I forskriften om likeverdig behandling til ikke-kommunale barnehager har barnehagene krav på
samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen som året før. Føringer for den
nye finansieringsordningen fra 01.01.2011 sa at tilskuddet i 2011 skulle utgjøre minimum 88
og 91 % av de nasjonale satsen.Med bakgrunn i kommunens tolkning av kapitaltilskudd, ble
det lagt opp til to telletidspunkter. Dette var nødvendig for at barnehagene skulle få utbetalt et
kommunalt tilskudd på tilsvarede nivå som i 2010, samtidig som en fulgte opptrappingsplanen
til departementet på 3 % for høsthalvåret. To telletidspunkt ga et økt tilskudd på kr 1 141 625,Med dette som utgangspunkt, ble vedtak om kommunalt tilskudd for 2011 fattet. Nerstad
barnehage klaget på vedtaket og kommunen oversendte klagen til Fylkesmannen.
Fylkesmannen fastslo i brev av november 2011 at alle barnehagene hadde krav på et
kapitaltilskudd, og Fylkesmannen opphevet Sigdal kommunes vedtak om kommunalt tilskudd.
Sigdal kommune må derfor gjøre nye beregninger av tilskuddet til de private barnehagene som
også inkludere tilskudd til kapitalkostnader. I samme sak gjøres Sigdal kommune oppmerksom
på at Fylkesmannens oppheving av vedtak også kan få betydning for de barnehagene som ikke
har på klaget vedtaket, dersom vedtak om kapitaltilskudd gir barnehagene krav på ytterligere
tilskudd. Jf. § 35 begrenses kommunens mulighet til å treffe nye vedtak til ugunst for
barnehagene.
Vurdering:
I budsjett for 2011 ble det lagt frem et budsjett som ivaretok kostnader for utbetaling av
driftstilskudd til barnehagene. Fylkesmannens oppheving av Sigdal kommunes vedtak om
kommunalt tilskudd til barnehagene for 2011 pålegger kommunen å utbetale kapitaltilskudd.
Kapitaltilskudd til barnehagene som leier kommunens bygg i 2011, beløper seg til kr 854 252,med utgangspunkt i 91 % av de nasjonale satsene.
På bakgrunn av kommunens tolkning av kapitaltilskudd ble det ikke tatt høyde for denne
kostnaden i budsjett for 2011, og administrasjonen må prøve å finne løsninger slik at
kommunen kan gjennomføre pålegget fra Fylkesmannen.
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Løsninger som er vurdert er å se på muligheten for å ha ett telletidspunkt i stedet for to.
Et telletidspunkt ville for 2011 utløst kr 1 141 625 mindre i tilskudd, og kommunen ville da
hatt rom for å utbetalt kapitaltilskuddet innenfor budsjettramma. Sigdal kommune kan
imidlertid ikke endre antall telletidspunkter da det forvaltningsrettlige prinsippet om
forutberegnelighet tilsier at retningslinjene fastsettes før tilskuddsåret begynner og ikke endres
i løpet av tilskuddsåret.
Det har også vært vurdert å øke husleia til barnehagene tilsvarende kommunens
kapitalkostnader, Sigdal kommunes har sagt opp nåværende husleieavtalen med virkning fra
01.7 2012. Inntil da er det ikke mulig å øke husleien på barnehagebygga i henhold til kontrakt.
Den eneste løsningen kommunen ser for 2011, er å trekke i fra indirekte støtte, slik forskriften
åpner opp for. Dette påpekes også i svarbrevet fra Fylkesmannen: I forskriften om likeverdig
behandling § 3 plikter kommunen bare å gi tilskudd som dekker ordinær drift som ikke dekkes
av ”andre offentlige tilskudd”. Kommuner som ikke har egne kommunale barnehager skal
bruke nasjonale satser fastsatt av departementet.” Indirekte offentlig støtte til drift”, f.eks når
barnehagen får gratis lokaler eller lokaler med husleie under markedsleie, faller i gruppen ”
andre offentlige tilskudd og kan trekkes i fra tilskuddet til ordinær drift til de private
barnehagene.
Sigdal kommune mener at de private barnehagene drifter sin virksomhet med indirekte støtte
gjennom reduserte husleiepriser. Det må derimot gjøres noe mer inngående arbeid for å
kvantifisere og dokumentere størrelsen på dagenes ”indirekte støtte, dvs kvantifisere
forskjellen mellom dagens reduserte uteleiepriser og en relevant markedsleie. Dette vil bli
vurdert i forbindelse med revisjon av ny husleiavtale fra 01.07.2012. For 2011 vil Sigdal
kommune derfor kun trekke i fra en reell husleiesubsidiering av kjelleren i Nerstad barnehage.
Dette leiearealet på 240 m2 er ikke medregnet i dagens husleie. Med en husleie på 520 m2., vil
denne subsidieringen beløpe seg til kr 124 800. Nerstad barnehage har i perioder bare brukt
deler av lokalene, og vi mener derfor at det er rimelig at kommunens subsidiering for bruk av
kjelleretg. for 2011 fastsettes til kr 62 400,-.
Andre kostnader for 2011 som Sigdal kommune kan dokumentert i regnskapet og som kan
trekkes i fra er kjøp av drifts og vedlikeholdstjenester, som f. eks vaktmestertjenester, renhold,
serviceavtaler på tekniske anlegg, utgifter til lønn og drifts- og vedlikeholdspersonell m.m..
Sigdal kommune har i 2011 hatt en kostnad på barnehagebygga på kr 119 085,-. Disse
kostnadene anses som aktuelle for fratrekk. Med husleiesubsidiering av Nerstad barnehage er
kommunens indirekte støtte beregnet til kr 181 073,- .
Tabellen viser hva det kommunale tilskuddet vil bli etter ny beregning
Driftstilskudd
Eggedal
Enger
Prestfoss
Tilskudd til drift
Kapitaltilskudd
Sum driftstilskudd
Fratrekk for indirekte
støtte
Tilskudd etter ny

Nerstad

2 689 130

1 990 861

1 581 457

3 506 497

194 433

139 913

215 170

304 736

2 883 563

2 130 774

1 796 627

3 811 233

25 368

21 737

20 886

113 082
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beregning

2 858 195

Eggedal

2 109 037

1 775 741

Enger

Prestfoss

3 698 151

Nerstad

Tilskudd for 2011

2 858 195

2 109 037

1 775 741

3 698 151

Allerede utbetalt tilskudd

2 689 130

1 990 861

1 581 457

3 506 497

169 065

118 176

194 284

191 654

Mertilskudd for 2011

Sigdal kommune må utbetale kr. 673 179,- mer i driftstilskudd til de private barnehagene for
2011.
Tilskuddet legges som merforbruk på planområdet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune beregner kapitaltilskudd til barnehagene i tråd med fylkesmannens
avgjørelse, og utbetaler et tilskudd til barnehagene som også inkluderer kapitaltilskudd.
Tilskuddet beregnes ut fra nasjonale satser med fratrekk for indirekte støtte som allerede er gitt
barnehagene jf. forskrift § 3. om likeverdig behandling til ikke-kommunale barnehager.
Et mertilskudd på kr 673 179,- utbetales til de ikke- kommunale barnehagene som leier
kommunens bygg. Kostnadene tas med i regnskapsavslutning for planområdet i 2011.
Rådmannen reviderer lokal forskrift slik at den blir i tråd med Fylkesmannen avgjørelse.
Telletidspunkt for beregning av kommunale tilskuddssatser endres til å gjelde for ett år om
gangen, på grunnlag av innrapporterte tall pr. 15. desember, med virkning fra og med driftsåret
2012.
Formannskapet behandlet saksnr. 3/12 den 02.02.2012
Behandling:
Hellik Kolbjørnsrud (H) og Tone Eidal Frøvoll (Sp.) fremmet følgende felles tilleggsforslag;
Etter avsluttet regnskap for driftsåret 2012 fremlegges regnskap for alle 5 barnehagene.
Regnskapene vil danne grunnlag for kommunens vurdering i forbindelse med
budsjettbehandling for 2013.
Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Kolbjørnsrud og Frøvoll, enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær

SIDE:
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 12/137-3
Løpenr.:
803/12
Arkivnr.:
242 U00
Saksbeh.:
Johannes Michielsen

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
FS-12/4

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: FAANEMODELLEN AS - TILSKUDD TIL KJØP AV
PLASTVERKTØY FRA KINA
Formannskapets vedtak:
Det utarbeides egne kommunale kriterier for tildeling av midler fra kommunalt
næringsfond. Saken med aktuelle søknad utsettes i påvente av slike vedtatte kriterier.
Saken avgjøres av: Formannskapet
Vedlegg:

Søknaden fra Faanemodellen A/S med bilder av produktet og verktøyet.

Saksutredning
Konklusjon:
Det foreslås at søknaden ikke innvilges.
Det kan vurderes om det skal utarbeides kriterier for å kunne tildele tilskudd fra kommunalt
næringsfond, evt etablere et eget fond som initiativrike og kreative gründere i Sigdal kan søke
midler fra.
Dette må i så fall være en allmenn, offentlig kjent ordning med kjente søkerkriterier og hvor
eventuelle tilskudd vurderes via en årlig tildelingssyklus.
Bakgrunn:
Den 18. desember 2011 fikk rådmannen en åpen søknad fra firma Faanemodellen A/S hvor
firmaet ber om tilskudd til anskaffelse av et spesielt produksjonsverktøy fra Kina.
Firmaet vil ta i bruk dette støpeverktøyet for å kunne øke volumet av produksjonen og
samtidig redusere produksjonskostnader av en spesiell type skjærefjøl (se vedlegg). Firmaet vil
importere dette støpeverktøy fra Kina da tilsvarende verktøy etter sigende vil koste det
tredobbelte om det skal utvikles i Norge.
Beløpet Faanemodellen A/S søker om er kr. 95.000,- (kroner nittifemtusen).
Daglig leder i selskapet er Roger Faane som pr. dags dato er ansatt i full stilling i Sigdal
kommune i tillegg til at han drifter firmaet Faanemodellen A/S.
Denne type midler vil normalt måtte bevilges fra et kommunalt næringsfond, men det
eksisterer ingen kommunale kriterier knyttet til tildeling av midler til denne type søknader.
Et eventuelt tilskudd vil ikke synlig bidra til utvikling av lokalsamfunnet i Sigdal, men vil
kunne flyttes ut fra kommunen uten bindinger.
SIDE:
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Rådmannens vurdering er forankret i de statlige føringer for bruk av kommunale næringsfond
(rundskriv H – 16/98 Kap 550 post 61, vedlagt).
Historisk sett har kommunale næringsfond i noen grad støttet prosjekter med formål som i stor
grad har tjent fellesskapet og lokalsamfunnet og som i den forstand har vært bærekraftige.
Noen eksempler er gangstier, utbedring av vassdrag, utvikling av sentrumsområder o.l.
Det stilles spørsmål om rådmannen skal behandle “åpne” søknader. De aller fleste
finansieringsordninger som tilskudd og stipender offentliggjøres i media, for å gi alle
interesserte muligheter til å søke. Et slikt likhetsprinsipp er nødvendig for at alle potensielle
grundere med innovative ideer og behov kan behandles på en åpen og riktig måte slik at
forfordeling unngås.
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknaden innvilges ikke. Innkjøp av verktøy til bedre produktutvikling er for snevert, lite
bærekraftig og gir ingen merverdi for kommunes innbyggere.
Formannskapet behandlet saksnr. 4/12 den 02.02.2012
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det utarbeides egne kommunale kriterier for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond.
Saken med aktuelle søknad utsettes i påvente av slike vedtatte kriterier.
Runolv Steganes (V) forslag til vedtak enstemmig vedtatt, rådmannens forslag falt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi til;

Faanemodellen AS v/Roger Faane, 3350 Prestfoss

SIDE:
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Formannskapet
Arkivsaknr.: 12/141-2
Løpenr.:
804/12
Arkivnr.:
N02 &13
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
FS-12/5

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN
FOR BUSKERUD UTVIKLING MOT 2030
Formannskapets vedtak:
Vedlagte høringsuttalelse utarbeidet av sekretær for regionrådet i Midt-Buskerud
oversendes Buskerud Fylkeskommune med følgende tillegg:
Det er et mål å sikre mobilitet og redusere privatbilkjøring av både miljø- og
trafikksikkerhetshensyn. Kollektivtilbud som sikrer ungdom og andre med lavere
mobilitet anledning til å delta i idretts- og kulturtilbud, også utenfor ordinær
skoletid, er svært viktig for distriktene. Kveldsruter må vurderes nøye opp i mot
trafikkgrunnlag på eventuelle andre ruter gjennom dagen i den hensikt å sikre
faste ruter på ettermiddag og kveld for disse gruppene.
Det inkluderes et tillegg til avsnittet "Arbeidsreiser" på side 1, etter "…i stedet for egen
bil."
Ett tiltak i denne forbindelse må være å opprette pendlertog morgen og ettermiddag fra
Vikersund til Hokksund og derfra til Oslo, eventuelt direkte til Oslo T/R, med stopp på
Åmot. Dette vil være et godt kollektivt alternativ til pendling med bil fra midt-fylket til
Drammen/Oslo. Tog er miljøvennlig, og flere på tog denne strekningen vil avlaste en
allerede overbelastet RV 35.
Sigdal kommune viser til vedtak i Sigdal kommunestyre 08.09.2011 oversendt Buskerud
fylkeskommune:
"Med henvisning til sak 33/11 i hovedutvalg for samferdsel i Buskerud
Fylkeskommune søker Sigdal kommunestyre Buskerud fylkeskommune om å sette
av tilstrekkelige midler i fylkesbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen 2012-2015
til en varig ordning for kveldsrute Åmot-Eggedal".
Sigdal kommune forventer at dette følges opp.
Saken avgjøres av: Formannskapet
Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Regionrådet i Midt Buskerud
Følgebrev 02.12.2011
Kollektivtransportplan for Buskerud - Høringsutkast

Saksutredning
SIDE:
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Konklusjon:
Kommunene i Midt-Buskerud er definert som distriktskommuner i planen og tiltenkt
liten vekst i kollektivtilbudet frem mot 2030. Dette samstemmer ikke med egne
kommunale planer i regionen. Rådmannen foreslår derfor å sende frem høringsuttalelse
med forslag til endringer / tillegg slik det fremgår av vedlegg ”Høringsuttalelse”. Videre
foreslås det å ta inn ett avsnitt med tillegg til punktet 6.4 Busstilbud lokalt i distriktene.
Bakgrunn:
Kollektivtransportplan for Buskerud - Utvikling mot 2030 er sendt på høring med
Opprinnelig høringsfrist 1. februar 2012, nå forskjøvet til den 10. februar 2012. Sekretær for
regionrådet Midt-Buskerud har deltatt på tre møter i planprosessen.
Planen legger i hovedtrekk opp til økt satsing på kollektivtrafikk i sentrale områder, jf.
utdrag fra overordnet mål for kollektivtransporten:
«Tilbudet er best i tettbygde områder, mens tilbudet i distriktene primært sikrer
befolkningens grunnleggende mobilitet. Satsing i byer og tettbygde områder har fått
økt finansiering. I distriktene utvikles kollektivtransporten innenfor tilskuddsnivået slik
det var i 2012»
Vurdering:
Kommunene i Midt-Buskerud er definert som distriktskommuner i planen og tiltenkt liten
vekst i kollektivtilbudet frem mot 2030. Dette samstemmer ikke med egne kommunale
planer. Rådmannen foreslår derfor å sende høringsuttalelse slik det fremgår av vedlegg.
Vedlagte høringsuttalelse innebærer at det gis en felles uttalelse fra kommunene i MidtBuskerud. Det er ikke møte i regionrådet før høringsfristen går ut. Høringsbrevet sendes derfor
til politisk
behandling i de enkelte kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad og avgis fra respektive
kommuner. Forslaget til felles høringsuttalelse dekker etter rådmannens oppfatning også
Sigdal kommunes situasjon og overordnede utfordringer på dette området.
På ett punkt er det imidlertid behov for et tillegg som understreker viktigheten av å få et
kollektivtilbud på kveldstid, som fast del av rutetilbudet, i et langstrakt lokalsamfunn som det
Sigdal representerer. I all hovedsak er kollektivtilbudet i Sigdal knyttet opp mot skoleskyss.
Det har imidlertid blitt kjørt et prøveprosjekt i perioden 2008-2011 med et slikt tilbud. Dette
har etablert seg som et meget godt tilbud til ungdom og andre, og det har vært positiv utvikling
i bruken av tilbudet. Høsten 2011 vedtatt å videreføre ruten frem til våren 2012 med
finansiering fra BFK og Sigdal kommune. Kveldruten er et viktig bidrag for reduksjon av
biltrafikk i kommunen på kveldstid da kjøring/henting i fm fritidsaktiviteter er av et ikke
ubetydelig omfang. Det er i Sigdal et stort politisk engasjement i ungdomsråd, Barn og unges
kommunestyre og i kommunestyre for at tilbudet må fortsette.
Dette foreslås derfor følgende innspill til formulering i punkt 6.4 Busstilbud lokalt i distriktene
etter avsnitt som avsluttes; ”…et reisetilbud som er med på å sikre innbyggerne en
grunnleggende mobilitet”.
Det er et mål å sikre mobilitet og redusere privatbilkjøring av både miljø- og
trafikksikkerhetshensyn. Kollektivtilbud som sikrer ungdom og andre med lavere
SIDE:
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mobilitet anledning til å delta i idretts- og kulturtilbud, også utenfor ordinær skoletid,
er svært viktig for distriktene. Kveldsruter må vurderes nøye opp i mot trafikkgrunnlag
på eventuelle andre ruter gjennom dagen i den hensikt å sikre faste ruter på ettermiddag
og kveld for disse gruppene.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte høringsuttalelse utarbeidet i Regionrådet for Midt-Buskerud oversendes Buskerud
Fylkeskommune med følgende tillegg:
Det er et mål å sikre mobilitet og redusere privatbilkjøring av både miljø- og
trafikksikkerhetshensyn. Kollektivtilbud som sikrer ungdom og andre med lavere
mobilitet anledning til å delta i idretts- og kulturtilbud, også utenfor ordinær skoletid,
er svært viktig for distriktene. Kveldsruter må vurderes nøye opp i mot trafikkgrunnlag
på eventuelle andre ruter gjennom dagen i den hensikt å sikre faste ruter på ettermiddag
og kveld for disse gruppene.
Formannskapet behandlet saksnr. 5/12 den 02.02.2012
Behandling:
Jan Midtskogen (A) fremmet følgende tilleggsforslag.
Det inkluderes et tillegg til avsnittet "Arbeidsreiser" på side 1, etter "…i stedet for egen bil."
Ett tiltak i denne forbindelse må være å opprette pendlertog morgen og ettermiddag fra
Vikersund til Hokksund og derfra til Oslo, eventuelt direkte til Oslo T/R, med stopp på Åmot.
Dette vil være et godt kollektivt alternativ til pendling med bil fra midt-fylket til
Drammen/Oslo. Tog er miljøvennlig, og flere på tog denne strekningen vil avlaste en allerede
overbelastet RV 35.
Runolv Stegane (V) fremmet følgende tilleggsforslag.
Sigdal kommune viser til vedtak i Sigdal kommunestyre 08.09.2011 oversendt buskerud
fylkeskommune:
"Med henvisning til sak 33/11 i hovedutvalg for samferdsel i Buskerud
Fylkeskommune søker Sigdal kommunestyre Buskerud fylkeskommune om å sette av
tilstrekkelige midler i fylkesbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen 2012-2015 til en
varig ordning for kveldsrute Åmot-Eggedal".
Sigdal kommune forventer at dette følges opp.
Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.
Jan Midtskogens (A) forslag, enstemmig vedtatt.
Runolv Stegane (V) forslag, enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi til;

Helge Wetterstad i Buskerud Fylkeskommune (Helge.Wetterstad@bfk.no)
Modum kommune v/sekretær for Regionrådet i Midtfylket Audun Mjøs,
3370 Vikersund
Buskerud fylkeskommune v/Runar Stuvstad, Postboks 3563, 3007 Drammen
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Formannskapet
Arkivsaknr.: 12/140-2
Løpenr.:
805/12
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
FS-12/6

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: MELDINGER
Formannskapets vedtak:
Fremlagte meldinger tas til orientering.
Saken avgjøres av: Formannskapet
Vedlegg:
• Høringsnotat om Landssamanslutninga av Vasskraftkommunars (LVKs) organisering
og vedtekter.
• Endring i gravferdsloven og kirkeloven
• Tilbud fra Fylkesmannen i Buskerud vedr ”Kommunaløkonomiske problemstillinger
og utfordringer”
• Fra Folkehelseinstituttet – Folkehelseprofil for Sigdal Kommune 2012-01-25
• Uttalelse fra Natur og Ungdom til bla Sigdal Kommune – ”Vern skogene våre!”
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte meldinger tas til orientering
Formannskapet behandlet saksnr. 6/12 den 02.02.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 9.februar 2012
Jens Sveaass
Møtesekretær
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