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79/18
Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Økonomiplan for 2019-2022 vedtas.

Behandling:
Ellen Mogård Larsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Økonomiplanen rulleres våren 2019.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Mogård Larsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Økonomiplan for 2019-2022 vedtas.
Økonomiplanen rulleres våren 2019.

81/18
Kommunale gebyrer, husleiesatser og brukerbetalinger 2019
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunale gebyrer, husleiesatser, brukerbetalinger og gebyrregulativ og renovasjonsgebyr
2019 vedtas.

Behandling:
Hanne Davidsen fremmet følgende tilleggsforslag:
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Punkt 7. Brukerbetaling økes med 3 % der det er mulig.
Gebyrer vann 2019 settes til 50 % fastgebyr.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Davidsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunale gebyrer, husleiesatser, brukerbetalinger og gebyrregulativ og renovasjonsgebyr
2019 vedtas.
Punkt 7. Brukerbetaling økes med 3 % der det er mulig.
- Gebyr vann 2019 settes til 50 % fastgebyr.

82/18
Havneregulativ for Nesna havn 2019

Rådmannens innstilling:
Saken ble trukket fra administrasjonen. Se sak 95/18.

95/18
Havneregulativ for Nesna havn 2019

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Havneregulativ for Nesna havn 2019 (iht. utkast 04.11.2018) vedtas.

Behandling:
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Den opprinnelige saken (sak 82/18) ble trukket av administrasjonen. Ny behandling i saken
med nytt saksfremlegg ble tatt inn i møtet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Havneregulativ for Nesna havn 2019 (iht. utkast 04.11.2018) vedtas.

80/18
Budsjett 2019

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Rådmannens forslag til budsjett 2019 vedtas.

Behandling:
Nesna AP og Nesna SV ved Hanne Davidsen fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
- Tilleggsforslag nytt punkt i verbaldelen:
Økt samhandling i og mellom virksomhetene, samt bruk av ressursene på tvers av
virksomhetene. Administrasjonen rapportere tilbake til kommunestyret innen 1.3.2019.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endring- og tilleggsforslag side 12:
Nærvær brukes i overskriften
Mål for nærvær 2019 settes til 95 prosent. Det gis en påskjønnelse til tilsatte eller
virksomheter som gjør en innsats for nærvær, arbeidsmiljø og/eller faglig utvikling/kvalitet.
Det settes av inntil kr 12.000. Midlene tas fra økt utbytte i Helgelandskraft. Utbytte i
Helgelandskraft økes tilsvarende.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag:
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Punkt 22. Teaterinstruktør reduseres med kr 9 000 og 17.mai reduseres med kr 6.500.
Midlene tas fra økt skatteanslag.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag:
Det foretas en gjennomgang av kommunens avtale med fysioterapeutene, og med
Helgelandssykehuset om KAD plasser med sikte på bedre tjenester for alle enheter og
innbyggere og effektiv bruk av ressursene. Sakene legges fram for kommunestyret så snart
som mulig.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag til punkt 26:
Det opprettes en stedfortreder-/nestlederfunksjon i hjemmetjenesten. Behovet for frikjøp
må vurderes opp imot behovet for personell i helger/kveld/natt. Kostnadene dekkes
innenfor virksomhetens eget budsjettområde.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Nesna AP og Nesna SV ved Stine Mathisen fremmet følgende forslag:
- Endringsforslag:
Alle steder i budsjettet hvor det står at sykehjemmet skal ha 18 sykehjemsplasser endres til
20 sykehjemsplasser.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag:
På side 10 i konsekvensene til budsjettet hvor det står at det kun er 1 ansatt i
hjemmesykepleien på kvelden, endres til rett antall.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag:
Følgende blir lagt i punkt 29, side 6:
Det skal ikke leies inn legevikarer. Det er en forutsetning så lenge det er 3 leger tilsatt i aktiv
tjeneste i Nesna kommune. Det skal heller ikke leies inn legevikarer ved kortere fravær.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
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- Tilleggsforslag til verbaldelen:
Følgende blir lagt i punkt 30 side 6:
Før Nesnatunet eventuelt kan avvikles, jamfør forslag i konsekvenser fra administrasjonen,
skal dette utredes og presenteres for politisk behandling.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag:
0,5 årsverk fra NAV Nesna reduseres, og flyttes til Nesna legekontor til helsesekretær.
Eventuell differanse mellom lønn og utgifter legges i budsjettposten «sosialhjelp» Det er en
forutsetning at telefontiden på legekontoret opprettholdes.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag:
På side 12 i budsjettet fjernes «utfordringer» og teksten underlagt dette kapittelet.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag til punkt 7.d:
Mattrekket videreføres i politiske møter. (s. 5 i budsjettet)
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Ellen Mogård Larsen fremmet følgende tilleggsforslag:
- Administrasjonen bes utrede følgende i helse- og omsorgstjenestene:
1.
Jfr. punkt 41 og 46 i tiltakslista
Samordning av nattevakttjenestene i hjemmetjeneste og miljøterapeutiske tjenester.
2.
Bruk av trygghets- og sikkerhetsteknologi på natt.
3.
Jfr. punkt 42 i tiltakslista
Samordning av sykepleiertjeneste hjemmetjeneste/sykehjem for døgnkontinuerlig
beredskap/sykepleietjeneste.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Vårres Plass/Frivilligsentralen vurderes som arena for aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp. Tilføres lønnsmidler fra reserverte tilleggsbevilgninger opp til kr 150 000.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Nesna AP og Nesna SV ved Anne Mette Rosø fremmet følgende tilleggsforslag til
verbaldelen:
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- Det kuttes ikke i barnehageplasser inneværende barnehageår. Antall plasser fra høsten
2019 avpasses antall søkere og behov fra 1.8.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
- Frivilligsentralen
Frivilligsentraler skal være en lokalt forankret møteplass åpen for alle som har lyst til å bidra
med frivillig innsats. Det skal drives utfra lokale forutsetning og behov. Aktivitetene skal
bygge å frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig
virksomhet. Den skal være en viktige velferds og samfunnsaktør, som samarbeider med
offentlige instanser, med frivillige organisasjoner, og det skal være et tillegg til offentlig
sektor.
Bevilgningen fra KD skal støtte opp under etablering og drift, tilrettelegge for innsatsen.
Nesna frivilligsentral skal være et bindeledd og kontaktpunkt mellom folk og organisasjoner
for mennesker som har behov for bistand i hele kommunen.
Det skal jobbes med å finne gode metoder for å koordinere det frivillige arbeidet. Det skal
utvikles samarbeidsformer mellom det offentlige og det frivillige. Dette innebærer at det
offentlige tilskuddet til frivilligsenteralen skal i hovedsak arbeide med løsninger og
koordineringer som støtter de frivillige i sin innsats.
Nesna kommune og Frivilligsentralen må i samarbeid koordinere og prioritere hvordan den
frivillige innsatsen kan støttes og rettes i forhold til behov. Dette kan være områder som
frivillig innsats i hjemmetjenester og sykehjem, eventuelt frokosthjelp, matombringing og
sosiale aktiviteter m.m.
I dette budsjettet må dessverre innsatsen til kommunen reduseres med 30 %, og det krever
at samspillet må prioriteres, og det må vurderes hvordan innsatsen skal tilrettelegges. Særlig
viktig er det å ha fokus i høytid og feriesesonger, da dette er perioder som kan være preget
av ensomhet, og være vanskelig for mennesker med bistandsbehov.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer og tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Rådmannens forslag til budsjett 2019 vedtas.

Tillegg og endringer i budsjettets verbaldel:
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Nytt punkt:
Økt samhandling i og mellom virksomhetene, samt bruk av ressursene på tvers av
virksomhetene. Administrasjonen rapportere tilbake til kommunestyret innen 1.3.2019.
Ny setning legges til punkt 7.d:
Mattrekket videreføres i politiske møter. (s.. 5 i budsjettet)
Side 12:
Nærvær brukes i overskriften
Første setning endres til: Mål for nærvær 2019 settes til 95 prosent.
Nytt avsnitt: Det gis en påskjønnelse til tilsatte eller virksomheter som gjør en innsats for
nærvær, arbeidsmiljø og/eller faglig utvikling/kvalitet. Det settes av inntil kr 12.000. Midlene
tas fra økt utbytte i Helgelandskraft. Utbytte i Helgelandskraft økes tilsvarende.
Det foretas en gjennomgang av kommunens avtale med fysioterapeutene, og med
Helgelandssykehuset om KAD plasser med sikte på bedre tjenester for alle enheter og
innbyggere og effektiv bruk av ressursene. Sakene legges fram for kommunestyret så snart
som mulig.
Punkt 22. Teaterinstruktør reduseres med kr 9 000 og 17.mai reduseres med kr 6.500.
Midlene tas fra økt skatteanslag.
Punkt 26 endres til:
Det opprettes en stedfortreder-/nestlederfunksjon i hjemmetjenesten. Behovet for frikjøp
må vurderes opp imot behovet for personell i helger/kveld/natt. Kostnadene dekkes
innenfor virksomhetens eget budsjettområde.
Følgende blir lagt i punkt 29, side 6:
Det skal ikke leies inn legevikarer. Det er en forutsetning så lenge det er 3 leger tilsatt i aktiv
tjeneste i Nesna kommune. Det skal heller ikke leies inn legevikarer ved kortere fravær.
Følgende blir lagt i punkt 30 side 6:
Før Nesnatunet eventuelt kan avvikles, jamfør forslag i konsekvenser fra administrasjonen,
skal dette utredes og presenteres for politisk behandling.
Nytt punkt:
0,5 årsverk fra NAV Nesna reduseres, og flyttes til Nesna legekontor til helsesekretær.
Eventuell differanse mellom lønn og utgifter legges i budsjettposten «sosialhjelp» Det er en
forutsetning at telefontiden på legekontoret opprettholdes.
Nytt punkt:
Frivilligsentralen
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Frivilligsentraler skal være en lokalt forankret møteplass åpen for alle som har lyst til å bidra
med frivillig innsats. Det skal drives utfra lokale forutsetning og behov. Aktivitetene skal
bygge å frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig
virksomhet. Den skal være en viktige velferds og samfunnsaktør, som samarbeider med
offentlige instanser, med frivillige organisasjoner, og det skal være et tillegg til offentlig
sektor.
Bevilgningen fra KD skal støtte opp under etablering og drift, tilrettelegge for innsatsen.
Nesna frivilligsentral skal være et bindeledd og kontaktpunkt mellom folk og organisasjoner
for mennesker som har behov for bistand i hele kommunen.
Det skal jobbes med å finne gode metoder for å koordinere det frivillige arbeidet. Det skal
utvikles samarbeidsformer mellom det offentlige og det frivillige. Dette innebærer at det
offentlige tilskuddet til frivilligsenteralen skal i hovedsak arbeide med løsninger og
koordineringer som støtter de frivillige i sin innsats.
Nesna kommune og Frivilligsentralen må i samarbeid koordinere og prioritere hvordan den
frivillige innsatsen kan støttes og rettes i forhold til behov. Dette kan være områder som
frivillig innsats i hjemmetjenester og sykehjem, eventuelt frokosthjelp, matombringing og
sosiale aktiviteter m.m.
I dette budsjettet må dessverre innsatsen til kommunen reduseres med 30 %, og det krever
at samspillet må prioriteres, og det må vurderes hvordan innsatsen skal tilrettelegges. Særlig
viktig er det å ha fokus i høytid og feriesesonger, da dette er perioder som kan være preget
av ensomhet, og være vanskelig for mennesker med bistandsbehov.
Nytt punkt:
- Vårres Plass/Frivilligsentralen vurderes som arena for aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp. Tilføres lønnsmidler fra reserverte tilleggsbevilgninger opp til kr 150 000.
Nytt punkt:
Vårres Plass/Frivilligsentralen vurderes som arena for aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp. Tilføres lønnsmidler fra reserverte tilleggsbevilgninger opp til kr 150 000.
Nytt punkt:
Det kuttes ikke i barnehageplasser inneværende barnehageår. Antall plasser fra høsten 2019
avpasses antall søkere og behov fra 1.8.
Redaksjonelle endringer og rettelser:
Alle steder i budsjettet hvor det står at sykehjemmet skal ha 18 sykehjemsplasser endres til
20 sykehjemsplasser.
På side 10 i konsekvensene til budsjettet hvor det står at det kun er 1 ansatt i
hjemmesykepleien på kvelden, endres til rett antall.
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På side 12 i budsjettet fjernes «utfordringer» og teksten underlagt dette kapittelet.
Administrasjonen bes utrede følgende i helse- og omsorgstjenestene:
1.
2.
3.

Jfr. punkt 41 og 46 i tiltakslista
Samordning av nattevakttjenestene i hjemmetjeneste og miljøterapeutiske tjenester.
Bruk av trygghets- og sikkerhetsteknologi på natt.
Jfr. punkt 42 i tiltakslista
Samordning av sykepleiertjeneste hjemmetjeneste/sykehjem for døgnkontinuerlig
beredskap/sykepleietjeneste.

83/18
Budsjettregulering nr. 2 - 2018
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 2 – 2018 vedtas.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 2 – 2018 vedtas.

84/18
Budsjettregulering nr. 3 - 2018

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 3 – 2018 vedtas.

Behandling:
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Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i saksgrunnlaget:
Økning skatteinntekter
Reduksjon i inntektsutjamningen

kr 6 800 000
kr 6 800 000

Rådmannens innstilling med endring i saksgrunnlaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 3 – 2018 vedtas.

85/18
Omorganisering av miljøterapeutiske tjenester i Nesna kommune

Ordførers innstilling:
Ordføreren anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Styringsgruppen for forbedring av Miljøterapeutiske tjenester i Nesna opphører. To nye
styringsgrupper opprettes:
 En styringsgruppe for utviklingshemmede
 En styringsgruppe for rus og psykiatri (ROP)
Sammensetning, tidsplan og mandat for styringsgruppene vedtas som i saksutredningen.
MTT som virksomhet avvikles på sikt.
Personer med fysiske funksjonshemminger organiseres under helsetjenestene.
Arbeidsgruppa for samordning av helsetjenestene i det nye Havnetunet vurderer og foreslår
organisering av helsetjenester til brukere med fysiske funksjonshemminger.

Behandling:
Hanne Davidsen fremmet følgende forslag:
Utviklingshemmede endres til psykisk utviklingshemmede (gjelder fem steder).
Siste avsnitt endres til «Tjenester til de med fysiske…»
Davidsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
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Ellen Mogård Larsen fremmet følgende forslag:
Rapport fra arbeidsgruppa vedlegges saken.
Mogård Larsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ordførers innstilling med vedtatte endringer/tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Styringsgruppen for forbedring av Miljøterapeutiske tjenester i Nesna opphører. To nye
styringsgrupper opprettes:
 En styringsgruppe for utviklingshemmede
 En styringsgruppe for rus og psykiatri (ROP)
Sammensetning, tidsplan og mandat for styringsgruppene vedtas som i saksutredningen.
MTT som virksomhet avvikles på sikt.
Tjenester til de med fysiske funksjonshemminger organiseres under helsetjenestene.
Arbeidsgruppa for samordning av helsetjenestene i det nye Havnetunet vurderer og foreslår
organisering av helsetjenester til brukere med fysiske funksjonshemminger.
Utviklingshemmede endres til psykisk utviklingshemmede (gjelder fem steder).
Rapport fra arbeidsgruppa vedlegges saken.

86/18
Vertskommuneavtale om akuttberedskap i barnevernet

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune inngår et vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28-1 a-k, med
Leirfjord kommune. Formålet er en hensiktsmessig organisering av akuttberedskapen i
kommunens barneverntjeneste, og som medvirker til å sikre akutt hjelp til barn og familier
utenom barneverntjenestens åpningstid.

Behandling:
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune inngår et vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28-1 a-k, med
Leirfjord kommune. Formålet er en hensiktsmessig organisering av akuttberedskapen i
kommunens barneverntjeneste, og som medvirker til å sikre akutt hjelp til barn og familier
utenom barneverntjenestens åpningstid.

87/18
Boligpolitisk plan

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til boligpolitisk plan sendes på høring i organisasjonen
2. Nye forslag og endringsforslag innarbeides før saken sendes kommunestyret for
sluttbehandling.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Forslag til boligpolitisk plan sendes på høring i organisasjonen
2. Nye forslag og endringsforslag innarbeides før saken sendes kommunestyret for
sluttbehandling.

88/18
Avvikling Helgeland Gass a/s

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
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Saken legges fram uten innstilling i påventa av styremøte i Helgeland Gass A/S

Behandling:
Hanne Davidsen og Jørn Ståle Pettersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Selskapet legges ut for salg.
Davidsens og Pettersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Selskapet legges ut for salg.

75/18
Søknad - Bedriftsrettet-/ etablererstøtte Byggtorget Nesna

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
1. Viser til saksutredningen. Byggtorget Nesna innvilges et tilskudd på inntil 50% av
dokumenterte kostnader eller inntil på 100 000,- Tilskuddet belastes næringsfond 1 og
utbetales mot anmodning og dokumentasjon av kostnader i samsvar med søknad.
Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som
tiltaket faller innunder.
2. Det presiseres at, på grunna av etableringens selskapsstruktur og som generell følge av
vedtektenes §6, hvis avdelingen på Nesna legges ned eller flyttes så vil Nesna Kommune
kreve støtten tilbakebetalt i sin helhet fra selskapet.

Behandling:
Jørn Ståle Pettersen ble enstemmig erklært inhabil.
Hanne Davidsen fremmet utsettelsesforslag, og saken ble vedtatt utsatt med 4 mot 1
stemme.
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Vedtak:
Saken utsatt.

89/18
Byggesøknad ny garasje gnr 57/1-34

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
-

Dispensasjonssøknaden på eiendommen Gnr. 57 Bnr. 1 Fnr 34, om ny bygg garasje/
verksted på120m2 avslås etter PBL §19-2, andre avsnitt.

Behandling:
Jørn Ståle Pettersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Søknad om bygging av garasje på 120 m2 innvilges.
Pettersens forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Søknad om bygging av garasje på 120 m2 innvilges.

94/18
Geotekniske undersøkelser Demmafjæra

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå oppdrag med leverandør angående innledende
geoteknisk vurdering del «Demmafjæra» til kr. 155 000,- eks. moms, finansiert over
disposisjonsfondet.
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2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå oppdrag med leverandør angående innledende
geoteknisk vurdering del «Nesna kai» til kr. 105 000,- eks. moms, finansiert over
havnefondet.

Behandling:
Innstillingens to punkter ble votert over hver for seg:
Punkt 1 falt enstemmig.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå oppdrag med leverandør angående innledende
geoteknisk vurdering del «Nesna kai» til kr. 105 000,- eks. moms, finansiert over
havnefondet.

90/18
Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, gnr. 98/1, Tomeidet

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge og kommunen opprettholder sitt
vedtak i sak 34/18 om avslag på søknad om deling av gnr. 98/1. Saken oversendes
fylkesmannen for sluttbehandling.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge og kommunen opprettholder sitt
vedtak i sak 34/18 om avslag på søknad om deling av gnr. 98/1. Saken oversendes
fylkesmannen for sluttbehandling.
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91/18
Dispensasjon fra arelaplanen - nausttomt gnr. 25/4

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. § 20-1 og
jordloven § 9 og 12, dispenseres det fra kommuneplanens arealdel samt plan- og
bygningsloven § 1-8 og tillates fradelt en nausttomt på inntil 150 m2 fra eiendommen gnr.
25/4.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. § 20-1 og
jordloven § 9 og 12, dispenseres det fra kommuneplanens arealdel samt plan- og
bygningsloven § 1-8 og tillates fradelt en nausttomt på inntil 150 m2 fra eiendommen gnr.
25/4.

92/18
Tomma Eiendom AS - Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt for 2018

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Søknad fra Tomma Eiendom AS om ettergivelse av
eiendomsskatt for 2018 avslås.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Søknad fra Tomma Eiendom AS om ettergivelse av
eiendomsskatt for 2018 avslås.

93/18
Nesset AS - Søknad om refusjon av eiendomsskatt for 2018

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Søknad fra Nesset AS om ettergivelse av eiendomsskatt for
2018 avslås.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Søknad fra Nesset AS om ettergivelse av eiendomsskatt for
2018 avslås.
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