
 

SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Kommunestyret    

Møtedato: 15.05.2013  

Møtetid: 14:00 -  16:25     

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 21 medlemmer møtte 20, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

 Marit A. Aase Krf 

 Anja Marken Bl 

 Birthe Skar Moum Ap 

 Jens Harald Abotnes Krf 

 Gunnar Bruvik Frp 

 Karl Kollbotn Frp 

 Bjarne Hauge Krf 

 Janne Drevsjø Bl 

 Odd Lønnebakken Ap 

 Tor Johan Bareksten Krf 

 Norvald Gjerde Frp 

 Ingen 

Medlemmer som kom til under møtet 

 Øyvind Røen Sp kom til under handsaming av sak 17/13 

 Sigmund Dyrhovden Krf kom til før handsaming av sak 23/13 

 

Andre som var til stades på møtet: 

 Rådmann Tone Ramsli under heile møtet. 

 Ass.rådmann Hilde Lill Våge under heile møtet. 

 Politisk sekretær Magda Haugen under heile møtet. 

 Økonomisjef Nina Erdal under skriv og meldingar og under sak 19/13. 

 Kultursjef Arnved Soldal Lund under sak 17/13. 

 Kulturkonsulent Meline Heimdal Haugland under sak 17/13. 

 

 

Merknader: 

Sak nr 24 vart trekt frå saklista 

 

Orienteringar/meldingar:   Økonomisjef Nina Erdal orienterte om avvik i 

budsjettet på Samnanger ungdomsskule for 

2013 på ca kr. 780.000 

 Sigmund Dyrhovden Krf orienterte om status i 

arbeidet for internkontroll barnevernet. Notat 

om arbeidet var sendt medlemmane i 

kommunestyret på førehand (j.post. 13/2495). 

Kommunestyret fekk høve til å stilla spørsmål 

til arbeidsgruppa. 

Spørsmål/interpellasjonar:  
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Dokument utlevert i møtet:   

 

Utvalet sitt kvarter: 

 Roy Vegar Hope H spurde om vegalternativet gjennom Samnanger til Voss som no er 

kome fram i media. Brigt Olav Gåsdal svara at kommunen nok vert teken med inn i 

ein høyringsrunde om saka når den no skal konsekvensutgreiast. 

 Roy Vegar Hope H orienterte om arbeidet i gruppa som arbeider med å få Samnanger 

kommune registrert som rettvis-handel- kommune. 

 Brigt Olav Gåsdal Ap orienterte om arbeidet med reglement for kommunestyret og 

politiske utval samt revidering av kommunen sitt delegeringsreglement.  

 Sigmund Dyrhovden Krf orienterte om arbeidet småkraftplan. 

 Ragnfrid A. Olsnes Bl orienterte om status i gruppa som arbeider med jord- og 

hagebruk. 

 

 

Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. 

 

 

 

 

 

………………………   …………………………   ……………………………….. 

Brigt Olav Gåsdal     Jon Magne Bogevik       Monica Tjønna 

 

 

 

Tysse, 31.05.2013 
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Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

016/13 13/240 Faste saker   

017/13 12/198 Kommunedelplan for kulturminne i 

Samnanger 2012-2020 

  

018/13 13/66 Årsmelding 2012   

019/13 13/193 Kommunerekneskap 2012   

020/13 11/631 Årsmelding frå kontrollutvalet 2012   

021/13 13/165 Interkommunal plan for næringsareal i 

Fusa, Os og Samnanger etter § 9-1 i Pbl 

  

022/13 13/155 Gebyrsatsar for konsesjon- og delingssaker   

023/13 13/122 Pensjonsforplikting i samband med 

avvikling av Midthordland 

Revisjonsselskap 

  

024/13 13/221 Juridisk rådgjeving - dekking av utgifter Saka vart trekt.  
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SAKNR. 016/13 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Protokollen frå førre møte vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Brigt Olav Gåsdal Ap kom med framlegg til 3 representantar til å underteikna protokollen: 

Monica Tjønna Sp, Brigt Olav Gåsdal Ap, Jon Magne Bogevik Frp. Desse vart samrøystes 

valde. 

 

Brigt Olav Gåsdal Ap kom med framlegg om å trekkja sak 24/13 frå saklista. 

Kommunestyret slutta seg samrøystes til dette. 

 

Brigt Olav Gåsdal Ap kom med framlegg om å velja Jon Magne Bogevik Frp til 

setjevaraordførar. Kommunestyret slutta seg samrøystes til dette. 

 

KS-016/13 VEDTAK: 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent. Sak 24/13 vert trekt frå saklista. 

 Protokollen frå førre møte vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

 Følgjande representantar vert valde til å underteikna protokollen: Monica Tjønna Sp, 

Brigt Olav Gåsdal Ap, Jon Magne Bogevik Frp. 

 Jon Magne Bogevik Frp vart vald til setjevaraordførar. 

   

 

SAKNR. 017/13 

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE I SAMNANGER 2012-2020 

 

 

17.04.2013 UTVALET FOR OPPVEKST OG OMSORG 

Handsaming i møtet:  Fellesframlegg: ”Oppvekst og omsorg ber om at dei foreslåtte tiltak vert 

innarbeida i Kulturminneplanen.” Samrøystes vedteke. Plan vert oversendt til kommunestyret for 

endeleg vedtak. 

 

OO-005/13 VEDTAK: 

Oppvekst og omsorg ber om at dei foreslåtte tiltak vert innarbeida i Kulturminneplanen. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:  

 

Kultursjef Arnved Soldal Lund  orienterte om planen. 
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Vidar Tveiterås Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: 

”Kommunestyret vedtek kommunedelplan for kultur 2012 - 2020 (kulturminneplan) slik den 

er lagt fram, inkludert innarbeida og omtala merknad tre (rosemåling) og merknad fem 

(musikk, dans og song, stadnamn, segner og skikkar) frå Tomas Nordviks stiftelse.” 

 

Ved røysting vart framlegget frå OO sett opp mot framlegget frå Vidar Tveiterås Ap. 

Framlegget frå Vidar Tveiterås vart samrøystes vedteke (kommunestyret talde på dette 

tidspunkt 19 representantar.) 

 

KS-017/13 VEDTAK: 

Kommunestyret vedtek kommunedelplan for kultur 2012 - 2020 (kulturminneplan) slik den er 

lagt fram, inkludert innarbeida og omtala merknad tre (rosemåling) og merknad fem (musikk, 

dans og song, stadnamn, segner og skikkar) frå Tomas Nordviks stiftelse.

 

SAKNR. 018/13 

ÅRSMELDING 2012 

 

 

23.04.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:  

Epost frå Kontrollutvalet er sendt ut. Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg til sak 011/13-

Årsmelding 2012: "Samnanger kommune tek Årsmelding for 2012 til orientering". 

Samrøystes vedteke. 

 

 

FORM-011/13 VEDTAK: 

Samnanger kommune tek Årsmelding for 2012 til orientering. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det vart røysta over framlegg til vedtak frå formannskapet. Dette vart samrøystes vedteke.  

 

KS-018/13 VEDTAK: 

Samnanger kommune tek Årsmelding for 2012 til orientering. 

 

SAKNR. 019/13 

KOMMUNEREKNESKAP 2012 

 

23.04.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg til vedtak i sak 012/13: 

Kommunerekneskap 2012: ”Samnanger kommune godkjenner kommunerekneskapen for 2012 og 

revisjonsmeldinga slik den ligg føre. Overskotet på kr 2.9 mill vert inntil vidare sett på 

Disposisjonsfondet." Aase trekte sitt framlegg. 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) sette fram følgjande framlegg:” Rekneskapen for 2012 viser eit 

rekneskapsmessig overskot på kr. 2.931.884,56. Det ligg føre eit krav frå kyrkjestyret på kr.40.000 

som følgje av ei feilføring i kommunerekneskapen. Denne summen vert ført over til kyrkja. 

Disponeringa av overskotet vert slik: Kr. 40.000 vert overført til kyrkja. Resten, kr 2.891.884,56 

vert ført på disposisjonsfondet.” 

 

Samrøystes vedteke. 
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FORM-012/13 VEDTAK: 

Rekneskapen for 2012 viser eit rekneskapsmessig overskot på kr. 2.931.884,56. Det ligg føre eit 

krav frå kyrkjestyret på kr.40.000 som følgje av ei feilføring i kommunerekneskapen. Denne 

summen vert ført over til kyrkja. Disponeringa av overskotet vert slik: Kr. 40.000 vert overført til 

kyrkja. Resten, kr 2.891.884,56 vert ført på disposisjonsfondet.  

 

Kontrollutvalet gjorde 15.04.2013 slikt vedtak i saka: 

Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2012. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det vart røysta over framlegg til vedtak frå formannskapet. Dette vart samrøystes vedteke.  

 

KS-019/13 VEDTAK: 

Rekneskapen for 2012 viser eit rekneskapsmessig overskot på kr. 2.931.884,56. Det ligg føre 

eit krav frå kyrkjestyret på kr.40.000 som følgje av ei feilføring i kommunerekneskapen. 

Denne summen vert ført over til kyrkja. Disponeringa av overskotet vert slik: Kr. 40.000 vert 

overført til kyrkja. Resten, kr 2.891.884,56 vert ført på disposisjonsfondet.  

 

SAKNR. 020/13 

ÅRSMELDING FRÅ KONTROLLUTVALET 2012  

 

Framlegg til vedtak frå kontrollutvalet 

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2012. 

 

 

06.03.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Kommunestyret gjekk samla inn for at saka vert utsett. 

 

KS-009/13 VEDTAK: 

Saka vert utsett. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det vart røysta over framlegg til vedtak frå kontrollutvalet og dette vart samrøystes vedteke. 

 

KS-020/13 VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2012. 

 

 

SAKNR. 021/13 

INTERKOMMUNAL PLAN FOR NÆRINGSAREAL I FUSA, OS OG SAMNANGER 

ETTER § 9-1 I PBL 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Det vert utarbeidd ein interkommunal plan for næringsareal etter PBL 9.1 for Fusa, Os og 

Samnanger.  
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Planarbeidet vert organisert med ei politisk styringsgruppe beståande av ordførarane og leiarane av 

planutvala i dei tre kommunane samt ein representant til frå kvar av kommunane.  

 

Det vert oppretta ei prosjektgruppe med tverrfagleg kompetanse leia av ordføraren i Fusa med 

representantar frå dei tre kommunane samt frå BRB og Hf. 

 

Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med planfagleg kompetanse og med deltaking frå alle 

kommunane. 

 

Arbeidet skal gjennomførast med hjelp av innleigd konsulent. 

 

Arbeidet med planprogram for arbeidet vert starta opp umiddelbart.  

 

 

 

23.04.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Samrøystes vedteke.     

 

FORM-016/13 VEDTAK: 

Det vert utarbeidd ein interkommunal plan for næringsareal etter PBL 9.1 for Fusa, Os og 

Samnanger.  

 

Planarbeidet vert organisert med ei politisk styringsgruppe beståande av ordførarane og leiarane av 

planutvala i dei tre kommunane samt ein representant til frå kvar av kommunane.  

 

Det vert oppretta ei prosjektgruppe med tverrfagleg kompetanse leia av ordføraren i Fusa med 

representantar frå dei tre kommunane samt frå BRB og Hf. 

 

Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med planfagleg kompetanse og med deltaking frå alle 

kommunane. 

 

Arbeidet skal gjennomførast med hjelp av innleigd konsulent. 

 

Arbeidet med planprogram for arbeidet vert starta opp umiddelbart.  

 

 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Brigt Olav Gåsdal Ap kom med følgjande framlegg til vedtak:  

”Den tredje representanten i gruppa frå Samnanger vert Vidar Tveiterås Ap.” 

 

Det vart røysta over framlegget frå formannskapet med tillegg av framlegget frå Brigt Olav 

Gåsdal. 

 

Kommunestyret slutta seg samrøystes til begge framlegga. 

 

KS-021/13 VEDTAK: 

Det vert utarbeidd ein interkommunal plan for næringsareal etter PBL 9.1 for Fusa, Os og 

Samnanger.  
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Planarbeidet vert organisert med ei politisk styringsgruppe beståande av ordførarane og 

leiarane av planutvala i dei tre kommunane samt ein representant til frå kvar av kommunane.  

 

Det vert oppretta ei prosjektgruppe med tverrfagleg kompetanse leia av ordføraren i Fusa med 

representantar frå dei tre kommunane samt frå BRB og Hf. 

 

Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med planfagleg kompetanse og med deltaking frå alle 

kommunane. 

 

Arbeidet skal gjennomførast med hjelp av innleigd konsulent. 

 

Arbeidet med planprogram for arbeidet vert starta opp umiddelbart. 

 

 Den tredje representanten i gruppa frå Samnanger vert Vidar Tveiterås Ap. 

 

SAKNR. 022/13 

GEBYRSATSAR FOR KONSESJON- OG DELINGSSAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune vedtek følgjande gebyrsatsar for konsesjons- og delingssaker: 

 

Type sak Gebyr kr. 

Kurante saker 2 000,- 

Deling  2 000,- 

Prinsipielle saker 5 000,- 

 

Vedtaket er heimla i: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 2. 

 

23.04.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Samrøystes vedteke. 

 

FORM-014/13 VEDTAK: 

Samnanger kommune vedtek følgjande gebyrsatsar for konsesjons- og delingssaker: 

 

Type sak Gebyr kr. 

Kurante saker 2 000,- 

Deling  2 000,- 

Prinsipielle saker 5 000,- 

 

Vedtaket er heimla i: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker  

§ 2. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det vart røysta over framlegg til vedtak frå formannskapet og dette vart samrøystes vedteke. 

 

KS-022/13 VEDTAK: 

Samnanger kommune vedtek følgjande gebyrsatsar for konsesjons- og delingssaker: 

 

Type sak Gebyr kr. 

Kurante saker 2 000,- 

8 av 10



Deling  2 000,- 

Prinsipielle saker 5 000,- 

 

Vedtaket er heimla i: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker  

§ 2. 

 

 

SAKNR. 023/13 

PENSJONSFORPLIKTING I SAMBAND MED AVVIKLING AV MIDTHORDLAND 

REVISJONSSELSKAP 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune tilrår at det vert søkt om at Sikringsordninga overtar pliktene i høve til 

pensjonistane i tidlegare Midthordaland Revisjonsselskap og at tidlegare medlemskommunar 

dekkjer den økonomiske plikta på 2.641 million kroner fordelt etter folketal pr 1.1.2012.  

 

Samnanger kommune dekkjer sin del av forpliktinga på kr 202.567 over driftsbudsjettet for 2012.  

 

 

 

06.03.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Kommunestyret gjekk samla inn for at saka vert utsett. 

 

KS-010/13 VEDTAK: 

Saka vert utsett. 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Sigmund Dyrhovden Krf kom til møtet og kommunestyret talde etter dette 20 rep. 

Brigt Olav Gåsdal Ap orienterte om at det no ligg føre nye oppjusterte tal i saka: Samnanger 

kommune sin del av pensjonsforpliktinga utgjer no kr. 281.569,-. 

 

Det vart røysta over framlegget til vedtak frå rådmannen der kronebeløpet vert oppjustert til 

kr. 281.569,-. Framlegget vart samrøystes vedteke. 

 

KS-023/13 VEDTAK: 

Samnanger kommune tilrår at det vert søkt om at Sikringsordninga overtar pliktene i høve til 

pensjonistane i tidlegare Midthordaland Revisjonsselskap og at tidlegare medlemskommunar 

dekkjer den økonomiske plikta på 2.641 million kroner fordelt etter folketal pr 1.1.2012.  

 

Samnanger kommune dekkjer sin del av forpliktinga på kr 281.569,- over driftsbudsjettet for 

2012.  

 

 

 

SAKNR. 024/13 

JURIDISK RÅDGJEVING - DEKKING AV UTGIFTER 

 

 

15.05.2013 KOMMUNESTYRET 
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Handsaming i møtet:      

Sjå faste saker: Saka vert trekt frå saklista 

 

KS-024/13 VEDTAK: 

Saka vert trekt frå saklista. 
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