FLESBERG KOMMUNE
HOVEDUTSKRIFT
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

kommunestyret
Kommunestyresalen
15.05.2013
kl. 17:00 – 19:50

 Frammøte
 Spørretime
 Siste nytt ved ordfører
 Saksliste
Følgende medlemmer møtte:
Gunnar Grette, Jon Olav Berget, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Niri Baklid, Eilev
Bekjorden, Oddvar Garås, Egil Langgård, Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Bjørg Homelien, Guro Lie,
Anne H Simensen, Signe Ulland Fløtterud, Anne Berit Ravnås,
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Brynjulf Ole Hansen, Sondre Kosmo Paulsen, Tom Roger Svendsrud, Ingunn Garaas, Ida V
Nesthorne Engerud
Følgende varamedlemmer møtte:
Kåre Oddvar Kjennerud, Tom Ivar Stepien, Hege Riggenholt, Øyvind Høimyr og Arve Nesthorne.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Økonomisjef Anne
Rudi deltok til midt i sak 17/13. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud.
Spørretime:
1) Svar til Eilev Bekjorden , FrP, ad brua over Strandevatnet- ref spørretime 4.april
2013.
Rådmannen svarte: Den midlertidige brua over Strandevatnet kostet kr. 50.000,- i tillegg
til løpende månedlige kostnader på kr. 5.000. Har fått inn 2 av 3 mulige anbud på
bygging av permanent bru og en snarlig avgjørelse om anbud vil bli foretatt.
Det er nye krav vedr. akseltrykk mv som har komplisert anbudsrunden.
2) Vedr. SFO- Sør-Svene grendehus, v/Eimund Strøm
I forrige ukes reportasje i Laagendalsposten om Linda Hindrichsen kom de frem noen
viktige temaer for områder sør for Svene. I artikkelen blir det skrevet at Linda må
flytte til Kongsberg for å få hverdagen med SFO skole barn til å gå opp. Problemet er
at SFO ligger så langt unna i forhold til arbeidsplassen at det ikke lar seg gjøre å
bruke SFO. Dette er ikke ett nytt tema blant sør sveninger, de opplever å da å ikke ha
et reelt SFO tilbud.
Ettersom mange da må velge imellom følgende:
1. Endre jobbsted eller endre stilling, slik at man rekker kjøre 5-6 mil ekstra pr dag
(ved full SFO) 2. Flytte etter jobbene i Kongsberg/Drammen, for å få SFO.
3. Søke om å gå på privat skole i Kongsberg
1. Har noen tatt opp denne problemstillingen til kommunen før og har noen jobbet
med den ?
2. Søre svene består av ca 100 husstander vil disse sammens med Svene være nok
til å drive en SFO avdeling ?
3. Vil kommunen være med på å utrede om Søre Svene Grendehus kan bli en SFO
base for Svene og Søre Svene til høsten 2013 ?

Ordfører Fosen svarte at han ikke var kjent med at denne problemstillingen var drøftet
tidligere. Ordføreren ba komiteen for livsløp og kultur i neste møte om å skaffe til veie
informasjon for å belyse Strøms spørsmål/problemstilling
3) Egil Langgård, Ap, flyktningetjenesten – status
Dette er ikke så mye et spørsmål som et ønske. Jeg viser til vedtatt flyktningeplan og mange
nye flyktninger har ankommet. Jeg ønsker en grundig gjennomgang av status for
flyktningearbeidet/-planen, f.eks lagt fram på kommunestyrets første møte høsten 2013.
Rådmannen svarte at ønsket var notert om en egen rapportering for dette på
kommunestyrets møte i september.
4) Oddvar Garaas, Sp, vedr. motorferdselsutvalget.
Ønsker at administrasjonen ser på rutiner for hvordan motorferdselsutvalget opererer, ref.
antall møter, hvilke saker som kommer opp når osv.
Rådmannen svarte at dette vil bli gjort, at det må bli en annen hyppighet på søknader osv.
Ordføreren la til at det kan innkalles til ekstramøter også i dette utvalget.
Det ble foretatt opprop.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.
Siste nytt ved ordfører:
 Vedr bedriften Sødra Cell – hva som skal gjøres vil bli avgjort innen 19.mai.Både
stortings- og fylkespolitikere m.fl er på banen.
 Siden sist: Fylkesmannens årlige forvaltningssamling. God tilbakemelding på
kommunens arbeid.
 13.mai: Ordføreren var lærer for 4.trinn på Lampeland skole i fbm Ungt
Entreprenørskap i Buskerud. Elevene skal besøke kommunehuset senere og få
prøve seg med egen spørretime i kommunestyresalen
 ”Verdens aktivitetsdag” ble arrangert på Stevningsmogen10.mai, i regi av Flesberg
pensjonistforening, i samarbeid med Rådet for eldre og funksjonshemmede og
kommunen. Veldig positivt! Var tilstede som ordfører og åpnet arrangementet.
 Lokal revyforestilling i regi av Høgheim og Solvoll teaterlag har gått av stabelen.
Ordfører og rådmann ble behørlig omtalt. Moro!
 Befolkningstall pr. mai: 2671 innbyggere i Flesberg. En økning på 14 fra 1.1.13.
Saksliste:
Nr.
PS 14/13
PS 15/13
PS 16/13
PS 17/13
PS 18/13
PS 19/13
PS 20/13
PS 21/13
PS 22/13
PS 23/13

Sakstittel
Meldinger, 15.5.13
Regnskap og årsrapport 2012
Etablering av interkommunal legevakt for
Kongsberg og Numedal
Høring - utviklingsplan Vestre Viken Helseforetak
Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg
og nytt rifleanlegg Stevningsmogen
Utredning om kommunestruktur - prinsippsak
Årsbudsjett 2013 - omdisponering
investeringsbudsjettet
Revidering av vedtekter for de kommunale
barnehagene i Flesberg
Folkevalgtes arbeidsvilkår - sakkyndig nemnd og
klagenemnd eiendomsskatt
Vegnavn i Flesberg - Klage på vedtak

Saksordfører

Jon Olav Berget
Ingunn Garaas
Tom-Roger Svendsrud
Oddvar Garås
Bjørg Homelien
Eilev Bekjorden
Anne Hay Simensen
Jon Olav Berget
Anne Berit Ravnaas
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PS 14/13 Meldinger, 15.5.13
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
Meldingene tas til etterretning.
PS 15/13 Regnskap og årsrapport 2012
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2012.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2012 på 2.672.211 kroner disponeres slik:
 Det avsettes 2.141.064 kroner til disposisjonsfond
 Rest merforbruk investeringer 2011 dekkes inn med 531.147 kroner
3. Årsrapport for året 2012 tas til orientering.
PS 16/13 Etablering av interkommunal legevakt for Kongsberg og Numedal
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Flesberg kommune inngår et samarbeid med Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal
kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten
«Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert 13.3.2013.
2. Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28b med Kongsberg kommune som vertskommune.
3. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret før
oppstart.
PS 17/13 Høring - utviklingsplan Vestre Viken Helseforetak
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Repr. Knut Klev, Sp la fram følgende primærforslag til alternativ uttalelse:
To av tre pasienter har behandlingsbehov som kan gis på et fullverdig lokalsykehus med
fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og
røntgen. Nærhet til lokalsykehuset er best for pasient, pårørende og samfunnsøkonomien.
Buskerudbefolkningens sykehusbehov dekkes derfor best ved å opprettholde fullverdige
lokalsykehus på Kongsberg, Ringerike, og i Drammen. Drammen sykehus må i tillegg dekke
funksjonen som områdesykehus med spesialistfunksjoner.
Repr. Klev ba om det ble foretatt en prøvevotering over hans forslag.
Dersom hans forslag ville falle, ville han legge fram følgende som et tillegg til komiteens
forslag til uttalelse:
Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus
opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med føde avdeling og beredskap innen kirurgi og
medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen.
I tiden til fram et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må
befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Flesberg kommunestyre krever derfor at den
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pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset
omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen.
Repr. Bjørg Berget, H, ba om gruppemøte. Det ble avholdt 10 minutters gruppemøte.
Repr. Arve Nesthorne, V, foreslo å bytte ut bør med skal i uttalelsens første og siste
kulepunkt.
Ved alternativ votering på prøveavstemming mellom komiteens uttalelse og repr. Klevs
primærforslag, falt repr. Klevs forslag med 11 mot 10 stemmer.
Repr. Egil Langgård, AP, la fram følgende forslag til endring i komiteens uttalelse, 2 avsnitt:
Ved alternativ 2 ”Buskerudsykehuset” med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg
sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus må nedbyggingen
av Kongsberg stanses, sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre
driften på en mer stabil og forutsigbar måte.
Repr. Knut Klev, trakk deretter sitt primærforslag og la fram sitt sekundærforslag.
Repr. Egil Langgård, Ap, ba om gruppemøte.
Etter gruppemøtet, trakk deretter repr. Langgårds sitt endringsforslag.
Repr. Knut Klev, opprettholdt sitt primærforslag på nytt og ba om at dette ble votert over.
Votering:
Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Knut Klevs forslag
(primærforslag), ble komiteens anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer.
Repr. Arve Nesthornes forslag om å bruke skal i stedet for bør, ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over komiteens anbefaling, med repr. Knut Klevs sekundærforslag
som et tillegg, og dette ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
Flesberg kommune avgir følgende høringsuttalelse til utviklingsplan for Vestre Viken
Helseforetak:
Til utviklingsplanen:
”Kommunestyret i Flesberg kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i
utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt
sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende
utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas:


Dersom valget faller på ”1 sykehus”-alternativet, skal sykehuset legges vest for
Drammen.
 Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert.
 Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner
kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse
 Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Flesberg kommune
peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser, og må be om at
styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og
luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at
Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal deltar)
arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass.
Tilleggsvurdering – etterbruk av Kongsberg sykehus:
Ved alternativ 2 ”Buskerudsykehuset” med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg
sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses, og at
sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på
en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre
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numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er
pekt på følgende behov:


Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av
ambulansetjenesten
 Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende
 Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke
 Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter
 Også ved alternativet ”Buskerudsykehuset” skal et eventuelt nytt sykehus plasseres vest
for Drammen.
Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus
opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med føde avdeling og beredskap innen kirurgi og
medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen.
I tiden til fram et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må
befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Flesberg kommunestyre krever derfor at den
pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset
omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen.
PS 18/13 Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg
Stevningsmogen
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Repr. Oddvar Garaas, Sp, la fram følgende forslag til nytt punkt 2:
Støttebeløpet gis som tilskudd og bevilges ved og omprioritere beløpet fra post, ”Kartlegging
ny barneskole og flerbrukshall”. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer i
samsvar med dette.
Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om gruppemøte.
Votering: De ble først votert over formannskapets anbefaling pkt. 1 som ble deretter ble
enstemmig vedtatt,
Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling og repr. Oddvar Garaas
endringsforslag pkt. 2, ble formannskapets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer.
Formannskapets anbefaling pkt. 3 ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Søknaden fra Svene IL og Numedal Sportsskyttere om støtte på kr. 930.000,- til utvidelse
av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg, innvilges som omsøkt.
2. Støttebeløpet gis som tilskudd, og bevilges fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis
fullmakt til å foreta budsjettjustering i samsvar med dette.
3. Det forutsettes at det blir søkt om spillemidler og at tiltakene innarbeides i
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.
PS 19/13 Utredning om kommunestruktur - prinsippsak
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Kommunestyret i Flesberg kommune vil gå inn i et arbeid med å utrede
kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing med kommunene Rollag og Nore
og Uvdal.
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2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en prosjektbeskrivelse for en forstudie til
kommunestyret.
3. Det forutsettes tilsvarende vedtak i de 3 kommunene.
PS 20/13 Årsbudsjett 2013 - omdisponering investeringsbudsjettet
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Repr. Eilev Bekjorden, Frp, la fram følgende endringsforslag pkt. 1:
1. For budsjettåret 2013 dekkes kr. 350.000 til energioppfølgingssystem og sentral
driftskontroll over disposisjonsfondet.
Repr. Bjørg Homelien, H, ba om gruppemøte.
Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling pkt og repr. Bekjordens
endringsforslag, pkt. 1, ble formannskapets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer.
Formannskapets anbefaling pkt. 2 ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. For budsjettåret 2013 omdisponeres avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor bygg
kr. 350.000 til energioppfølgingssystem og sentral driftskontroll.
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en orientering om
EPC i løpet av 2013. Dette for å få vurdert en fremdriftsplan, og eventuelt avtale med en
energientreprenør med mulig oppstart i 2014.
PS 21/13 Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Flesberg
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Saksordfører ba om det ble rettet opp skrivefeil i komiteens anbefaling pkt. 1 - slik at
forslaget blir:
Paragraf 8: Hentegebyret økes til kr. 100, pr. barn pr. påbegynte 10. minutt.
Repr. Anne Hay Simensen, H, la fram følgende forslag til tillegg til paragraf 13:
Felles SU-møte for de kommunale barnehagene en gang pr. år.
Det ble deretter votert over komiteens anbefaling pkt. 1, med repr. Hays tillegg som deretter
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Forslag til endringer i vedtekter for de kommunale barnehagene i Flesberg vedtas,
med følgende endring i Paragraf 8: Hentegebyret økes til kr. 100, pr. barn pr.
påbegynte 10. minutt. Samt tillegg i paragraf 13: Felles SU-møte for de kommunale
barnehagene en gang pr. år.
2. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1.8.13
PS 22/13 Folkevalgtes arbeidsvilkår - sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Repr. Knut Klev, stilte spørsmål om han var inhabil siden han er medlem av sakkyndig
nemnd. Ordføreren svarte at saken gjelder de folkevalgtes arbeidsvilkår, og mente at repr.
Klev ikke var inhabil. Kommunestyret sluttet seg til dette.
Repr. Klev ble derfor ikke erklært inhabil.
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Formannskapets anbefaling ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
1. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt innplasseres i gruppe 1, og klagenemnd eiendomsskatt
innplasseres i gruppe 2, i reglementet ”Folkevalgtes arbeidsvilkår”.
2. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere endringer i godtgjøringene for disse to
nemndene når en har fått mer erfaring med arbeidsomfanget.
PS 23/13 Vegnavn i Flesberg - Klage på vedtak
Behandling i kommunestyret 15.05.2013:
Saksordfører ba om at skrivefeil i komiteens anbefaling, Gardåsvegen, rettes opp til
Gårdåsvegen.
Repr. Egil Langgård, Ap, la fram følgende forslag til endring i komiteens anbefaling: Klagen
fra Kartverket vedr. Gleavegen tas til følge og endres til Gledavegen.
Det ble først votert over komiteens anbefaling, med unntak av punkt vedr. Gledavegen,
komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom Repr. Egil Langgårds endringsforslag og komiteens
anbefaling vedr. Gledavegen, ble repr. Langgårds endringsforslag vedtatt med 15 mot 6
stemmer.
Vedtak i kommunestyret 15.05.2013:
Klage fra kartverket vedrørende skrivemåte på vedtatte vegnavn tas ikke til følge.
Vedtatt skrivemåte på vegnavnene blir da som kolonnen Skrivemåte i henhold til vedtak av
skrivemåte FK i tabellen under viser, med unntak av 65 Gardåstørjet – som foreslås endret til
Gårdåsvegen.
Klagen fra Kartverket vedr. Gleavegen tas til følge og endres til Gledavegen.
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