Nes Kommune

Møteprotokoll
Kommunestyret

Dato:05.09.2019
Sted:Nes
Arkivsak:15/01209
Møteleder:Tore
Møtende
medlemmer:

kl. 17:00 —21:05
kommunehus, Kommunestyresalen

(35C)

Haraldset (ordfører)

t`\

Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Audun
Aasheim (Nes bygdeliste) tilstede ved behandling av sak 44, 46 og 43/19,
Haldis Haraldseth Bringo (Nes bygdeliste), Lars Helge Brattested (Nes
bygdeliste), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Geir Liodden (Nes
bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H), Endre A. Storhaug (H), Bård Heio (H),
Kristian Noreng (H), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (H), Knut Jakob Larsen
(Ap), Liv Torill Vissebråten Ålien (uavhengig), Frode Aaslid (Ap), Gerd Kristin
Jorde (Sp), Helge Rustand (Sp), Geir Olav Garthus (Sp), Rolf Strand (KrF)

Møtende
varamedlemmer:

Kjell Ålien (Sp) møter for Torill Thømt.

Forfall:

Torill Thømt (Ap), Ole T. Haugo (Sp) ingen vara møter for Haugo.

Andre:

Henrik Skovly (rådmann), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef), Anders
Halland (kommunalsjef teknisk), Marit Mikkelsplass (fagansvarlig
sykepleier).

Protokollfører:

Hanne Brunborg (kommunalsjef

oppvekst og kultur)

Møtet overføres i Radio Hallingdal.
Merknad
Ordfører fikk tilslutning til at sak 44/19 og 46/19 ble behandlet før 43/19.
Audun Aasheim (Nes bygdeliste) forlot møtet etter behandling av sak 43/19.
Orientering
Rapport fra skolestruktur, v/WSP Norge AS v/Beate A. Løvtveit og Thomas Odiin.
Esso-plassen v/Statens vegvesen v/Sigurd Velken og Victor Jolsvay.

Signering av protokoll
Følgende gruppeledere

ble valgt til å signere protokoll

Gerd Jorde (Sp) og Bård Heio (H)
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44/1914/01087-33
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5

45/1918/01479-6
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Tilstandsrapporten 2018 / 2019

46/1917/01094-14

76/125 Rukkedalsvegen 47 - Oppgradering
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næringsfond til teknisk forprosjekt gondol
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50/1919/00024-4

Videreutvikling

17

51/1919/00813-1

Leve hele livet - en kvalitetsreform

for idrett, friluftsliv

7

til

av holdeplass,

og fysisk aktivitet

av Hallinghelse
for eldre

8

24

Referatsaker

59/1916/00981-16

Årsmelding 2018 - Nesbyen frivilligsentral

25

60/1916/00505-36

Signert protokoll fra styremøte i Hallingdal Kraftnett AS
11.04.19

25

61/1916/00502-11

Protokoll etter ordinært representantskapsmøte
nedre Hallingdal 13.06.19

25

62/1912/00055-77

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre
11.06.19

25

63/1916/00508-106

Referat fra fellesmøte for kontrollutvalgene
11.06.19

i Hallingdal

25

64/1915/01400-86

Innkalling til møte i Regionrådet for Hallingdal 28.06.19

25

65/1915/01400-87

Møtebok for Regionrådet for Hallingdal 28.06.19

25

66/1915/01276-59

Referat fra møte i Eldrerådet 26.08.19

25

67/1916/00502-12

Oppfølging av representantskapsmøte
- Referat fra
eierskapsmøte 12.08.2019 PPT og OT i nedre Hallingdal

25

PPT og OT i
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68/19

17/00623-9

Protokoll fra årsmøte 2018- Interkommunalt utvalg for vern
mot akutt forurensing (lUA), region 4, avholdt 20.06.19

25

69/19

18/01093-11

Om etableringen av KSViken. Kommunenes og
fylkeskommunens valg av representanter til KS, samt

25

aktuelle datoer
70/19

18/01434-2

Protokoll fra representantskapsmøte
redningsteneste IKS 12.06.19

71/19

19/00904-1

Kommunebarometeret

i Hallingdal brann- og

juli 2019

25

25

Nesbyen, 05.09.19

»14tIct,=1:1'
Tore Haraldset
Ordfører

(-1
..----1--ff,
erd Jor Èe
Gruppeleder

Senterpartiet

I3-årdHei-6-' LGruppeleder Høyre
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Saker til behandling

43/19 Navnebytte
Arkivsak-dok.

for Nes kommune

19/00200-37

Saksbehandler Svein Magne Bråten Juvhaugen
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
05.09.2019

Saknr
43/19

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at kommunen skal hete Nesbyen kommune fra 01.01.2020.
Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i
forbindelse med skifte av kommunenavn, jfr. brev av 20. mai fra KMD.
Vedtaket oversendes KMD for endelig avgjørelse.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 43/19
Behandling
Saksordfører: Tore Haraldset (ordfører)
Krf v/Rolf Strand fremmet følgende forslag:
Nes kommune i Buskerud ønsker å beholde Nes som kommunenavn. Dersom kommunen må
bytte navn, ønsker kommunestyret at kommunen skal hete Nesbyen kommune.
Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i forbindelse med
skifte av kommunenavn, jf. brev av 20. mai fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD).
Det bes om et nytt møte med KMD før endelig navn fastsettes.

Votering
Rådmannens innstilling vedtatt mot 5 stemmer (Krf v/Rolf Strand + 4 representanter
bygdeliste: Audun Aasheim, Lars H. Brattested, Nils Rodegård og Astrid Brattested)

fra Nes

Vedtak
Kommunestyret vedtar at kommunen skal hete Nesbyen kommune fra 01.01.2020.
Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i forbindelse med
skifte av kommunenavn, jf. brev av 20. mai fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD).
Vedtaket oversendes KMD for endelig avgjørelse.
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44/19 Vurdering vedr. eventuell skolesammenslåing
Arkivsak-dok.
14/01087-33
Saksbehandler Hanne Brunborg
Behandlet av
1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg
2 Formannskapet

Møtedato
27.08.2019
29.08.2019

3 Kommunestyret

Saknr
14/19
22/19
44/19

05.09.2019

Rådmannens innstilling
De to skolene

slås ikke sammen,

for skoleutvikling
Allerede
årsverk

vedtatt

men skal samarbeide

og skolesamarbeid
innsparing

fremmes

tettere

til politisk

enn før. Gjennomføringsplan

behandling

senest i desember

på 1 årsverk fra 1. august 2022 opprettholdes,

ytterligere

2019.
1

spares inn fra 1. august 2023.

Investeringsmidler

på 1,5 mill. til elevinventar

0,5 mill. til samarbeidsprosess/kulturbygging,
økonomiplan

og 2 mill. til renovering
innarbeides

i rådmannens

av skolekjøkken,

samt

forslag til

2020 —2023.

En sammenslåing

av skolene

undervisningspersonalet,

vurderes

ledelsen

Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

på nytt når elevtallene

og mesteparten

er så lave at en kan samle

av undervisningen

i ett av dagens bygg.

har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 14/19

Innstilling
De to skolene slås ikke sammen, men skal samarbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan for
skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling senest i desember 2019. Allerede
vedtatt innsparing på 1 årsverk fra 1. august 2022 opprettholdes, ytterligere 1 årsverk spares inn fra
1. august 2023.

Formannskapet har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 22/19
Innstilling
De to skolene slås ikke sammen, men skal samarbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan
skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling senest i desember 2019.

for

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 44/19
Behandling
WSP Norge AS orienterte

om saken.

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
De to skolene slås ikke sammen, men skal samarbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan
skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling senest i desember 2019.

for
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45/19 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten
2018 / 2019
Arkivsak-dok.

18/01479-6

Saksbehandler Hanne Brunborg
Behandlet av
1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg
2 Kommunestyret

Møtedato
18.06.2019
05.09.2019

Saknr
11/19
45/19

Rådmannens innstilling
Delrapport om økonomi og ressurser tas til orientering
2019).

Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

(Tilstandsrapport

om grunnskolen 2018 /

har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 11/19

Innstilling
Delrapport om økonomi og ressurser tas til orientering
2019).

(Tilstandsrapport

om grunnskolen 2018 /

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 45/19
Behandling
Saksordfører: Geir 0. Garthus.
Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Delrapport om økonomi og ressurser tas til orientering
2019).

(Tilstandsrapport

om grunnskolen 2018 /
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46/19 76/125

Rukkedalsvegen 47 - Oppgradering av holdeplass, fradeling av

parkeringsplass
Arkivsak-dok.
17/01094-14
Saksbehandler Anders Halland
Behandlet av
1 Teknisk utvalg
2 Kommunestyret
3 Kommunestyret

Møtedato
18.06.2019
20.06.2019
05.09.2019

Saknr
20/19
36/19
46/19

Rådmannens innstilling

Rådmannen gis anledning til å inngå avtale med Buskerud Fylkeskommune om etablering av
anlegg slik vist i skisse. Anlegget omfatter parkering til kirke, korttidsparkering,
bussholdeplasser og gangfelt. Arealet fradeles fra bygningsmassen for bensinstasjon.
Tiltaket med bygging igangsettes sommeren 2019.
Mulig økonomis bidrag tas opp som en del av budsjettkonferansen for 2019-2020.

Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 20/19
Innstilling
Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres kommunestyre
Begrunnelse:
Kommunens kostnad på kort og lang sikt ifm. forslaget om holdeplass/parkeringsplass

er

ikke godt nok dokumentert
Ut og innkjøring til plassen virker tungvint, gitt at det fortsatt skal være en bensinstasjon
på området
Hva er verdiforringelsen

for resteiendommen

med bygninger, gitt at disse blir omsluttet

av parkeringsplasser?
Plan for trapp opp til kirka må utvikles og presenteres i sammenheng med plan for
holdeplass/parkeringsplass
Det bør utredes andre alternativer

for korttidsparkering

for henting og bringing av

skolebarn, som ligger nærmere skolen. Det er ikke en trafikksikkerhetsmessig

optimal løsning

å la barna gå langs en fylkesveg
Alternativer

for bussparkering må utredes også ift busstopp ved Embetsgården

Nes kommune bør få utarbeidet en helhetlig sentrumsplan/masterplan
hvor Essotomta,
Embetsgården, Sorenskrivergården, Gamle Nes og videre utvikling av indre torg sees i
sammenheng —Helhetlig og ikke stykkevis og delt
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 36/19
Vedtak
Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres kommunestyre
Begrunnelse:
Kommunens kostnad på kort og lang sikt ifm. forslaget om holdeplass/parkeringsplass

er

ikke godt nok dokumentert
Ut og innkjøring til plassen virker tungvint, gitt at det fortsatt skal være en bensinstasjon
på området
Hva er verdiforringelsen

for resteiendommen

med bygninger, gitt at disse blir omsluttet

av parkeringsplasser?
Plan for trapp opp til kirka må utvikles og presenteres i sammenheng med plan for
holdeplass/parkeringsplass
Det bør utredes andre alternativer

for korttidsparkering

for henting og bringing av

skolebarn, som ligger nærmere skolen. Det er ikke en trafikksikkerhetsmessig

optimal

løsning å la barna gå langs en fylkesveg
Alternativer

for bussparkering må utredes også ift busstopp ved Embetsgården

Nes kommune
Essotomta,

bør få utarbeidet

Embetsgården,

en helhetlig

Sorenskrivergården,

indre torg sees i sammenheng

—Helhetlig

sentrumsplan/masterplan
Gamle Nes og videre

og ikke stykkevis

hvor
utvikling

av

og delt

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 46/19
Behandling
Orientering fra Statens vegvesen.
Arbeiderpartiet v/Knut Jakob Larsen fremmet følgende forslag:
Rådmannen gis anledning til å inngå avtale med Buskerud Fylkeskommune om etablering av
trafikksikkerhetstiltak
på Esso plassen. Anlegget omfatter parkering til kirke, korttidsparkering,
bussholdeplasser og gangfelt.
Nes Kommune og Statens vegvesen jobber ut en endelig plan med utgangspunkt i skissen fra Statens
vegvesen.
Arbeid med planen starter høst 2019, og tiltaket forutsettes å bli gjennomført i 2020.
Økonomiske konsekvenser for Nes kommune, tas opp som egen sak i kommunestyret så snart man
har den reelle totalkostnaden.
Votering
Forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådmannen gis anledning til å inngå avtale med Buskerud Fylkeskommune om etablering av
trafikksikkerhetstiltak
på Esso plassen. Anlegget omfatter parkering til kirke, korttidsparkering,
bussholdeplasser og gangfelt.
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Nes Kommune og Statens vegvesen jobber ut en endelig plan med utgangspunkt
vegvesen.

i skissen fra Statens

Arbeid med planen starter høst 2019, og tiltaket forutsettes å bli gjennomført i 2020.
økonomiske konsekvenser for Nes kommune, tas opp som egen sak i kommunestyret så snart man
har den reelle totalkostnaden.
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47/19 01201705, Trollset 2 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan
Arkivsak-dok.
17/01220-43
Saksbehandler Jan Erik Tilghman
Behandlet av
1 Teknisk utvalg
2 Kommunestyret

Møtedato
27.08.2019
05.09.2019

Saknr
30/19
47/19

Rådmannens innstilling
Detaljreguleringsplan 01201705 —Trollset 2 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med ovennevnte
endringer.
Detaljreguleringsplan for Trollset gbnr62/73 med planID 01200609 (vedtatt i Nes kommunestyre
11.02.2010) varsles opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Trollset 2 vedtas.

den

Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 30/19
Innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan
01201705. med følgende endringer:

Trollset 2, planID

Endringer kart:

Bekker og tjern legges inn med formål 6001, bruk og vern av sjø og vassdrag.
Myrer legges med hensynssone H550, hensyn landskap
Tomt 17 tas ut av plan. Arealet legges til friluftsformål.
Tomt 41 og 42 gis utvidet byggegrense mot skiløype/ tur- og sykkelsti
Tomt 101 tas ut av plan. Areal legges til friluftsformål.
Størrelse for tomt 6 reduseres.
Tomt 21, 47 og 48 gis bestemmelsesområde anlegg og riggplass
Endringer bestemmelser:

pkt. 3.1 3. kulepunkt fjernes: Utnyttelse pr. tomt over 1560 m2 ...
Hensynssone H550 gis følgende bestemmelser: Innenfor hensynssone tillates det
etablert nødvendig infrastruktur (VA og EL)og felles sti-system ut til omkringliggende
friluftsområdet. Tiltak skal prosjekteres og utføres på en slik måte at åpne vann- og
flomveier sikres.
Formål for bruk og vern av sjø og vassdrag gis følgende bestemmelser: Innenfor
formålet tillates det etablert nødvendig infrastruktur (VA og EL) og felles sti-system ut
til omkringliggende friluftsområdet. Tiltak skal prosjekteres og utføres på en slik måte
at åpne vann- og flomveier sikres.
Bestemmelsesområde anlegg og riggplass gis følgende bestemmelser: Område for
massedeponi/riggplass kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig
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for anleggsdriften. Midlertidig område for massedeponi/riggplass opphører når
utbyggingen er ferdigstilt.
rekkefølgekrav vedrørende kryss Nesbyen sentrum endres til 3900 nye hytter, jfr. sak
19/00669-3
presisere hvilke tomter som har hvilke u-grad.
pkt 6.2 gis følgende tillegg: Det skal etableres skjermingsvoll mot Trollsetlia og veg.
Pkt. 2.4 3 avsnitt endres til: Bygg skal plasseres i balanse mellom skjæring og fylling. For flate tomter
tillates kun oppfylling inntil 0,5meter.
Detaljreguleringsplan for Trollset gbnr 62/73 med planid 01200609 (vedtatt i Nes kommunestyre
11.02.2010) varsles opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Trollset 2.

den

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 47/19
Behandling
Helge Rustand ble funnet inhabil ved behandling i teknisk utvalg og fratrådte dermed behandlingen
kommunestyret.
Saksordfører:

i

Rune 0. IhIe.

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmeliplanog bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan
01201705. med følgende endringer:

Trollset 2, planID

Endringer kart:

Bekker og tjern legges inn med formål 6001, bruk og vern av sjø og vassdrag.
Myrer legges med hensynssone H550, hensyn landskap
Tomt 17 tas ut av plan. Arealet legges til friluftsformål.
Tomt 41 og 42 gis utvidet byggegrense mot skiløype/ tur- og sykkelsti
Tomt 101 tas ut av plan. Areal legges til friluftsformål.
Størrelse for tomt 6 reduseres.
Tomt 21, 47 og 48 gis bestemmelsesområde anlegg og riggplass
Endringer bestemmelser:

pkt. 3.1 3. kulepunkt fjernes: Utnyttelse pr. tomt over 1560 m2 ...
Hensynssone H550 gis følgende bestemmelser: Innenfor hensynssone tillates det
etablert nødvendig infrastruktur (VA og EL)og felles sti-system ut til omkringliggende
friluftsområdet. Tiltak skal prosjekteres og utføres på en slik måte at åpne vann- og
flomveier sikres.
Formål for bruk og vern av sjø og vassdrag gis følgende bestemmelser: Innenfor
formålet tillates det etablert nødvendig infrastruktur (VA og EL) og felles sti-system ut
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til omkringliggende friluftsområdet. Tiltak skal prosjekteres og utføres på en slik måte
at åpne vann- og flomveier sikres.
Bestemmelsesområde anlegg og riggplass gis følgende bestemmelser: Område for
massedeponi/riggplass kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig
for anleggsdriften. Midlertidig område for massedeponi/riggplass opphører når
utbyggingen er ferdigstilt.
rekkefølgekrav vedrørende kryss Nesbyen sentrum endres til 3900 nye hytter, jfr. sak
19/00669-3
presisere hvilke tomter som har hvilke u-grad.
pkt 6.2 gis følgende tillegg: Det skal etableres skjermingsvoll mot Trollsetlia og veg.
Pkt. 2.4 3 avsnitt endres til: Bygg skal plasseres i balanse mellom skjæring og fylling. For flate tomter
tillates kun oppfylling inntil 0,5meter.
Detaljreguleringsplan for Trollset gbnr 62/73 med planid 01200609 (vedtatt i Nes kommunestyre
11.02.2010) varsles opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Trollset 2.

den
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48/19 Kommunedelplan

for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029

Arkivsak-dok.
18/00115-19
Saksbehandler Torunn Bekkeseth
Behandlet av
1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg
2 Kommuneplanutvalget
3 Kommunestyret

28.08.2019

9/19
48/19

og fysisk aktivitet 2019 —2029 med handlingsplaner

vedtas, jf.

har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 13/19

Innstilling
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv
plan og bygningslovens § 11-15.

Kommuneplanutvalget

Saknr
13/19

05.09.2019

Rådmannens innstilling
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv
plan og bygningslovens § 11-15.

Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møtedato
27.08.2019

og fysisk aktivitet 2019 —2029 med handlingsplaner

vedtas, jf.

har behandlet saken i møte 28.08.2019 sak 9/19

Innstilling
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv
plan og bygningslovens § 11-15

og fysisk aktivitet 2019 —2029 med handlingsplaner

vedtas, jf.

Med følgende endringer:
Handlingsplan 2020 med prioritet

vedr. spillemidler oppdateres.

Endringer i vedlegg «Rutenavn/turforslag»,
merknader.

Slette kolonne: Vedlikeholdsansvar,

grunneieravtaler

og

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 48/19
Behandling
Saksordfører:

Nils Rodegård

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv
plan og bygningslovens § 11-15

og fysisk aktivitet 2019 —2029 med handlingsplaner

vedtas, jf.
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Med følgende endringer:
Handlingsplan 2020 med prioritet vedr. spillemidler
Endringer i vedlegg «Rutenavn/turforslag»,

oppdateres.

Slette kolonne: Vedlikeholdsansvar,

grunneieravtaler

og

merknader.
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49/19 Nesbyen turist og næringsservice AS - Tilskudd fra næringsfond til
teknisk forprosjekt gondol
Arkivsak-dok.

19/00901-2

Saksbehandler Anders Halland
Behandlet av
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
29.08.2019
05.09.2019

Saknr
26/19
49/19

Rådmannens innstilling
Nes kommune innvilger Nesbyen turist- og næringsservice AS et tilskudd på kr 350 000 til
gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstasjon Skyway Hallingdal (gondolbane).
Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto 14700.100.3552.

Formannskapet har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 26/19
Innstilling
Nes kommune innvilger Nesbyen turist- og næringsservice AS et tilskudd på kr 350 000 til
gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstasjon Skyway Hallingdal (gondolbane).
Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto 14700.100.3552.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 49/19
Behandling
Saksordfører:

Knut Jakob Larsen.

Bård Heio (H) stilte spørsmål ved sin habilitet, som styreleder i NTN. Han ble enstemmig funnet
inhabil og fratrådte behandling av saken.
Nils Rodegård (Nes bygdeliste) stilte spørsmål ved sin habilitet som vara til styret i NTN. Han har ikke
deltatt i styremøter vedr. behandling av søknaden. Han ble enstemmig funnet inhabil og fratrådte
behandling av saken.

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Nes kommune innvilger Nesbyen turist- og næringsservice AS et tilskudd på kr 350 000 til
gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstasjon Skyway Hallingdal (gondolbane).
Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto 14700.100.3552.
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50/19 Videreutvikling

av Hallinghelse

Arkivsak-dok.
19/00024 4
Saksbehandler Randi Karin Rustand
Behandlet av
1 Helse- og sosialutvalget
2 Formannskapet
3 Kommunestyret
-

Møtedato
28.08.2019
29.08.2019
05.09.2019

Saknr
6/19
23/19
50/19

Rådmannens innstilling
Sak om «Videreutvikling av Hallinghelse» blir sendt kommunene i Hallingdal for videre behandling,
med bakgrunn i Hallingtinget sitt vedtak 03.05.2019 (pkt. 1-3) og nytt pkt. 4, med bakgrunn i
Regionrådet for Hallingdal sin behandling av sak 29/19, 24. mai 2019.
1.Hallingtinget

tar rapporten

«videreutvikling

av Hallinghelse» til orientering.

Hallingtinget forslår at felles saksbehandling om videreutvikling av Hallinghelse blir
behandlet politisk i kommunene med bakgrunn i følgende skisse, pkt. 3:
a) Kommunestyret gir sin tilslutning til en videreutvikling av Hallinghelse i tråd med
fremlagt rapport. En ber administrasjonen iverksette de tiltak som ikke er omtalt som
kostnadskrevende.
Kommunestyret vedtar at kommunen fra 1. januar 2020 går inn som deleier av
Hallinghelse organisert i samsvar med ny kommunelov som et kommunalt
oppgavefellesskap. Kommunen sine eiendeler og økonomiske ansvar samsvarer med
folketallsfordelingen
i Hallingdal. Kommunestyret bed administrasjonen inngå de
nødvendige avtaler.
Hallinghelse blir fra 1. januar 2020 videreført med 2,5 faste kjernestillinger (1,0 ny
stilling som daglig elder og videreføring av 3 halve rådgiverstillinger). De
tjenesteytende stillingene som allerede er innarbeidet i driftsbudsjettet blir
videreført. Dette gjelder deltidsstillinger for logoped, (25 %), klinisk ernæringsfysiolog
(60 %), koordinator for veiledningsteam autisme (20 %) og en full finansiering av
velferdsteknologiprosjektet
med kr. 200'. I tillegg blir det opprettet en fast 60 %
stilling som koordinator for læring og mestring, der Hallinghelse skal søke mest mulig
dekning av kostandene gjennomprosjektmidler.
Hallinghelse blir bedt om å utrede nærmere gevinster med felles
kommuneoverlege og innhente vurderinger fra hver enkelt kommune på tiltaket.
Det blir for 2020 satt en netto budsjettramme for Hallinghelse på 3,5 mill. For
senere år skal budsjettrammer og eventuelle nye tiltak vedtas i representantskapet i
Hallinghelse. En slik budsjettramme for 2020 vil gi følgende fordeling av
utgifter/merutgifter
på kommunene i Hallingdal:
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Hallingdal
Budsjetterte
bruttoutgifter

2019

Netto merkostnader
«nye Hallinghelse»
2020
Sum utgifter 2020
fordelt på
kommunene

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

2 724'

565'

732'

571'

306'

416'

134'

776'

194'

63'

209'

118'

147'

45'

3 500'

759'

795'

780'

424'

563'

179'

f) miljøretta helsevern Hallingdal blir styrket med 0,5 stilling fra 01.08.2019 der en del av
kostanden blir finansiert gjennom salg av tjenester. Dette gir følgende fordeling av
merutgiftene i Hallingdal for 2020:
Hallingdal

Fordeling på kommunene

Merkostnad
0,5 st

Salg av
tjenester

Netto

376'

231'

145'

Hol

Ål

r Gol

32'

33'

32'

v Hemsedal

Nes

Flå

23'

7'

kostnader
18'

4. Nes kommunestyret ber Regionrådet for Hallingdal i nært samarbeid med rådmannsutvalget om å
komme med forslag til endelig organisering av Hallinghelse, i samarbeid med prosess som nå
gjennomføres i forhold til ny kommunelov og ulike interkommunale samarbeid i Hallingdal. Dette
arbeidet må være gjennomført i løpet av 2022. Frem til dette er avklart blir Hallinghelse organisert
som i dag, der Ål kommune er vertskommune.

Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte 28.08.2019 sak 6/19
Innstilling
Sak om «Videreutvikling av Hallinghelse» blir sendt kommunene i Hallingdal for videre behandling,
med bakgrunn i Hallingtinget sitt vedtak 03.05.2019 (pkt. 1-3) og nytt pkt. 4, med bakgrunn i
Regionrådet for Hallingdal sin behandling av sak 29/19, 24. mai 2019.

1. Hallingtinget tar rapporten «videreutvikling av Hallinghelse» til orientering.
2. Hallingtinget forslår at felles saksbehandling om videreutvikling av Hallinghelse blir
behandlet politisk i kommunene med bakgrunn i følgende skisse, pkt. 3:
3. a) Kommunestyret gir sin tilslutning til en videreutvikling av Hallinghelse i tråd med
fremlagt rapport. En ber administrasjonen iverksette de tiltak som ikke er omtalt som
kostnadskrevende.
Kommunestyret vedtar at kommunen fra 1. januar 2020 går inn som deleier av
Hallinghelse organisert i samsvar med ny kommunelov som et kommunalt
oppgavefellesskap. Kommunen sine eiendeler og økonomiske ansvar samsvarer med
folketallsfordelingen
i Hallingdal. Kommunestyret bed administrasjonen inngå de
nødvendige avtaler.
Hallinghelse blir fra 1. januar 2020 videreført med 2,5 faste kjernestillinger (1,0 ny
stilling som daglig elder og videreføring av 3 halve rådgiverstillinger). De
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tjenesteytende stillingene som allerede er innarbeidet i driftsbudsjettet blir
videreført. Dette gjelder deltidsstillinger for logoped, (25 %), klinisk ernæringsfysiolog
(60 %), koordinator for veiledningsteam autisme (20 %) og en full finansiering av
velferdsteknologiprosjektet
med kr. 200'. I tillegg blir det opprettet en fast 60 %
stilling som koordinator for læring og mestring, der Hallinghelse skal søke mest mulig
dekning av kostandene gjennomprosjektmidler.
d) Hallinghelse blir bedt om å utrede nærmere gevinster med felles
kommuneoverlege og innhente vurderinger fra hver enkelt kommune på tiltaket.
e) Det blir for 2020 satt en netto budsjettramme for Hallinghelse på 3,5 mill. For
senere år skal budsjettrammer og eventuelle nye tiltak vedtas i representantskapet i
Hallinghelse. En slik budsjettramme for 2020 vil gi følgende fordeling av
utgifter/merutgifter
på kommunene i Hallingdal:

Hallingdal
Budsjetterte
bruttoutgifter

2019

Netto merkostnader
«nye Hallinghelse»

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

2 724'

565'

732'

571'

306'

416'

134'

776'

194'

63'

209'

118'

147'

45'

3 500'

759'

795'

780'

424'

563'

179'

2020
Sum utgifter 2020
fordelt på
kommunene

f) miljøretta helsevern Hallingdal blir styrket med 0,5 stilling fra 01.08.2019 der en del av
kostanden blir finansiert gjennom salg av tjenester. Dette gir følgende fordeling av
merutgiftene i Hallingdal for 2020:
Hallingdal

Fordeling på kommunene
Netto
kostnader

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

0,5 st

Salg av
tjenester

376'

231'

145'

32'

33'

32'

18'

23'

T

Merkostnad

4. Nes kommunestyret ber Regionrådet for Hallingdal i nært samarbeid med rådmannsutvalget om å
komme med forslag til endelig organisering av Hallinghelse, i samarbeid med prosess som nå
gjennomføres i forhold til ny kommunelov og ulike interkommunale samarbeid i Hallingdal. Dette
arbeidet må være gjennomført i løpet av 2022. Frem til dette er avklart blir Hallinghelse organisert
som i dag, der Ål kommune er vertskommune.
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Formannskapet har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 23/19
Innstilling
Sak om «Videreutvikling av Hallinghelse» blir sendt kommunene i Hallingdal for videre behandling,
med bakgrunn i Hallingtinget sitt vedtak 03.05.2019 (pkt. 1-3) og nytt pkt. 4, med bakgrunn i
Regionrådet for Hallingdal sin behandling av sak 29/19, 24. mai 2019.

Hallingtinget tar rapporten «videreutvikling av Hallinghelse» til orientering.
Hallingtinget forslår at felles saksbehandling om videreutvikling av Hallinghelse blir
behandlet politisk i kommunene med bakgrunn i følgende skisse, pkt. 3:
a) Kommunestyret gir sin tilslutning til en videreutvikling av Hallinghelse i tråd med
fremlagt rapport. En ber administrasjonen iverksette de tiltak som ikke er omtalt som
kostnadskrevende.
Kommunestyret vedtar at kommunen fra 1. januar 2020 går inn som deleier av
Hallinghelse organisert i samsvar med ny kommunelov som et kommunalt
oppgavefellesskap. Kommunen sine eiendeler og økonomiske ansvar samsvarer med
folketallsfordelingen
i Hallingdal. Kommunestyret bed administrasjonen inngå de
nødvendige avtaler.
Hallinghelse blir fra 1. januar 2020 videreført med 2,5 faste kjernestillinger (1,0 ny
stilling som daglig elder og videreføring av 3 halve rådgiverstillinger). De
tjenesteytende stillingene som allerede er innarbeidet i driftsbudsjettet blir
videreført. Dette gjelder deltidsstillinger for logoped, (25 %), klinisk ernæringsfysiolog
(60 %), koordinator for veiledningsteam autisme (20 %) og en full finansiering av
velferdsteknologiprosjektet
med kr. 200'. I tillegg blir det opprettet en fast 60 %
stilling som koordinator for læring og mestring, der Hallinghelse skal søke mest mulig
dekning av kostandene gjennomprosjektmidler.
Hallinghelse blir bedt om å utrede nærmere gevinster med felles
kommuneoverlege og innhente vurderinger fra hver enkelt kommune på tiltaket.
Det blir for 2020 satt en netto budsjettramme for Hallinghelse på 3,5 mill. For
senere år skal budsjettrammer og eventuelle nye tiltak vedtas i representantskapet i
Hallinghelse. En slik budsjettramme for 2020 vil gi følgende fordeling av
utgifter/merutgifter
på kommunene i Hallingdal:

Hallingdal
Budsjetterte
bruttoutgifter

2019

Netto merkostnader
«nye Hallinghelse»
2020
Sum utgifter 2020
fordelt på
kommunene

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

2 724'

565'

732'

5712

306'

416'

134'

776'

194'

63'

209'

118'

147'

45'

3 500'

759'

795'

780'

424'

563'

179'
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f) miljøretta helsevern Hallingdal blir styrket med 0,5 stilling fra 01.08.2019 der en del av
kostanden blir finansiert gjennom salg av tjenester. Dette gir følgende fordeling av
merutgiftene i Hallingdal for 2020:
Hallingdal

Fordeling på kommunene

Merkostnad
0,5 st

Salg av
tjenester

Netto
kostnader

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

376'

231'

145'

32'

33'

32'

18'

23'

7'

Nes kommunestyret ber Regionrådet for Hallingdal i nært samarbeid med rådmannsutvalget om å
komme med forslag til endelig organisering av Hallinghelse, i samarbeid med prosess som nå
gjennomføres i forhold til ny kommunelov og ulike interkommunale samarbeid i Hallingdal. Dette
arbeidet må være gjennomført i løpet av 2022. Frem til dette er avklart blir Hallinghelse organisert
som i dag, der Ål kommune er vertskommune.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 50/19
Behandling
Saksordfører:

Rolf Strand (KrF).

Forslag fra Geir 0. Garthus (Sp) til endringer i formannskapets
Nes kommunestyre

innstilling:

Nes kommunestyre
3b Kommunestyret ber rådmannen inngå nødvendige avtaler i påvente av pkt. 4

Votering
Forslag fra Geir 0. Garthus:
Enstemmig

vedtatt.

Enstemmig

vedtatt.

Forslag falt mot 3 stemmer

(Kjell Ålien, Geir 0. Garthus

og Helge Rustand)

Vedtak
Sak om «Videreutvikling av Hallinghelse» blir sendt kommunene i Hallingdal for videre behandling,
med bakgrunn i Hallingtinget sitt vedtak 03.05.2019 (pkt. 1-3) og nytt pkt. 4, med bakgrunn i
Regionrådet for Hallingdal sin behandling av sak 29/19, 24. mai 2019.
Nes kommunestyre
Nes kommunestyre

tar rapporten «videreutvikling av Hallinghelse» til orientering.
forslår at felles saksbehandling om videreutvikling av Hallinghelse blir
behandlet politisk i kommunene med bakgrunn i følgende skisse, pkt. 3:
a) Kommunestyret gir sin tilslutning til en videreutvikling av Hallinghelse i tråd med fremlagt
rapport. En ber administrasjonen iverksette de tiltak som ikke er omtalt som kostnadskrevende.
b) Kommunestyret vedtar at kommunen fra 1. januar 2020 går inn som deleier av
Hallinghelse organisert i samsvar med ny kommunelov som et kommunalt
oppgavefellesskap. Kommunen sine eiendeler og økonomiske ansvar samsvarer med
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i Hallingdal. Kommunestyret ber administrasjonen inngå de nødvendige
folketallsfordelingen
avtaler.
Hallinghelse blir fra 1. januar 2020 videreført med 2,5 faste kjernestillinger (1,0 ny stilling
som daglig leder og videreføring av 3 halve rådgiverstillinger). De tjenesteytende stillingene
som allerede er innarbeidet i driftsbudsjettet blir videreført. Dette gjelder deltidsstillinger for
logoped, (25 %), klinisk ernæringsfysiolog (60 %), koordinator for veiledningsteam autisme
med kr. 200'. I tillegg blir det
(20 %) og en full finansiering av velferdsteknologiprosjektet
opprettet en fast 60 % stilling som koordinator for læring og mestring, der Hallinghelse skal
søke mest mulig dekning av kostandene gjennomprosjektmidler.
Hallinghelse blir bedt om å utrede nærmere gevinster med felles kommuneoverlege og
innhente vurderinger fra hver enkelt kommune på tiltaket.
Det blir for 2020 satt en netto budsjettramme for Hallinghelse på 3,5 mill. For senere år skal
budsjettrammer og eventuelle nye tiltak vedtas i representantskapet i Hallinghelse. En slik
budsjettramme
Sak om «Videreutvikling av Hallinghelse» blir sendt kommunene i Hallingdal for videre behandling,
med bakgrunn i Hallingtinget sitt vedtak 03.05.2019 (pkt. 1-3) og nytt pkt. 4, med bakgrunn i
Regionrådet for Hallingdal sin behandling av sak 29/19, 24. mai 2019.
tar rapporten «videreutvikling av Hallinghelse» til orientering.
forslår at felles saksbehandling om videreutvikling av Hallinghelse blir
behandlet politisk i kommunene med bakgrunn i følgende skisse, pkt. 3:
a) Kommunestyret gir sin tilslutning til en videreutvikling av Hallinghelse i tråd med fremlagt
rapport. En ber administrasjonen iverksette de tiltak som ikke er omtalt som kostnadskrevende.
Kommunestyret vedtar at kommunen fra 1. januar 2020 går inn som deleier av
Nes kommunestyre
Nes kommunestyre

Hallinghelse organisert i samsvar med ny kommunelov som et kommunalt
oppgavefellesskap. Kommunen sine eiendeler og økonomiske ansvar samsvarer med
i Hallingdal. Kommunestyret ber administrasjonen inngå de nødvendige
folketallsfordelingen
avtaler.
Hallinghelse blir fra 1. januar 2020 videreført med 2,5 faste kjernestillinger (1,0 ny stilling
som daglig leder og videreføring av 3 halve rådgiverstillinger). De tjenesteytende stillingene
som allerede er innarbeidet i driftsbudsjettet blir videreført. Dette gjelder deltidsstillinger for
logoped, (25 %), klinisk ernæringsfysiolog (60 %), koordinator for veiledningsteam autisme
med kr. 200'. I tillegg blir det
(20 %) og en full finansiering av velferdsteknologiprosjektet
stilling som koordinator for læring og mestring, der Hallinghelse skal
opprettet en fast 60
søke mest mulig dekning av kostandene gjennomprosjektmidler.
Hallinghelse blir bedt om å utrede nærmere gevinster med felles kommuneoverlege og
innhente vurderinger fra hver enkelt kommune på tiltaket.
Det blir for 2020 satt en netto budsjettramme for Hallinghelse på 3,5 mill. For senere år
skal budsjettrammer og eventuelle nye tiltak vedtas i representantskapet i Hallinghelse. En
på kommunene i
slik budsjettramme for 2020 vil gi følgende fordeling av utgifter/merutgifter
Hallingdal:
Hallingdal
Budsjetterte
bruttoutgifter

2019

Netto merkostnader
«nye Hallinghelse» 2020

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

2 724'

565'

732'

571'

306'

416'

134'

776'

194'

63'

209'

118'

147'

45'
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Sum utgifter 2020 fordelt
på kommunene

3 500'

759'

795'

780'

424'

563'

179'

f) miljøretta helsevern Hallingdal blir styrket med 0,5 stilling fra 01.08.2019 der en del av
kostanden blir finansiert gjennom salg av tjenester. Dette gir følgende fordeling av
merutgiftene i Hallingdal for 2020:
Hallingdal

Fordeling på kommunene

Merkostnad
0,5 st

Salg av
tjenester

Netto
kostnader

Hol

Ål

Gol

Hemsedal

Nes

Flå

376'

231'

145'

32'

33'

32'

18'

23'

7'

4. Nes kommunestyre ber Regionrådet for Hallingdal i nært samarbeid med rådmannsutvalget om å
komme med forslag til endelig organisering av Hallinghelse, i samarbeid med prosess som nå
gjennomføres i forhold til ny kommunelov og ulike interkommunale samarbeid i Hallingdal. Dette
arbeidet må være gjennomført i løpet av 2022. Frem til dette er avklart blir Hallinghelse organisert
som i dag, der Ål kommune er vertskommune.
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51/19 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre
Arkivsak-dok.
19/00813-1
Saksbehandler Randi Karin Rustand
Behandlet av
1 Helse- og sosialutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
28.08.2019
05.09.2019

Saknr
7/19
51/19

Innstilling
Nes kommune tar Stortingsmelding
orientering.

15 (2017-2018) «leve hele livet- en kvalitetsreform

for eldre» til

Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte 28.08.2019 sak 7/19
Innstilling
Nes kommune tar Stortingsmelding
orientering.

15 (2017-2018) «leve hele livet- en kvalitetsreform

for eldre» til

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 51/19
Behandling
Saksordfører:

Rolf Strand (KrF). Han siterte også vedtak i Eldrerådet.

Geir 0. Garthus (SP) fremmet følgende tillegg til innstilling:
,
og vil følge opp reformen med aktuelle planer og brukermedvirkning.
Votering
Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Nes kommune tar Stortingsmelding 15 (2017-2018) «leve hele livet- en kvalitetsreform
orientering, og vil følge opp reformen med aktuelle planer og brukermedvirkning.

for eldre» til
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Referatsaker

Saknr

Arkivsak

Tittel

59/19

16/00981-16

Årsmelding 2018 - Nesbyen frivilligsentral

60/19

16/00505-36

Signert protokoll fra styremøte i Hallingdal Kraftnett AS
11.04.19

61/19

16/00502-11

Protokoll etter ordinært representantskapsmøte
nedre Hallingdal 13.06.19

62/19

12/00055-77

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre
11.06.19

63/19

16/00508-106

Referat fra fellesmøte for kontrollutvalgene
11.06.19

64/19

15/01400-86

Innkalling til møte i Regionrådet for Hallingdal 28.06.19

65/19

15/01400-87

Møtebok for Regionrådet for Hallingdal 28.06.19

66/19

15/01276-59

Referat fra møte i Eldrerådet 26.08.19

67/19

16/00502-12

Oppfølging av representantskapsmøte
eierskapsmøte

PPT og OT i

i Hallingdal

- Referat fra

12.08.2019 PPT og OT i nedre Hallingdal

68/19

17/00623-9

Protokoll fra årsmøte 2018- Interkommunalt utvalg for vern
mot akutt forurensing (lUA), region 4, avholdt 20.06.19

69/19

18/01093-11

Om etableringen av KSViken. Kommunenes og
fylkeskommunens valg av representanter til KS,samt aktuelle
datoer

70/19

18/01434-2

Protokoll fra representantskapsmøte
redningsteneste IKS 12.06.19

71/19

19/00904-1

Kommunebarometeret

i Hallingdal brann- og

juli 2019

Sak 59 —71/19 ble gjennomgått.
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