Selje kommune

Møtebok
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunehuset 3. etg.
24.05.2017
Kl. 09:00 - 17:45

Følgjande medlem møtte

Parti

Åge Lundebrekke
Marita Aarvik
Geir Årvik
Stein Robert Osdal
Gunn Sande
Jan Vidar Smenes

Ap
Frp
H
KrF
Sp
Tp

Forfall meldt frå følgjande medl.
Judith Kvåle

Parti
Tp

Andre som møtte
Geir Kvisten
Ørnulf Lillestøl, førte møteboka

Møtenotater:

Permisjon mellom kl. 10.00 – 12.00
Permisjon frå sak 036/17

Følgjande varamedlem møtte Parti
Gunnar Silden
Tp
Kenneth Brandal H, frå sak 036/17
for Geir Årvik
Terje Ødegård Tp, mellom kl. 10.00 – 12.00
for Åge Lundebrekke

Møtet starta med: Orientering om Nordfjord revisjonsdistrikt og prosessen rundt
samanslåing av revisjonsdistrikta i Sogn og Fjordane v/ Markvard Sunde

Møteleiar: Stein Robert Osdal

Underskrifter:

Sakliste
Sak nr.
034/17
035/17
036/17
037/17
038/17
039/17
040/17

Side 2

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Investering - kjøp av varebil
Årsregnskap/årsmelding Selje kommune - 2016
Rapport kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2017
Tertialrapport 1.tertial 2017
Rammesak økonomiplanperioden 2018-2021

Selje kommune

Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:

17/2589
Karin Sandvik Stave

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
034/17

Utval
Formannskapet

Møtedato
24.05.2017

Godkjenning av møteprotokoll

Tilråding frå administrasjonen:
Møteprotokollen frå møte 02.05.17 vert godkjent slik den ligg føre.
Vedlegg i saka:
05.05.2017

Protokoll - Formannskapet - 02.05.2017

1333166

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

Møteprotokollen frå møte 02.05.17 vert godkjent slik den ligg føre. Samrøystes.

FS- 034/17 Vedtak:

Møteprotokollen frå møte 02.05.17 vert godkjent slik den ligg føre.
Samrøystes.

Side 3

Selje kommune

Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:

17/3120
Linda Merete Årvik

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
035/17

Utval
Formannskapet

Møtedato
24.05.2017

Referatsaker

Tilråding frå administrasjonen:
Referatsaker vert teke til etterretning slik dei ligg føre.

Underliggande sak:
1. Orientering ved rådmann
2. Digitaliseringstiltak - Søknad
3. Øvre Sjåstad/Myreelv - Utsett frist for gjennomføring av sikringstiltak - Selje kommune.
Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

1. Orientering ved rådmann:
a) Status planavdeling.
b) Status omorganisering KMT / Eigedom / Brann og redning.
c) Hotell - Skrive til boet.
d) Adresseprosjekt.
e) Flyktningmottak - Ynskje om ein breiare gjennomgang av mottak i samband med
handsaming av vidare plan.
2. Digitaliseringstiltak - Søknad
3. Øvre Sjåstad / Myreelv - Utsett frist for gjennomføring av sikringstiltak - Selje kommune.
4. Spørsmål om avtaler frå Gunn Sande
5. TV-aksjonen 2017 - val av representantar: Stein Robert Osdal / Marita Aarvik. (Ordførar
oppmodar om deltaking)
Side 4

6. Styringsgruppe Stad skipstunnel - Ordførar orienterte.
7. Orientering om mandat til Styringsgruppa - Oppstart av heilskapleg plan for turisme i Selje.
8. Møter i Formannskap framover - Ynskje frå ordførar om å halde nokre møter ute på
einingane og i næringslivet vart støtta.
Referatsaker med tillegg vert teke til etterretning slik dei ligg føre. Samrøystes.

FS- 035/17 Vedtak:

Referatsaker med tillegg vert teke til etterretning slik dei ligg føre.
Samrøystes.

Side 5

Selje kommune

Arkiv:

FE - 249

JournalpostID:

17/2959
Geir Kvisten

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
036/17

Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017

Investering - kjøp av varebil
Bakgrunn for saka:
Selje kommune har flere leasing avtaler på biler, som utløper sommeren 2017. Den ene bilen, en
Peugeot Expert varebil, ønsker kommunen å kjøpe i stedet for å inngå en ny leasing avtale på en ny
bil. Dette begrunnes med at bilen kun har gått litt over 25 000 km, er i god stand, og vil sannsynligvis
være økonomisk mer gunstig å kjøpe, enn å inngå en ny leasingavtale.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
1.Formannskapet gir rådmannen fullmakt i henhold til prf 13 i kommuneloven til å foreta kjøp av
Peugeot Expert varebil iht tilbudet på 119 000 kroner.
2. Kjøpet finansieres med bruk av ubundet disposisjonsfond med kr 65 000,-, Resterende dekkes ved
bruk av ubrukte lånemidler med kr 54 000,-.

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes.
FS- 036/17 Vedtak:

1.Formannskapet gir rådmannen fullmakt i henhold til prf 13 i kommuneloven til å foreta
kjøp av Peugeot Expert varebil iht tilbudet på 119 000 kroner.
2. Kjøpet finansieres med bruk av ubundet disposisjonsfond med kr 65 000,-, Resterende
dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler med kr 54 000,-.
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Samrøystes.
Saksopplysningar:
Denne varebilen er stasjonert på Hove aktivitetssenter, men brukes av flere avdelinger i
kommunen til ulike formål. Alt fra kjøring av mat til eldretunene, til kjøring av utstyr til og fra
hjelpemiddelsentralen, og til ulike oppdrag for eiendomsavdelingen. Kommunen har et stort
behov for en slik type varebil.
I dag betaler vi i overkant av 5000 kroner i måneden i leie for denne bilen, noe som ventelig
vil øke dersom vi skal inngå en ny leasingavtale på en ny bil. Vi har, etter flere runder med
forhandleren, fått tilbud om å få kjøpe denne bilen til 119 000 kroner, ferdig registrert. Bilen
er pen, og i god stand, og har kun gått litt over 25 000 km til tross for at den er en 2012
modell. Vi vurderer det derfor til å være et ok kjøp, og en bil kommunen kan ha glede av i
minst 3-4 år til.
Forhandleren har vært i kontakt med andre potensielle kjøpere av bilen, men har akseptert å
«holde av» bilen for Selje kommune ut mai måned, slik at vi rekker en politisk behandling av
saken. Rådmannen anbefaler at kommunen kjøper bilen, og at formannskapet gjør et
hastevedtak med hjemmel i prf 13 i kommuneloven.

Side 7

Selje kommune

Arkiv:

FE - 210, HIST - 16/250

JournalpostID:

17/2241
Geir Kvisten

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
037/17

Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017

Årsregnskap/årsmelding Selje kommune - 2016
Bakgrunn for saka:
Årsregnskapet 2016 for Selje kommune er ferdig revidert, og godkjent av revisor. Vedlagt ligger
årsregnskap og årsmelding for 2016.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet 2016 for Selje kommune, med ett regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på kr. 12 826 853,56.
2. Overskuddet disponeres slik:
a. Tidligere års merforbruk på kr. 766 983,34 dekkes inn.
b. Resterende del av overskuddet, kr. 12 059 870,22, avsettes til kommunens disposisjonsfond.

Vedlegg i saka:
25.04.2017
25.04.2017
12.05.2017

Årsmelding 2016
Regnskapshefte 2016
SE 02-17 SAK 16-17 Kommunerekneskapen med årsmelding
2016

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes.
Side 8

1332528
1332529
1334282

FS- 037/17 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet 2016 for Selje kommune, med ett regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på kr. 12 826 853,56.
2. Overskuddet disponeres slik:
a. Tidligere års merforbruk på kr. 766 983,34 dekkes inn.
b. Resterende del av overskuddet, kr. 12 059 870,22, avsettes til kommunens
disposisjonsfond.
Samrøystes.

Saksopplysningar:
Årsregnskapet 2016 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske
oversikter, noteopplysninger, og årsmeldingen som ligger vedlagt som et eget hefte.
Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 12 826 853,56
kroner. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år er 766 983,34 kroner.
Rådmannen foreslår at dette dekkes i sin helhet, slik at Selje kommune vil kunne meldes ut
av Robek registeret etter kommunestyrets vedtak.

Side 9

Selje kommune

Arkiv:

FE - 250

JournalpostID:

17/2242
Geir Kvisten

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
038/17

Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017

Rapport kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2017
Bakgrunn for saka:
I henhold til kommunens finansreglement skal status for kommunens finansforvaltning rapporteres
ved hvert tertial, og ved årets slutt. Vedlagt følger rapport over kommunens finansforvaltning pr.
30.04.2017.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Rapport om kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2017 vedtas til orientering.

Vedlegg i saka:
07.05.2017

Rapport finansforvaltningen pr. 30.04.2017

1333192

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes.
FS- 038/17 Vedtak:

Rapport om kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2017 vedtas til orientering.
Samrøystes.

Side 10

Side 11

Selje kommune

Arkiv:

FE - 150

JournalpostID:

17/2243
Geir Kvisten

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
039/17

Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017

Tertialrapport 1.tertial 2017
Bakgrunn for saka:
Rådmannen legger frem rapport for hvert tertial, som viser status for kommunens virksomhet.
Vedlagt følger tertialrapport for 1.tertial 2017.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport for 1.tertial 2017 til orientering slik den ligger vedlagt.
Følgende budsjettendringer og vedtak foreslås:
1. Merinntekt på finansområdet på 940 000 kroner fordeles/økes med
a. 400 000 på rammetilskudd og skatt
b. 170 000 på eiendomsskatt
c. 270 000 på utbytte
d. 100 000 på renteinntekter
e. Merinntekten fordeles til rammeområdet politikk og sentraladministrasjon med
220 000 kroner, og 200 000 kroner til rammeområdet drift og utvikling. Resterende på
520 000 tilføres rammeområdet helse og omsorg.
1. Merinntekt på 350 000 på rammeområdet oppvekst overføres til rammeområdet helse- og
omsorg.
2. Merforbruket innen helse- og omsorg, kroner 2 520 000, dekkes inn ved bruk av
kommunens disposisjonsfond.
3. I forbindelse med at hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet heretter skal avlønnes sentralt,
flyttes 90 000 kroner fra rammeområdet oppvekst til rammeområdet politikk og
sentraladministrasjon.
4. Siden renhold i hjemmetjenesten har blitt overført til renholdsavdelingen, tilføres
rammeområdet drift og utvikling (renholdsavdelingen) 1 000 000 kroner, ved at budsjettet i
helse- og omsorg kuttes tilsvarende. (hjemmetjenestene).

Side 12

Vedlegg i saka:
16.05.2017

Tertialrapport 1. tertial 2017

1334463

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes.
FS- 039/17 Vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapport for 1.tertial 2017 til orientering slik den ligger vedlagt.
Følgende budsjettendringer og vedtak foreslås:
1. Merinntekt på finansområdet på 940 000 kroner fordeles/økes med
a. 400 000 på rammetilskudd og skatt
b. 170 000 på eiendomsskatt
c. 270 000 på utbytte
d. 100 000 på renteinntekter
e. Merinntekten fordeles til rammeområdet politikk og sentraladministrasjon med
220 000 kroner, og 200 000 kroner til rammeområdet drift og utvikling.
Resterende på 520 000 tilføres rammeområdet helse og omsorg.
1. Merinntekt på 350 000 på rammeområdet oppvekst overføres til rammeområdet
helse- og omsorg.
2. Merforbruket innen helse- og omsorg, kroner 2 520 000, dekkes inn ved bruk av
kommunens disposisjonsfond.
3. I forbindelse med at hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet heretter skal avlønnes
sentralt, flyttes 90 000 kroner fra rammeområdet oppvekst til rammeområdet
politikk og sentraladministrasjon.
4. Siden renhold i hjemmetjenesten har blitt overført til renholdsavdelingen, tilføres
rammeområdet drift og utvikling (renholdsavdelingen) 1 000 000 kroner, ved at
budsjettet i helse- og omsorg kuttes tilsvarende. (hjemmetjenestene).

Side 13

Selje kommune

Arkiv:

FE - 150

JournalpostID:

17/2986
Geir Kvisten

Saksbehandlar:

Saksframlegg

Saksnr.
040/17

Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017

Rammesak økonomiplanperioden 2018-2021
Bakgrunn for saka:
I denne rammesaken forsøker administrasjonen å gi en beskrivelse av utfordringsbildet til Selje
kommune i neste planperiode, og peke på en del sentrale problemstillinger som kommunestyret må
ha et aktivt forhold til. Videre er det et ønske fra rådmannens side at kommunestyret også gir en del
tilbakemeldinger og føringer for strategiske veivalg i forhold til videre arbeid med økonomiplanen for
perioden 2018-2021. Rammesaken danner dermed et bakteppe og et grunnlag for videre
diskusjoner.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret vedtar rammesaken til orientering.

Vedlegg i saka:
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017

Demografikostnader Eid kommune (2017-2021)
Demografikostnader Selje + Eid (2017-2021)
Demografikostnader Selje kommune (2017-2021)
Investeringsbehov inventar og utstyr
Investeringsbehov kommunale bygg
Investeringsbehov kommunalteknikk
Investeringsbehov Selje kyrkjelege fellesråd
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Eid kommune (2016)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Selje + Eid (2016)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Selje kommune (2016)
Rammesak budsjett 2018

Formannskapet 24.05.2017:
Handsaming:

7 voterande.
Side 14

1334470
1334471
1334472
1334473
1334474
1334475
1334476
1334477
1334478
1334479
1334480

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes.
FS- 040/17 Vedtak:

Kommunestyret vedtar rammesaken til orientering.
Samrøystes.

Saksopplysningar:
I arbeidet med denne rammesaken er det benyttet både interne og eksterne ressurser. I
samråd med Eid kommune, har vi bestilt en rapport fra Telemarksforskning som, i tillegg til
en kostra-analyse, også har laget en del prognoser blant annet i forhold til økonomi og
demografi. Disse analysene tar for seg både Selje og Eid som selvstendige kommuner, men
også en analyse som viser den nye kommunen samlet. Disse rapportene ligger vedlagt.
I tillegg til rådmann og økonomisjef, har driftsrådgiver helse og omsorg, og driftsrådgiver
oppvekst, i samarbeid med sine respektive tjenesteledere, forsøkt å se litt inn i krystallkula,
og beskrevet utfordringer og mulige løsninger og scenarier i neste planperiode.
Denne rammesaken danner et bakteppe, og et grunnlag for videre diskusjoner både i
administrasjonen, men ikke minst også i det politiske miljø. Det er viktig at vi har en felles
virkelighetsforståelse, og at vi sammen kan finne løsninger for å på en best mulig måte sikre
kommunens tjenester de neste årene.

Side 15

