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Konstituert rådmann hadde følgende korrigering til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
3)Kommunestyret oppnevner flg. 5 medlemmer skal rettes til: Kommunestyret oppnevner 
flg. 3 medlemmer: 
 
Marthe Lang-Ree(SP) fremmet følgende forslag fra Senterpartiet punkt 1 og 2: 
1.«Kommunale gebyrer på selvkostområdet utredes administrativt og legges frem for politisk 
behandling innen september 2017. 
 
2.Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal gebyrer vurderes og innstilles til 
kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

 Infoland» 
 
Til punkt 3 ble følgende medlemmer foreslått: 
1.Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2.Per Nermo (H) 
3.Elin Heidi Slåsletten (AP) 
Valg av leder utsettes til kommunestyrets behandling av saken. 
 
Punkt 1: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag 
første del av punkt 1, ble rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
Punkt 2: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag 
andre del av punkt 1 ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: foreslåtte medlemmer ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
1) Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 

Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal saksutvalget vurdere og 
innstille gebyrer til kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

  Infoland 
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2) Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
3) Kommunestyret oppnevner flg. 3 medlemmer: 

1. Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2. Per Nermo (H) 
3. Elin Heidi Slåsletten (AP) 

 
Leder for utvalget oppnevnes i kommunestyret. 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
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