
 

Lesja kommune 

 
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kulturhuset 

Dato: 13.12.2018 

Tid: 09:00 – 13:30 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn 

Ronald Kikut 

Elin Randi Johnson 

Bjørn Magnus Tordhol 

Einar Utgaard 

Marit Rolstad 

Hanne Alstrup Velure 

Liv Enstad 

Per Arne Holseth 

Stian Lotten 

Kristin Nyhagen 

Gry Sletta 

Erland Hareland 

Mariann Skotte 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn 

Anne Matre 

Kari Selsjord 

Kjell Jon Nyløkken 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn 

Linda Kristin Kalhovd Flittie 

Arne Mølmen 

Bjørner Magnar Flittie 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn 

Rådmann Heidi Skaug 

Økonomisjef Øyvind Engen 

Konsulent Liv Engen (sekretær) 

Konsulent Marit Tordhol (opplæring som sekretær) 

HOF-sjef Therese G. Hole 

 

 



 

PS 64/18 Driftsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Rådmann Heidi Skaug og økonomisjef Øyvind Engen orienterte. 

 

Rådmannen satte fram følgende endringsforslag: 

 «Låneopptaket i 2019 økes med ca. 2,8 mill. for å lukke avvik på Lesjaskog 

 brannstasjon. Det forutsette at Dovre kommune gjør det samme». 

 

Mariann Skotte satte fram endringsforslag til pkt. 3 i formannskapets innstilling: 

 «Lesja kommune skal ha to barnehageopptak, helårsdrift og valg mellom 2-, 3-, 4- og 5 

 dagers plass. Finansieres med netto driftsresultat» 

 

Hanne Velure foreslo følgende tilleggsforslag: 

 «Frigjorte lokaler på kommunehuset brukes til frivillighetssentral. 

 Frivilligheten kontaktes for samarbeid om oppgradering og behov i lokalene.» 

 

Votering: 

Mariann Skotte sitt endringsforslag til pkt. 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hanne Velure sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, tillegg og talljusteringer, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak 

Økonomiplan og budsjett, med vedtatte endringer, godkjennes. 

 

Av de totale investeringene på 96,4 millioner kroner, blir inntil 65,3 millioner tatt opp som 

serielån med avdragstid på 40 år, resterende sum på 31,1 millioner blir finansiert gjennom 

fond/refusjon/tilskudd/mva. 

 

Årets resultat på 8 118 273 kroner blir disponert slik: 

Avsatt til disposisjonsfond  6 977 011,- 

Avsatt til bundne fond  5 950 000,- 

Bruk av bundne fond   3 391 088,- 

Bruk av disposisjonsfond 1 417 650,- 

 

Konsesjonsavgifta settes til kraftfond og dekker utgifter til næringsarbeid (Ikke uttømmende 

liste over ansvar 431, 432, 439, 440, 450 og 452) 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer inneværende år, blir tilbakeført og re-budsjettert i 2019. 

 

 

1. Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvår 2019 forslag til strukturendringer for å 

ha konkrete alternativ til eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Dette inkluderer også å 

vurdere og behovsprøve alle vakante stillinger før utlysning og ikke-lovpålagte stillinger.  



2. Kommunen gjør en aktiv jobb for å kartlegge og invitere hytteeiere som har hytter uten 

utbyggingsavtale til å inngå samarbeidsavtale med kommunen med samme vilkår som 

utbyggingsavtalene.  

3. Lesja kommune skal ha to barnehageopptak, helårsdrift og valg mellom 2-, 3-, 4- og 5 

dagers plass. Finansieres med netto driftsresultat.   

 

4. I investeringsplan 2019-2022:  

 2019: Til gang/sykkelveg Solsiden Bjorli - Kr. 500 000 (dvs.500.000,- som tas fra 

friluftsparken og finansieres via grønne fond)   

 2020: Til gang/sykkelveg Solsiden Bjorli - Kr. 2.000.000  fra oppgradering av 

bygninger/ENØK. 

5. Det etableres et kommunalt samarbeidsorgan mellom representanter fra 

 formannskap/planutvalg/administrasjon og hytteforeningene på Bjorli.  

6. Det foretas i 2019 i samarbeid med Bjorli FFH en vurdering av prosjekt Friluftsparken 

 på Bjorli mtp innhold, lokalisering og finansiering 

7. Frigjorte lokaler på kommunehuset brukes til frivillighetssentral. 

 Frivilligheten kontaktes for samarbeid om oppgradering og behov i lokalene 

 

 

 

PS 65/18 Vedtektene i barnehagene - revisjon 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for nye vedtekter som en følge av vedtak gjort i saken 

om driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 (PS 64/18) 

 

Vedtak 

Saken trekkes og sendes tilbake til administrasjonen. 

 

 

 

PS 66/18 Budsjett 2019 - kontroll og tilsyn 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2019 på kr. 838 156 godkjennes. 

 

Rådmannen tar kontakt med rådmannen i Dovre og legger frem muligheter for alternative og 

rimeligere løsninger innenfor området revisjon innen utgangen av oktober 2019. 

 

 



PS 67/18 Satser og gebyr gjeldende fra 01.01.2019 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Gebyr og egenbetaling fra 01.01.2019, endres slik det framgår av saksframstillingen. 

Om ikke annet blir vedtatt, skal satsene justeres årlig etter konsumprisindeksen. 

 

 

 

PS 68/18 Etablering av regional akuttberedskap for barnevernstjenesten 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Helse, omsorg og folkehelsesjef Therese G. Hole orienterte. 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Det opprettes en regional vaktberedskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdalen for å 

ivareta kravet om forsvarlig tjenesteyting etter barnevernloven § 1-3.  

2. Vaktbelastningen blir fordelt likt på alle som deltar i vaktordningen i regionen. 

3. Sel kommune påtar seg vertskommuneansvaret, jf kommunelovens § 28-1b, og vedlagte 

vertskommuneavtale vedtas. Delegering av myndighet skjer i medhold av punkt 3 i 

vertskommuneavtalen. 

4. Kostnader til administrering av ordningen, vakt og vakttillegg blir fordelt med 20 % fast del 

og 80 % beregnet etter folketall i kommunene 1.1. i avregningsåret. Kostnader som oppstår i 

forbindelse med utrykking og eventuelle plasseringer, blir dekket av bostedskommunen. 

5. Vertskommuneavtalen er ikke gyldig før alle de samarbeidende kommunene har vedtatt og 

signert avtalen, og fylkesmannen er orientert om dette, jf kommunelovens § 28-1 e, punkt 4. 

6. Evaluering: Ordningen må evalueres grundig etter 12 måneder, men det bør gjennomføres 

en evaluering underveis etter 6 måneder, for å justere ordningen dersom behov. 

 

 



PS 69/18 Kvalitetsstandard og kriterier for tildeling av helse og 

omsorgstjenester i Lesja kommune - revisjon 2018 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Livsløpsstyres innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Revidert Kvalitetsstandard og kriterier for tildeling av helse-, pleie og omsorgstjenester i Lesja 

kommune 2019-2020 godkjennes. 

 

Kvalitetsstandarden skal evalueres årlig. Kvalitetsstandarden må revideres og ajourføres ved 

endringer i lovverk, tjenestekrav og ved nye/reviderte vedtatte planer i kommunen. 

 

 

 

PS 70/18 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser - 

årlig rullering 2018 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Rådmann Heidi Skaug orienterte. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Årlig rullering av handlingsprogram, med prioritering av anlegg, vedtas:  

 

ORDINÆRE ANLEGG 

Prioritering Prosjekt År Kostnad Økonomi Anleggseier 

1 Kunstgressbane, 

Lyftingsmo 

idrettsanlegg 

2019 5 929 000,-  Lesja IL 

 Lesjaskog IL 

 Lesja 
kommune 

Lesja IL 

2 Dagsturhytte, 

Tussheim 

2019 1 333 000,-  Lesja 
kommune 

 Private 
aktører 

Lesja 

kommune  

 

 

NÆRMILJØANLEGG  

Prioritering Prosjekt År Kostnad Økonomi Anleggseier 

1 Tursti/trasé, 

gammelseterveg 

og tursti til 

2019 500 000,-  Lesja 
kommune 

 Private 

Lesja 

kommune  



Tussheim aktører  

 

 

 

PS 71/18 Handlingsprogram oppvekst og kultur 2019 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Livsløpstyres innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Handlingsprogram oppvekst og kultur 2019 godkjennes. 

 

 

 

PS 72/18 Handlingsprogram 2019 Forvaltning og utvikling 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Forvaltningsstyres innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Handlingsprogram 2019 Forvaltning og utvikling blir godkjend 

 

 

 

PS 73/18 Handlingsprogram 2019 for helse-, omsorg, folkehelse og 

barnevernstjenesten 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Livsløpsstyres innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Handlingsprogram 2019 for helse-, omsorg, folkehelse og barnevernstjenesten godkjennes under 

forutsetning at foreslåtte tiltak har budsjettmessig dekning i 2019. 

 

 



PS 74/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - Fastsetjing av valdag 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Innstillinga samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Lesja kommune skal gjennomførast som eindagsval 

måndag 9. september 2019. 

 

 

 

PS 75/18 Eiendomsskatt 2019 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018  

Behandling 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven (esktl.) 

§ 3 første ledd bokstav c. 

 

Lesja kommunen vil i 2019 også skrive ut eiendomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i 

henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av 

produksjonsutstyr og -installasjoner fases ut med 1/7 for verk og bruk som fra og med 2019 blir 

ansett som næringseiendom. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen 

mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

 

For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 

grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse 

var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til 

eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 

 

Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2002. Kommunestyret har for 

eiendomsskatteåret 2019 vedtatt å oppjustere takstene med 10 prosent i medhold av esktl.  

§ 8A-4 om kontorjustering. 
 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 ‰ og blir skrevet ut i to terminer. 

 

 

 

 

 

Åpen post: 



 

Marit Rolstad stilte spørsmål om status for Lesja svømmehall. 

Rådmann Heidi Skaug orienterte om at det er en teknisk feil som gjør at svømmehallen er 

stengt. Svømmehallen åpner igjen i januar 2019.   

 

Liv Enstad stilte spørsmåls om kvifor vi ikkje har hatt møter i trafikksikkerhetsutvalet og 

eventuelt kor tid vi kan regne med at det blir sett opp eit slikt møte. 

Ordfører Mariann Skotte svarte at trafikksikkerhetsarbeidet er godt forankra i Lesja gjennom 

både kommunestyret og i administrasjonen.  Både forvaltningsstyret og formannskapet 

behandler alt som har med trafikksikkerhet å gjøre før sakene kommer til kommunestyret. Lesja 

er sertifisert som trafikksikker kommune og skal re-sertifiserest innen mars 2019. 

Det stemmer derimot ikke at vi ikke har hatt møter denne perioden. Den 06.04.2016 hadde vi 

møte der vi bla. behandlet uttale fra regionrådet til NTP og egen trafikksikkerhetskonferanse: 

  

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen 
Dato: 06.04.2016 
Tid: 10:00 – 15:30 

 

Kl 10:00         Møte i trafikksikkerhetsutvalget (formannskapet og forvaltningsstyre) 

Agenda: 

 Uttalelse til regionrådet vedr NTP 

 Trafikksikkerhetskonferanse (i tråd med trafikksikkerhetsplanen) 

  

Trafikksikkerhetsutvalget er sammensatt av formannskap og forvaltningsstyre. Det var det også 

i perioden 2011-2015. Mulig den sammensetningen du refererer til er den som ble satt sammen 

under arbeidet med Lesjamodellen på tidlig 2000-tallet da målet var gjennomgående gang- og 

sykkelvei. 

Det var også meningen at det skulle være et møte i juni 2017, men av ulike årsaker ble det ikke 

noe, og med utskiftninger i rådmannsjobben har ikke møter i trafikksikkerhetsutvalget blitt satt 

opp. jeg mener vi har behandlet aktuelle trafikale saker i både forvaltningsstyre, formannskap og 

kommunestyret. I tillegg har SVV vært på flere befaringer og er godt kjente med våre 

utfordringer. 

Når det gjelder godstog så er det sørgelig at Stortinget ikke klarer å få mer gods over på bane. 

Dette er for så vidt politiske prioriteringer. Der har vi alle en jobb å gjøre opp i mot våre egne 

parti. Nå vet jeg at Raumabanen blir tema i Stortingets transportkomite denne uka ved Opplands 

rep. Bengt Fasteraune. Raumabanen har flere utfordringer, dette gjelder både å gå over til annen 

drift som f eks elektrifisering eller hydrogen, og banen har ei stor utfordring ved navn Mannen 

som gjør at banen stenges i perioder. I tillegg er det nærmest umulig å stimulere til og påvirke 

private selskap som Green Cargo uten at det medfølger statlige midler.  

Det er bra at du peker på utfordringene våre både når det gjelder E136 og Raumabanen. Ber 

rådmannen notere seg innspillet og sette opp et møte, helst i forbindelse med et 

formannskapsmøte på nyåret med både veg og bane på agendaen.  

 

 

 

Underskrift: 

 

Formannskapet bekrefter med underskriftene sine at møteprotokollen er i samsvar med det som 

ble vedtatt på møtet. 

 



 

  Ordfører Mariann Skotte     Ronald Kikut       Liv Enstad    

                 sign.        sign.         sign. 

 

  Jann Erik Dalum      Hann A. Velure    

          sign.           sign. 

 

 

 

 


