
Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 

 Dir.tlf: 61 26 81 30   
 

Møte i  Kommunestyret den 23.02.2017 - Sak: 14/17 

 

Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Arbeiderpartiet: 
«1. 
Formannskapet sin innstilling vedr. mandat til saksutvalget tas ut og erstattes med følgende: 
Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er brukt i våre 
nabokommuner 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 
 
2. 
Saksutvalget skal ha 5 medlemmer» 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet følgende forslag for Senterpartiet: 
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte». 
 
Senterpartiets forslag falt med 17 mot 8 stemmer. 
 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets 
forslag ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 15 mot 10 stemmer. 
 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets 
forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 11 stemmer. 
 
Formannskapets innstiling til medlemmer ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Finn Brekke fremmet forslag om at Elin Heidi Slåsletten (AP) oppnevnes som leder for 
utvalget. 
Forslaget til leder ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til at rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

 
1) Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er brukt i 

våre nabokommuner innenfor følgende områder: 

 Plansaker 
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 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

 Infoland 
 
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: Elin Heidi Slåsletten (AP). 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
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