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Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status adm.
Komm.dir. 

komm.

Saksb. 

komm.

001 Valg av lekdommere/varamedlemmer til Hallingdal forliksråd 

01.01.2021-01.01.2025 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00344 Ferdig Ferdig

002 Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett

Vedlagt prioriteringsliste for utskifting og 

rehabilitering av ledningsnett vedtas. Denne 

planen erstatter tidligere vedtatt plan 

(18/00262-6 Kommunestyresak 14/18). 

Midler bevilges i forbindelse med 

behandling av budsjett/økonomiplan. 18/00262 Startet Startet

003 Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for 

Nesbyen og handlingsplan 2020-2030 Vedlagt hovedplan for vann og avløp vedtas. 

Vedlagt rensedistrikt for Nesbyen vedtas. 

Vedlagt vannforsyningsområde for Nesbyen 

vannverk vedtas. Midler bevilges i 

forbindelse med behandling av 

budsjett/økonomiplan 19/00280 Ferdig Ferdig

004

01201905, Einan 5 - Opphøring av detaljreguleringsplan for 

Einan (PlanID 01201407) i medhold av plan- og bygningslovens 

§ 12-14

Detaljreguleringsplan for Einan (PlanID 

01201407) opphører som en del av at Einan 

5 plandID 01201905 er vedtatt i 

kommunestyrevedtak: 62/20 datert 

10.12.2020 19/00807 Ferdig Ferdig

005
Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Else Horge 

Asplin

Saken utsettes til etter at regnskapet for 

2020 er klart 20/01015 Startet Ferdig

006 Møteplan 2021

Revidert møteplan 2021 enstemmig vedtatt 

med endring i møtetidspunkt for HSU 20/01227 Ferdig Ferdig

007 Midler til sertifisering som Miljøfyrtårn kommune

Behandling av saken utsettes til etter at 

regnskapet for 2020 er klart, og det er 

avklart om næringsfondet kan benyttes til 

miljøfyrtårnsertifisering. Protokolltilførsel 

fra Sp: Sp forventer at kommunestyret får 

aktuelle prioriteringer ifm sertifiseringen til 

diskusjon. Arbeidet skal forankres 

administrativt og politisk og sees i 

sammenheng med ny kommunedelplan for 

klima og energi. 20/01310 Startet FerdigSide 1



008 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hyttehjelp AS
Behandling av saken utsettes til etter at 

regnskapet for 2020 er klart, og at 

Rådmannen har fremmet sak om reviderte 

retningslinjer for næringsfondet 20/01550 Startet Ferdig

009 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - NTN Kommunestyret tar til etterretning at NTN 

har trukket søknaden 20/01559 Ferdig Ferdig

010 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - fellesprosjekt 

Tråkk`n`Roll Behandling av saken utsettes til etter at 

regnskapet for 2020 er klart, og at 

Rådmannen har fremmet sak om reviderte 

retningslinjer for næringsfondet 20/01560 Startet Ferdig

011 Søknad på næringsfond til bærekraftig reisemål
Behandling av saken utsettes til etter at 

regnskapet for 2020 er klart, og at 

Rådmannen har fremmet sak om reviderte 

retningslinjer for næringsfondet 21/00017 Startet Ferdig

012 Utskrivning og fakturering av eiendomsskatt og kommunale 

avgifter
Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer 

(ksktl. § 25). Første termin har forfall 20. 

mars, andre termin har forfall 20. mai, 

tredje termin har forfall 20. september og 

fjerde termin har forfall 20. november. 

Tilsvarende kreves kommunale avgifter inn 

fordelt over de samme terminer. 20/00107 Startet Startet

013 Digitalt samarbeid kommunene i Viken - DigiViken
Nesbyen kommune slutter seg til DigiViken 

fra 01.01.2021, da det er behov for å inngå 

et mer utstrakt samarbeid med andre 

kommuner om utviklingsarbeid innen 

Digitalisering. 20/01403 Startet Startet

014 01201803, Seterfeltet 2 - detaljregulerngsplan - 

2.gangsbehandling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-

12 vedtas detaljreguleringsplan for 

Seterfeltet 2 (planID 01201803). Med 

hjemmel medhold i plan- og bygningslovens 

§12-14 oppheves reguleringsplanfor 

Seterfelt (PladID 02200502) 18/00564 Ferdig Ferdig

015 Godkjenning av seskapsavtale for Kommunenes 

opplæringskontor OKViken

Selskapsavtale for Kommunens 

opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) 

datert 21.12.20 vedtas 19/01251 Startet Startet
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016 Planstrategi 2020-2023 - justering av prioriterte planer
Rådmannens innstilling tas til orientering. 

Det åpnes for områdeplaner og planinitiativ 

der det er hensiktsmessig. Kommunal 

planstrategi skal igjen opp som sak i 

Formannskapet i september 2021. 20/00348 31.08.2021 Ferdig Ferdig

017 Midler til sertifisering som Miljøfyrtårn kommune

1. Nesbyen kommune vedtar å bevilge inntil 

kr 120.000 for å bli sertifisert som 

Miljøfyrtårn i 2021. 2. Etablerinsgkostnaden 

og kostnadene knyttet til sertifiseringen tas 

fra kommunens driftsbudsjett. 3. Årlig 

service på kr 34.000, oppfølgingsmøte kr 

2.000 og kurs annethvert å til 

miljøkoordinator kr 5.000 innarbeides i 

rammen til tekniske tjenester fra og med 

2022. 4. Arbeidet skal forankres 

administrativt og politisk og sees i 

sammenheng med ny kommunedelplan for 

klima og energi. 20/01310 Ferdig Ferdig
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018 Søknad på næringsfond til bærekraftig reisemål

1. Kommunen innvilger omsøkt beløp kr 

200.000 til NTN for prosjektet Bærekraftig 

reiseliv. 2. Det utbetales kr 100.000 i 2021 

og kr 100.000 i 2022 i henhold til forslag i 

søknad. 3. Kommunen utbetaler tilskudd jf. 

Retningslinjenen til nærinsfondet innen 30 

dager etter at bevilgning er vedtatt og når 

vilkår for bevilgningen er oppfylt. 4. 

Kommunen utbetaler etter mottatt faktura 

fra søker. Faktura fra søker skal vedlegges 

som bilag som dokumenterer bruk i henhold 

til søknad og vedtak. 6. Kommunen slutter 

seg til Handlingsplanen for Bærekraftig 

reiselivsutvikling i Hallingdal. 7.Kommunen 

skal bidra med nødvendig praktisk arbeid, 

innhenting av informasjon til prosjektet, 

forankre prosjektet, arbeide for nødvendige 

praktisk endringer for å oppfylle standarden 

Bærekraftig Reiseliv og innarbeide 

standarden i planer etter hvert som de 

endres og rulleres. 21/00017 Ferdig Ferdig

019 Bruk av næringsfond 2018-2020 Behandligns av saken vedtas utsatt til neste 

kommunestyremøte 21/00086 Startet Startet

020 Endring av seniortiltak
1. Eksisterende seniortilllegg (4 ulike tillegg) 

avsluttes med virkning fra 20.03.2021. 2. 

Ansatte som allerede er inne i ordningen 

beholder seniortilleggene. 21/00243 Startet Startet
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021 Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - økt 

låneramme

1. Kommunestyret godkjenner at 

lånerammen for selskapet økes fra kr. 120 

millioner til 250 millioner. Dette gjøres 

gjennom en endring av selskapsavtale § 17. 

2. Garantiansvaret fordeles i henhold til 

gjeldende eierfordeling. Ny eierfordeling ble 

gjort gjeldende fra første kvartal 2020, når § 

6 i selskapsavtalen endres i henhold til 

innbyggertallet i hver enkelt kommune per 

1. januar etter kommunevalg. Gjeldende 

fordeling er: Flå: 1050 personer, 4,62 % 

eierfordeling, Nesbyen: 3273 innbyggere, 

14,39 % eierfordeling. Gol: 4608 innbyggere, 

20,26 % eierfordeling. Hemsedal: 2486 

innbyggere, 10,93 % eierfordeling. Ål: 4674 

innbyggere, 20,55 % eierfordeling. Hol: 4441 

innbyggere, 19,53 % eierfordeling, 

Krødsherad: 2212 innbyggere, 9,73 % 

eierforhold 21/00245 Startet Startet

022 Justering av budsjett 2021
1. Budsjettert pensjonspremie reduseres 

med kr 2.100.000 2. Rådmann delegeres 

fullmakt til å fordele redusert 

pensjonspremie på sektorene. 3. Det 

bevilges kr 115.000 til forvaltningsrevisjon 

2021 4. Budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond ønes med kr 1.985.000 5. 

Investering "Utrede byggig av ny barnehage 

på østsiden som erstatter Elvefaret, 

Briskebyen og Friskussen" på kr 300.000 

utgår. 21/00307 Startet Startet

023 01201502, Natten II - behandling av utsatt iverksetting av 

vedtatt reguleringsplan Kommunestyret finner at reguleringsplan for 

Natten II, behandlet i politisk møte 

10.12.2020, ikke skal gis utsatt iverksetting, 

jf. fvl. § 42 15/00702 Startet Startet

024 01201805, Tverrlie 8 - 2.gangs behandling av 

detaljreguleringsplan
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-

12 vedtas reguleringsplan for Tverrlie 8, 

planid 01201805, med endringer i tråd med 

forslagsstillers kart datert 23.02.21 18/00565 Startet Startet
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025 01201801 - Detaljreguleringsplan for Soreskrivergården 2. gang 

behandling

Saken sendes tilbake til administrasjonen for 

innarbeidelse av areal til Valhall i planen 

med ny offentlig høring og søknad om 

frigivelse av areal, jfr. kulturminneloven. 

Administrasjonen bes gjennomføre endring 

av plan med innarbeidelse av alternativ 4 

med følgende justering: * Det etablerers 

færrest mulig parkeringsplasser (kun HC og 

annet nødvendig parkeringsplasser) 

nærmest Møllevegen. * Nøyaktiv plassering 

av Valhall på tomten avkllares nærmere 

mellom tiltakshaver, tomteeier og Nesbyen 

kommune. 19/00052 Ferdig Ferdig

026 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - fellesprosjekt 

Tråkk`n Roll
1. Det innvilges kr 100.000 til Tråkk`n Roll 

SA. 2. Kommunen utbetaler jf. 

Retningslinjene til næringsfond tilskudd 

innen 30 dager etter at bevilgning er 

vedtatt, og når vilkår for bevilgningen er 

oppfylt. 3. Kommunen utbetaler etter 

mottatt faktura fra søker. Faktura fra søker 

skal vedlegges bilag som dokumenterer bruk 

i henhold til søknad om vedtak. 4. 

Sluttrapport med regnksap skal oversendes 

Nesbyen kommune når vedtaket er 

ferdigstilt. 20/01560 Startet Startet
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027 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hyttehjelp AS

1. Det bevilges kr 50.000 til firmaet 

Hyttehjelp AS, for å etablere et levedyktig 

firma som leverer helårlige tjenester til 

hyttefolk. 2. Kommunen utbetaler jf. 

Retningslinjene til næringsfondet § 14, 

tilskudd innen 30 dager etter at bevilgning 

er vedtatt og når vilkår for bevilgningen er 

oppfylt. 3. Utbetaling gjennomføres etter 

mottatt faktura fra søker. Faktura fra søker 

skal vedleges bilag som dokumenterer bruk i 

henhold til søknad og vedta. 4. Sluttrapport 

med regnskap skal oversenes Nesbyen 

kommune når tiltaket er ferdigstilt. 5. 

Dersom firmaet/prosjektet 

avvikles/avsluttes, eller for øvrig er i strid 

med vedtaket, kan søker måtte tilbakebetalt 

tilskuddet 20/01550 Startet Startet

028 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Else Horge 

Asplin

1. Det innvilges kr 100.000 i tilskudd til Else 

Horge Asplin. 2. Prosjektet vurderes som 

viktig i tilleggsnæring til landbruksdriften. 3. 

Tilskuddet er i hht. retningslinjene i 

strategisk næringsplan. 4. Kommunen 

utbetaler jf. retningslinjene til 

næringsfondet § 14, tilskudd innen 30 dager 

etter at bevilgning er vedtatt og når vilkår 

for bevilgningen er oppfylt. 5. Utbetaling 

gjennomføres etter mottatt faktura fra 

søker. Faktura fra søker skal vedlegges bilag 

som dokumentere bruk i henhold til søknad 

om vedtak. 6. Sluttrapport med regnskap 

skal oversendes Nesbyen kommune når 

tiltaket er ferdigstilt. 7. Dersom 

firmaet/prosjektet avvikles/avsluttes, eller 

for øvrig er i strid med vedtaket, kan søker 

måtte tilbakebetale tilskuddet 20/01015 Startet Startet

Side 7



029 Revidering av retningslinjer for bruk av næringsfond
Saken utsettes. Det har vært et langt møte, 

og det trengs tid til en forsvarlig behandling 

av saken - helst i fysisk møte. 20/01312 Startet Startet

030 Avtale mellom Nesbyen kommune og Buskerudmuseet om drift 

av Kunstlandskap Nesbyen
1. Avtale mellom Nesbyen kommune og 

Buskerudmuseet om drift av Kunstlandskap 

Nesbyen vedtas for 2021. 2. For 2021 skal 

overføring til Buskerudmuseet vær kr 

167.700. 3 Rådmannen signerer avtalen på 

vegne av Nesbyen kommune 14/00592 Startet Startet

031 Kontrollutvalget i Nesbyen - årsmelding 2020 Kommunestyret tar Kontrollutvalget i 

Nesbyen sin Årsmelding for 2020 til 

orientering. 21/00380 Startet Startet

032 Barnevernsvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal 

krisesenter

1. Nesbyen kommunestyre godkjenner 

avtale om vertskommunesamarbeid 

Hallingdal krisesenter, med Gol kommune 

som vertskommune. 2. Nesbyen 

kommunestyre godkjenner avtale om 

vertskommunesamarbeid om 

barnevernsvakt, med Gol kommune som 

vertskommune. 3. Kommunestyet instruerer 

rådmannen/kommunedirektøren til å 

delegere myndighet til å løse oppgaver etter 

disse samarbeidsavtalene til 

kommunedirektøren i vertskommunen 21/00425 Ferdig Ferdig

033 Finansrapport 2020 Årsrapporten for 2020 (inkludert vedlegg) 

tas til orientering 21/00547 Ferdig Ferdig

034 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Formannskap Formannskapet får delegert myndighet av 

Kommunestyret til å dele ut 

kompensasjonsmidlene fra staten til det 

lokale næringslivet. 20/0405 Ferdig Ferdig
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035 Rv. 7, Vegpakke Hallingdal og strekningen Ørgenvika - 

Kittilsviken. Bompengefinansiering - prinsippvedtak

1. Nesbyen kommunestyre gir prinsipiell 

tilslutning til at utbygging av Rv 7 Vegpakke 

Hallingdal (Ørgenvika - Gol) delvis kan 

finansieres med bompenger, og der 

Ørgenvika - Kittilsviken er første etappe. 2. 

Fastsetting av endelig bompengeordning 

skjer på grunnlag av ei mer detaljert 

bompengeutredning. 3. Kommunestyret ber 

om å få framlagt sak for endelig vedtak om 

bompengefinansiering, der alle relevante 

element er utredet, snarest mulig etter at 

NTP 2022 - 2033 er vedtatt. 21/00622 Startet Startet

036 Revidering av retningslinjer for bruk av næringsfond

Saken sendes tilbake til administrasjonen for 

ny utredning. Administrasjonen bes utrede 

muligheter for å etablere et næringsstyret 

som kan innstille søknader om støtte til 

næringsetablering og eller til utvidelse og 

utvikling i eksisterende bedrifter. Dette 

mener vi nå må sees ift retningslinjer for 

bruk av næringsfond. 20/01312 Startet Startet
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