
 

SAMNANGER KOMMUNE  
 

  

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Kommunestyret    

Møtedato: 14.10.2015  

Møtetid: 15:00 -  19:00    

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 21 medlemmer møtte 20, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

Gunnar Bruvik (Frp) Norvald Gjerde (Frp) 

Karl Bård Kollbotn (Frp) Ingen  

Brigt Olav Gåsdal (A) Odd Lønnebakken (A) 

Miriam Hisdal (H) Arild Røen (H) 

Anja Marken (Bl) Janne I. Drevsjø (Bl) 

Sigmund Dyrhovden (Krf) Bjarne Hauge (Krf) 

 

Andre som var til stades på møtet: 

Tone Ramsli (rådmann) under heile møtet. 

Hilde-Lill Våge (assisterande rådmann) under heile møtet. 

Nina Erdal (økonomisjef) under sak 023-029. 

Jostein Steinsland-Hauge (IKT konsulent) under heile møtet. 

Marianne Soleng (einingsleiar sørvissenter) 

Tor Børresen (byggeleiar Samnangerheimen)under orientering om status for bygging av 

nytt sjukeheimsbygg 

Gunnar Husabø (Deloitte) under sak 023. 

 

Møteleiar: Ordførar Marit Aksnes Aase (Krf) 

Møtesekretær:  Marianne Soleng 

 

Merknader: 

Monica Tjønna (Sp) kom kl.15:09. 

 

Orienteringar/meldingar:  Høyringsuttale - forslag om å fjerna eigedomsskatt på 

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

Høyringsuttalen frå KS (kommunesektorens organisasjon)til 

Finansdepartementet datert 21.08.2015 vart sendt ut saman 

med møteinnkallinga. 

 

Investeringsprosjekt 

Eit orienteringsskriv frå rådmann med svar på spørsmål 

knytt til gjennomførte investeringsprosjekt vart sendt ut 

saman med møteinnkallinga. Spørsmålet vart stilt av Karl B. 



Kollbotn i utvalets kvarter i formannskapsmøtet 26.08.2015. 

 

Ekstremveret ”Nina” 

Ein rapport om arbeidet i kommunen knytt til stormen 

”Nina” vart sendt ut med møteinnkallinga. Rapporten vart 

utarbeid av rådmann etter at Senterpartiet i Samnanger ved 

Monica Tjønna og Øyvind Røen, i kommunestyremøtet 

04.03.2015, etterlyste ei evaluering av beredskapen i 

kommunen knytt til ekstremveret ”Nina”. 

 

Busetjing av flyktningar 

Kommunestyret handsama ,i møte 17.06.2015, sak om 

busetjing av flyktningar (018/15). Informasjonsnotat frå 

rådmann- Førespurnad til Samnanger kommune om å 

busetja flyktningar – Rapport med status for arbeidet vart 

sendt ut saman med møteinnkallinga. 

 

Digitale løysingar for folkevalde i Samnanger  

Jan Erik Boge (sektorleiar organisasjon) har utarbeid ein 

rapport etter spørjeundersøking om digitale løysingar for 

folkevalde i Samnanger.  Denne rapporten vart sendt ut 

saman med møteinnkalling. I sak 044/15, i konstituerande 

kommunestyremøte 21.10.2015, vil det nye kommunestyre 

ta stilling om kva digitale løysingar som skal nyttast i 

kommunestyreperioden 2015-2019.  

 

Mellombelse tilsetjingar 

Melding om vedtak i administrasjonsutvalet om bruk av 

mellombelse tillsetjingar vart sendt ut saman med 

møteinnkallinga. Saka vart handsama i 

Administrasjonsutvalet 15.09.2015. 

 

Ordførar Marit Aksnes Aase (Krf) orienterer om følgjande:  

- Innbyggjartalet i Samnanger kommune er kome 

opp i 2461. Talet er litt høgare enn tidlegare. 

- Hordaland Asfalt har fått løyve om konsesjon, og 

vil på sikt kjøpa eit areal på til saman 22 mål i Øvre 

Rolvsvåg. 

- ”Energipaviljongen”, som Samnanger kommune 

fekk i gåve frå Statnett for”Sima-Samnanger”, er 

ferdig produsert. Så snart kommunen har klargjort 

plassen på Bjørkheim, der paviljongen skal stå, kan 

den monterast.    

- Lerøy Vest AS- Sagen Settefisk har fått løyve om 

grøn C-konsesjon på eit lukka anlegg. Heile 

konsesjonen gjeld for området på Sagen. Dette gjer 

at Samnanger kommune får utbetalt ca. 10 

mill.kroner. Pengane vert sett på 

investeringsbudsjettet. Ordføraren og rådmannen har 

fått hjelp til å tolka brevet med ”gladmeldinga” frå 

dagleg leiar i Lerøy Vest AS. 

 



Tor Børresen (byggeleiar Samnangerheimen) orienterer om 

følgjande: 

- Status (pr. oktober 2015) for bygging av nytt 

sjukeheimsbygg. Han svarar på spørsmål frå 

kommunestyrerepresentantar vedrørande HMS-kort 

for arbeidarar samt kledning og tak på bygget.  

 

 

Tone Ramsli (rådmann) orienterer om følgjande:  

- Mellombels drift i eining for pleie og omsorg  

- Sjukefråveret i perioden jan-aug 2015 ligg på 8% i 

eininga. Dette er lavare enn landsgjennomsnittet for 

sjukeheimar.  

- Rekneskapet (mellombels drift) for 2015 ser ut til å 

verta nokolunde likt som i 2014, og då inkludert 

husleige for sjukheimen på Vaksdal. Nokre av 

bygningane som tidlegare vart utleigde som 

omsorgsbustader vert no nytta til kontor. Dette gjer 

at inntekta på utleige vert redusert. 

- Den store bruken av vikarbyrå skuldast i hovudsak 

mangel på fagpersonell som sjukepleiarar.   

 

Spørsmål/interpellasjonar: Ingen 

Dokument utlevert i møtet:  Ingen 

 

 

 



 

 

 

Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær:  

 

 

 

Tysse, 28.10.2015 

 

 

 

 

Underskrift utvalsleiar  Underskrift møtesekretær 

 

 

 



 

Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

022/15 15/821 Faste saker   

023/15 11/631 Rapport etter forvaltningsrevisjon av 

internkontroll i Samnanger kommune 

  

024/15 15/335 Økonomirapportering 2015 pr september   

025/15 15/335 Finansrapportering 2.tertial 2015   

026/15 15/335 Byggelån til sjukeheimen   

027/15 15/267 Søknader om fritak for eigedomskatt for 

bygningar med historisk verdi 

  

028/15 15/267 Søknad om fritak for eigedomsskatt  -  

Sætervika ungdomssenter 

  

029/15 15/267 Søknad om fritak for eigedomskatt for 

bygningar med historisk verdi GBNR 47/5 

  

030/15 13/244 Interkommunalt barnevern   

031/15 09/160 Kommunedelplan for småkraftverk   

032/15 14/397 Interkommunal Næringsarealplan for Fusa, 

Os og Samnanger - endeleg godkjenning 

  

 

 

 

 



 

 

SAKNR. 022/15 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:  

Det vert vist til side 1 og 2 i møteprotokollen for informasjon om kva saker som vart tekne 

opp under ”orienteringar/ meldingar”.  

 

Møteinnkallinga og saklista vart samrøystes godkjent. 

 

KS-022/15 VEDTAK: 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

 

 

SAKNR. 023/15 

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON AV INTERNKONTROLL I 

SAMNANGER KOMMUNE 

 

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:  

 

Kommunestyret merkar seg det som kjem fram i rapport etter forvaltningsrevisjon av internkontroll 

i Samnanger kommune. 

 

Kommunestyret ber rådmann syta for å: 

1. Arbeide vidare med å sikre at internkontrollarbeidet har eit sterkt fokus i 

kommuneorganisasjonen. 

2. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til overordna internkontroll, vert 

gjennomført. 

3. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til internkontroll i støtteprosessar, 

vert 

gjennomført. 

4. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til tenestespesifikk internkontroll, 

vert 

gjennomført. Kommunestyret vil at arbeid med å etablere lovpålagt internkontrollsystem i 

barnevernstenesta, slik det er krav om etter barnevernlova, vert prioritert. 

5. Sikre at tilsette får systematisk opplæring og støtte i bruk av internkontrollsystem, og at det vert 

etablert rutinar for leiinga sin gjennomgang av internkontrollsystemet. 

6. Lage ein handlingsplan innan 01.01.2016 til kommunestyret, med kopi til kontrollutvalet, som 

syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltak skal 

setjast i verk og kven som skal ha ansvar for iverksetjinga. 

 

 



 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Jens Harald Abotnes (Krf) fortel som leiar av kontrollutvalet om bakgrunnen for rapporten, 

utarbeida av Deloitte, og prosessen rundt dette. Han les opp framlegg til vedtak frå 

kontrollutvalet.  

Rapport etter forvaltningsrevisjon av internkontroll i Samnanger kommune frå Deloitte  samt 

sakspapir og protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 16.09.2015 ligg ved møteinnkallinga.  

 

Gunnar Husabø (Deloitte) går gjennom rapporten. I innlegget fortel han om vurderingar 

rundt den overordna internkontroll for hele kommunen. Han trekkjer òg fram eining for pleie 

og omsorg, skule og barnevern.  

Deloitte har, i samband med utarbeiding av rapporten, hatt intervju med rådmann, assisterande 

rådmann, einingsleiar for pleie og omsorg, rektor ved Samnanger barneskule og rektor ved 

Samnanger ungdomsskule. 

Deloitte konkluderer med at det er rom for betring på internkontroll i Samnanger kommune i 

kapittel 6 i rapporten. 

 

Marit Aksnes Aase (Krf) slutta seg til framlegget frå kontrollutvalet med ville utsetja fristen 

for å utarbeide ein handlingsplan med ein månad til 01.02.2016. 

 

Det kom ikkje inn andre framlegg til vedtak, og framlegget frå kontrollutvalet med 

endringane frå Aase vart samrøystes vedteke. 

 

 

KS-023/15 VEDTAK: 

Kommunestyret merkar seg det som kjem fram i rapport etter forvaltningsrevisjon av 

internkontroll i Samnanger kommune. 

 

Kommunestyret ber rådmann syta for å: 

1. Arbeide vidare med å sikre at internkontrollarbeidet har eit sterkt fokus i 

kommuneorganisasjonen. 

2. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til overordna internkontroll, 

vert 

gjennomført. 

3. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til internkontroll i 

støtteprosessar, vert 

gjennomført. 

4. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til tenestespesifikk 

internkontroll, vert 

gjennomført. Kommunestyret vil at arbeid med å etablere lovpålagt internkontrollsystem i 

barnevernstenesta, slik det er krav om etter barnevernlova, vert prioritert. 

5. Sikre at tilsette får systematisk opplæring og støtte i bruk av internkontrollsystem, og at det 

vert 

etablert rutinar for leiinga sin gjennomgang av internkontrollsystemet. 

6. Lage ein handlingsplan innan 01.02.2016 til kommunestyret, med kopi til kontrollutvalet, 

som 

syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltak skal 

setjast i verk og kven som skal ha ansvar for iverksetjinga. 

 



 

SAKNR. 024/15 

ØKONOMIRAPPORTERING 2015 PR SEPTEMBER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med den informasjonen me har pr september, vert det foreslått fylgjande budsjettjusteringar: 

 

 

  Kommentar 

Utgift opp/ 

Inntekt ned 

Utgift ned/  

inntekt opp 

Skatteinntekt Over landsgjennomsnittet 0 1 200 000 

Auka rammetilskot Komp. for skattesvikt mm   240 000 

Auka skjønnstilskot     142 000 

Redusert inntektsutjamning Ligg over landsgjennomsnittet 439 000 0 

Utbytte Nordisk Areal kr 9 pr aksje   352 000 

Nordisk Areal redusert 

aksjeverdi 

kurs kr 43,5 pr aksje, 51 pr 

31.12.14 352 000   

Konsesjonskraft 

estimat mellom 2,1-2,7 

(budsjett 2,5) 100 000   

Utbytte frå BIR Sum kr 111 302,48   61 000 

        

KLP eigenkapitaltilskot Redusert overføring frå drift   20 000 

Datamaskiner investering, lånefinansiert   126 000 

IKT skule lønn   100 000 

ungdomsskulen innsparing   600 000 

PLO sjukeheim 2 100 000   

    Sektor for organisasjon   150 000   

Rådmannen     300 000 

        

Premieavvik , inkl arb.avgift  estimat pr september 2 270 590   

Bruk av premiefond, inkl. 

arb.avgift pr september 0 2 270 590 

        

Prosjekt e-skatt Justering frå 2014 til 2015 112 000 112 000 

Prosjekt Bjørheim 

investering, justering av 

budsjett 75 839 75 839 

Vassforsyning Frøland 

Investering, justering av 

budsjett 3 561 789 3 561 789 

        

Sjukeheim  inkl moms   4 770 649   

Finansiert med momsrefusjon     954 130 

Lånemidlar tidlegare tatt opp     3 816 519 

        

        

Sum   13 931 867 13 931 867 

 



Det er fortsatt naudsynt å vera restriktiv med bruk av midlar, og rådmannen vert bedt om å avgrensa 

innkjøpa til eit absolutt minimum. Dette gjeld særleg innkjøp av inventar og utstyr og deltaking på 

kurs. 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet: 

Bodil Hellesen Øpstebø (Krf) vil at kommunestyret skal vurdera om ho er ugild i saka. 

Årsaka til spørsmålet frå Øpstebø er at ho er rektor på Samanger ungdomsskule og har 

budsjettansvaret for eininga. 

Øpstebø set seg bak i salen medan dei 19 resterande kommunestyremedlemmane vurderer 

gildskapen hennar. Alle 19 medlemmer vurderer henne som ugild og Øpstebø deltek ikkje i 

handsaminga av saka. 

  

Nina Erdal (økonomisjef) gjev ei økonomirapportering pr. september 2015 der ho gå gjennom 

meirforburk og budsjettendringar.  

Ho fortel av kommunen har fått eit tilbod om å selja ut aksjar i Nordisk areal. Tilbodet vart 

vurdert av administrasjonen og diskutert med kontrollutvalet. Det vart etter dette konkludert 

med å behalda aksjane. 

Jens Harald Abotnes (Krf) om kommunen veit noko om kva utfallet kan bli den dagen me 

må selja aksjane ut. Økonomisjefen kan ikkje svara på dette, med fortel at salet kan gå begge 

veier. 

 

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak og rådmannen sitt framlegg vart samrøystes 

vedteke.  

 

KS-024/15 VEDTAK: 

Med den informasjonen me har pr september, vert det foreslått fylgjande budsjettjusteringar: 

 

 

  Kommentar 

Utgift opp/ 

Inntekt ned 

Utgift ned/  

inntekt opp 

Skatteinntekt Over landsgjennomsnittet 0 1 200 000 

Auka rammetilskot Komp. for skattesvikt mm   240 000 

Auka skjønnstilskot     142 000 

Redusert inntektsutjamning Ligg over landsgjennomsnittet 439 000 0 

Utbytte Nordisk Areal kr 9 pr aksje   352 000 

Nordisk Areal redusert 

aksjeverdi 

kurs kr 43,5 pr aksje, 51 pr 

31.12.14 352 000   

Konsesjonskraft 

estimat mellom 2,1-2,7 

(budsjett 2,5) 100 000   

Utbytte frå BIR Sum kr 111 302,48   61 000 

        

KLP eigenkapitaltilskot Redusert overføring frå drift   20 000 

Datamaskiner investering, lånefinansiert   126 000 

IKT skule lønn   100 000 

ungdomsskulen innsparing   600 000 

PLO sjukeheim 2 100 000   

    Sektor for organisasjon   150 000   



Rådmannen     300 000 

        

Premieavvik , inkl arb.avgift  estimat pr september 2 270 590   

Bruk av premiefond, inkl. 

arb.avgift pr september 0 2 270 590 

        

Prosjekt e-skatt Justering frå 2014 til 2015 112 000 112 000 

Prosjekt Bjørheim 

investering, justering av 

budsjett 75 839 75 839 

Vassforsyning Frøland 

Investering, justering av 

budsjett 3 561 789 3 561 789 

        

Sjukeheim  inkl moms   4 770 649   

Finansiert med momsrefusjon     954 130 

Lånemidlar tidlegare tatt opp     3 816 519 

        

        

Sum   13 931 867 13 931 867 

 

Det er fortsatt naudsynt å vera restriktiv med bruk av midlar, og rådmannen vert bedt om å 

avgrensa innkjøpa til eit absolutt minimum. Dette gjeld særleg innkjøp av inventar og utstyr 

og deltaking på kurs. 

 

 

SAKNR. 025/15 

FINANSRAPPORTERING 2.TERTIAL 2015 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Finansrapporten for 2.tertial vert tatt til etterretning. 

 

 

 

15.09.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:     

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.   

 

FORM-023/15 VEDTAK: 

Finansrapporten for 2.tertial vert tatt til etterretning. 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet: 

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak, og framlegget frå formannskapet vert samrøystes 

vedteke.      

 

KS-025/15 VEDTAK: 

Finansrapporten for 2.tertial vert tatt til etterretning. 

 

 



SAKNR. 026/15 

BYGGELÅN TIL SJUKEHEIMEN 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Kommunen får ikkje utbetalt tilskotet frå Husbanken før etter at sjukeheimen er ferdig i 2016. 

Kommunen må derfor auka lånefinansieringa i 2015 med totalt kr 20 145 856. Det vert tatt opp eit 

byggelån på kr 20 mill. Resten kr 145 856 vert finansiert med unytta lånemidlar frå 2014.  

 

Lånet på kr 20 mill skal tas opp avdragsfritt og vert betalt tilbake når tilskot frå Husbanken vert 

utbetalt i 2016.  

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Arild Røen (H)spør om kommunen ikkje viste at ein ikkje får tilskotet utbetalt før bygget er 

ferdig.  

Rådmann fortel at kommunen forstod det slik at Husbanken betaler ut halvparten av tilskotet i 

byggeprosessen og halvparten etterpå. Det viser deg at Husbanken krev ferdigattest på bygget 

før tilskotet vert utbetalt. 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vert samrøystes vedteke. 

 

KS-026/15 VEDTAK: 

Kommunen får ikkje utbetalt tilskotet frå Husbanken før etter at sjukeheimen er ferdig i 2016. 

Kommunen må derfor auka lånefinansieringa i 2015 med totalt kr 20 145 856. Det vert tatt 

opp eit byggelån på kr 20 mill. Resten kr 145 856 vert finansiert med unytta lånemidlar frå 

2014.  

 

Lånet på kr 20 mill skal tas opp avdragsfritt og vert betalt tilbake når tilskot frå Husbanken 

vert utbetalt i 2016.  

 

 

SAKNR. 027/15 

SØKNADER OM FRITAK FOR EIGEDOMSKATT FOR BYGNINGAR MED HISTORISK 

VERDI 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 bokstav b 

til bygg i Samnanger med høg verneverdi.  

 

Vestlandshuset på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshuset på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 



Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Framlegget vart samrøystes vedteke.     

 

FORM-017/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 bokstav b 

til bygg i Samnanger med høg verneverdi.  

 

Vestlandshus på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:  

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak, og framlegget frå formannskapet vart samrøystes 

vedteke. 

 

KS-027/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 

bokstav b til bygg i Samnanger med høg verneverdi.  

 

Vestlandshuset på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 

7 bokstav b. 



 

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova 

§ 7 bokstav b. 

 

Våningshuset på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova 

§ 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

 

SAKNR. 028/15 

SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT  -  SÆTERVIKA UNGDOMSSENTER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Søknaden frå Sætervika Ungdomssenter om fritak for eigedomsskatt i 2015, vert innvilga. Heimel 

for vedtaket er eigedomsskattelova § 7, bokstav a. 

 

 

 

 

15.09.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Birthe Skar-Moum (Ap) sette fram slikt framlegg til vedtak:  

Saka vert utsett. Administrasjonen vert bedt om å få vurdert om det var mogleg å skriva ut 

eigedomsskatt på delar av eigedomen – bustadhuset.  

 

Etter drøftingar trekte Birthe Skar – Moum (Ap) attende utsettingsframlegget og sette fram nytt 

framlegg: 

Saka vert sendt til kommunestyret. Bustadhus på eigedomen vert beskatta etter eigedomsskattelova 

og resterande del vert fritatt etter paragraf 7, bokstav a. 

 

Formannskapet vedtok samrøystes framlegget frå Skar-Moum. Ingen røysta for framlegget frå 

rådmannen  

 

FORM-025/15 VEDTAK: 

Saka vert sendt til kommunestyret. Bustadhus på eigedomen vert beskatta etter eigedomsskattelova 

og resterande del vert fritatt etter paragraf 7, bokstav a. 

 

 

 

 

 



14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak, og framlegget frå formannskapet vart samrøystes 

vedteke. 

 

KS-028/15 VEDTAK: 

Saka vert sendt til kommunestyret. Bustadhus på eigedomen vert beskatta etter 

eigedomsskattelova og resterande del vert fritatt etter paragraf 7, bokstav a. 

 

 

SAKNR. 029/15 

SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSKATT FOR BYGNINGAR MED HISTORISK 

VERDI GBNR 47/5 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

Våningshuset på gr 47 br 5 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

 

 

15.09.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. 

 

 

FORM-026/15 VEDTAK: 

Våningshuset på gr 47 br 5 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak, og framlegget frå formannskapet vart samrøystes 

vedteke. 

 

KS-029/15 VEDTAK: 

Våningshuset på gr 47 br 5 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

 

SAKNR. 030/15 

INTERKOMMUNALT BARNEVERN 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune ynskjer å inngå samarbeid med Bergen kommune om barnevernstenestene. 

Det vert arbeidd ut eit framlegg til avtale som vert lagt fram for kommunestyret til godkjenning. 

 

 



 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet: 

Øyvind Røen (Sp) oppsummerar perioden frå 2013 til i dag. 

Birthe Skar-Moum (A) undrar om rådmannen veit noko om tidsperspektivet. Og når ein kan 

forvente at ordninga med Bergen er på plass. Rådmannen fortel at prosessen kan ta tid, då 

saka mellom anna må opp i bystyret i Bergen, men har eit håp om at ordninga kan tre i kraft 

frå 01.03.2016.   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 

 

KS-030/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune ynskjer å inngå samarbeid med Bergen kommune om 

barnevernstenestene. Det vert arbeidd ut eit framlegg til avtale som vert lagt fram for 

kommunestyret til godkjenning. 

 

 

SAKNR. 031/15 

KOMMUNEDELPLAN FOR SMÅKRAFTVERK 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 tredje ledd vedtek Samnanger kommunestyre 

Kommunedelplan for småkraftverk som ein temaplan. Planen er dagsett 6. april 2015 med 

språklege korrigeringar av oktober 2015. 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet: 

Øyvind Røen (Sp) tek opp problematikken med inkonsekvensar og bruk av feil stadnamn i 

planen. Han meiner dette har betra seg sidan sist planen ver oppe til handsaming og ser ikkje 

grunn til at saka skal utsetjast denne gongen. Administrasjonen bør retta opp i feil bruk av 

stadnamn og inkonsekvensar som til dømes elvi og elva. 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med merknader frå Øyvind Røen vart samrøystes vedteke. 

 

KS-031/15 VEDTAK: 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 tredje ledd vedtek Samnanger kommunestyre 

Kommunedelplan for småkraftverk som ein temaplan. Planen er dagsett 6. april 2015 med 

språklege korrigeringar av oktober 2015. 

 

 

SAKNR. 032/15 

INTERKOMMUNAL NÆRINGSAREALPLAN FOR FUSA, OS OG SAMNANGER - 

ENDELEG GODKJENNING 

 

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune godkjenner næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger og vil legga 

prinsippa om lokalisering av næringsareal nedfelt i denne planen til grunn for arbeidet med 

kommuneplan for Samnanger. 



 

 

15.09.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak.  

 

FORM-030/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune godkjenner næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger og vil legga 

prinsippa om lokalisering av næringsareal nedfelt i denne planen til grunn for arbeidet med 

kommuneplan for Samnanger. 

 

 

 

14.10.2015 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet: 

Det kom ikkje inn fleire framlegg til vedtak, og framlegget frå formannskapet vart samrøystes 

vedteke. 

    

 

KS-032/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune godkjenner næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger og vil legga 

prinsippa om lokalisering av næringsareal nedfelt i denne planen til grunn for arbeidet med 

kommuneplan for Samnanger. 


