Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Roan Formannskap
Ordførers kontor, Roan kommunehus
18.10.2016
09:00 – 12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Einar Eian
Ordfører
Per Bremnes
Medlem
Hanne Skjæggestad
Medlem

Representerer
RO-H
RO-KRF
RO-V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jan Helge Grydeland
MEDL
Erik Jakobsen
VORD

Representerer
RO-SP
RO-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Bente Sandmo
Erik Jakobsen
Marianne Strøm
Jan Helge Grydeland

Representerer
RO-AP
RO-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roy Hemmingsen
Iren Aronsen Viken
Roald Terning
Kari Helmersen
Harriet Larsen
Geir Ola Aune

Stilling
Rådmann
Konsulent
Konsulent
Sektorleder oppvekst/kultur
Sektorleder helse/sosial
Sektorleder teknisk/landbruk

Merknader:
Ingen merknader til innkallingen

Saksnr
RS 3/16
DR 1/16
PS 34/16
PS 34/16

Sakstittel
Lukket
Referatsaker
Særutskrift Vågen Aqua - Søknad om støtte fra næringsfondet.
Drøftingssaker/Politisk saker
Drøftingssaker/Informasjon - Formannskapsmøte 18.10.2016
LVKs medlemskommuner anmodes om kronerulling til støtte Anke til Høyesterett i Statsnett-saken
ikke på sakskartet ved utsending av møteinnkalling.
Ordfører ber om å få PS/34 satt på sakskartet til behandling den 18.10.2016

Godkjenning av sakliste:
Formannskapet sluttet seg enstemmig til ordførerens ønske om å ta PS 34/16 opp til behandling
i F-skaps møtet.

Roan kommune 18.10.2016
Einar Eian
Ordfører

Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann

Referatsaker
RS 3/16 Særutskrift Vågen Aqua - Søknad om støtte fra næringsfondet.

Ordfører orienterte formannskapet om utsatt frist for utbetaling av tilskudd gitt i
RS 3/16.
Vedtakets kulepunkt 1:
Tilskudd står ved lag i 18 måneder fra tilsagnsdato.
Vedtakets kulepunkt 3:
Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av
kommunen innen 3 år og 6 måneder fra tilsagnsdato.

Drøftingssaker
DR 1/16 Drøftingssaker/Informasjon - Formannskapsmøte 18.10.2016
Saksprotokoll i Roan Formannskap - 18.10.2016
Behandling:
Drøftings-/Informasjonssaker som ble gjennomgått i formannskapets arbeidsmøtet:
 Presentasjon av budsjett 2017 sektorvis før endelig ramme
Rådmannen og Sektorlederne la fram første råutkast for sine ansvarsområder til driftsbudsjett
2017.
Tilbakemelding/signaler fra formannskap til administrasjonen:
Administrasjonens videre arbeid med budsjettforslag til formannskap:
 Formannskapet ber om utredninger for besparelser med konsekvenser.
 Samt evt. nye driftsutgifter 2017 utredes med bruk av omdisponerte driftsmidler til å
dekke reduksjon av utgift.
Endelig vedtak:
Ikke fattet politisk vedtak i arbeidsmøtet.

PS 34/16 LVKs medlemskommuner anmodes om kronerulling til støtte - Anke til
Høyesterett i Statsnett-saken
Rådmannens innstilling:

Saksprotokoll i Roan Formannskap - 18.10.2016
Behandling:
Ordførerens orientering til formannskap:
LVKs eiendomsskatteutvalg (ESU) oppfordrer alle medlemskommuner til å stå samlet og bidra i
kronerulling til støtte for de tre tilfeldig utvalget kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og
Hornnes, som har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett i saken mot Statsnett om
eiendomsskatt på nettanlegg.
Saken reiser prinsipielle spørsmål om beregning av fradraget for slit og elde på nettanlegg samt
domstolenes adgang til å prøve de kommunale takstnemndenes verdsettelsesskjønn. Søksmål
mot flere kommuner er stanset i påvente av rettskraftig avgjørelse i saken.
Disse spørsmål vil få betydning alle kommuner som utskriver eiendomsskatt på nettanlegg.
LVKs oppfordring til medlemskommuner:
«På denne bakgrunn oppfordrer vi som ordførere i de tre saksøkte kommunene og lederen i
LVK alle kommuner til å bidra med kr. 20.000 i kronerulling for å støtte de tre tilfeldige
utvalgte kommunene».

Dersom kommunene og LVK skulle vinne frem i Høyesterett og bli tilkjent sakskostnadene som
i tingretten, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt den enkelte kommune.
Ordfører framsatte forslag til vedtak:
Innbetaling Kr. 20.000,- til LVKs kontonr. 1503.70.57247 mrk. «Eiendomsskattetvister mot
Statsnett»
Belastet budsjett konto: Formannskapets tilleggsbevilgninger. 14901.100.1000
Framsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Innbetaling Kr. 20.000,- til LVKs kontonr. 1503.70.57247 mrk. «Eiendomsskattetvister mot
Statsnett»
Utgiftsføres budsjett konto : Formannskapets tilleggsbevilgninger. 14901.100.1000

