
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
  
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Kommunestyresalen  
Dato: 24.11.2020 
Tid: 08.00 - 10.35 
  

 
 
Følgende møtte:  
Navn Funksjon Repr. Vara for 
Morten K. Haraldstad Medlem KRF  
Torhild Hornnes Medlem SP  
Finn Bjørn Rørvik Nestleder H  
Svein Arne Haugen Leder AP  
Britt Ingrid Andersen Medlem AP  

 
Saker unntatt offentlighet PS 43/20 - PS 52/20  
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lillian Bjorå Andersen Arkivleder/rådgiver 
Anne Sofie Hornnes konst. kommunedirektør 

 
 
 
Svein Arne Haugen Lillian Bjorå Andersen 
ordfører utvalgssekretær 

 
 
 
 
 



Saksnr Innhold 
PS 39/20 Godkjenning av møteprotokoll 
PS 40/20 Godkjenning av innkalling 
PS 41/20 Diskusjonssaker/Eventuelt 
PS 42/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 
PS 43/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 

TrollAktiv Drift AS - utvikling av sykkelløype 
PS 44/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 

TrollAktiv Drift AS - instruktørkurs i friluftsliv 
PS 45/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 

Evjetun leirsted - markedsføring av vinterskoleleir 
PS 46/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 

Daniel Tickner - utvikling av bedriften 
PS 47/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 

Nor Dan Composites -kompetanseheving og innkjøp av 
spesialutstyr 

PS 48/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 
TS Plast - investering i ny sprøyte 

PS 49/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 
Evje Handels og Serviceforening - økt julehandel 

PS 50/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 
Per Breive - oppstart av birøkt 

PS 51/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 
Vittali Industriservice 

PS 52/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - 
Inger Lise Stulien Robstad 

 



PS 39/20 Godkjenning av møteprotokoll 

Formannskapet s behandling av sak  39/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll ble godkjent. 
  
 

PS 40/20 Godkjenning av innkalling 

Formannskapet s behandling av sak  40/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling ble godkjent. 
  
 

PS 41/20 Diskusjonssaker/Eventuelt 

Formannskapet s behandling av sak  41/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Eierskapsmelding kommer opp som sak i kommunestyret i januar. 
Eierskapsmelding Evjemoen Næringspark AS inngår i denne. 
Forslag til eierskapsmelding Evjemoen Næringspark sendes ut til alle gruppeledere i dag. 
Denne tas opp til behandling i formannskapsmøtet i januar. 
Gruppeleder Venstre og Fremskrittspartiet kalles derfor inn til formannskapsmøte i januar. 
Når eierskapsmeldingen er vedtatt tar vi en ny diskusjon på om vi trenger en egen 
næringsplan, eller om dette inngår i arbeidet til Evjemoen Næringspark. 
  
 
 

PS 42/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 

Formannskapet s behandling av sak  42/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Svein Arne Haugen (Ap) foreslo følgende kulepunkt strykes: 
Utredning av eiendomsskatt på bolighus, fritidseiendommer og næringseiendommer.  
  
Finn Bjørn Rørvik (H) foreslo nytt kulepunkt: 
Utredning av LMT, herunder organisering av tjenestene som inngår. 
  
Svein Arne Haugen  forslag ble enstemmig vedtatt. 
Finn Bjørn Rørvik forslag falt med 4 mot 1 stemme. 
  
Kommunedirektørens tilråding med endring ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Formannskapets tilråding: 
Det framlagte årsbudsjett vedtas i henhold til obligatoriske oppstillinger (vedlagt) som Evje      
og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2021. Sum bevilgninger drift er kr 234 843 800,-. 



 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, fordeling mellom rammene framgår av 
bevilgningsoversikt drift. 

 Investeringsbudsjett vedtas i henhold til obligatorisk oppstilling, med kr 28 178 700,- til 
fordeling. 

 Investeringsprosjektene vedtas på brutto ramme, fordeling fremgår av bevilgningsoversikt 
investering til fordeling. 

 Økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas: 
 Med rullering av kommuneplanens handlingsdel 
 I henhold til obligatoriske økonomiske oppstillinger  

 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 
 For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 

(esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg 
omfatta av særskattereglane for petroleum». Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
2021 er 7 promille, jfr esktl. § 11 første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 
og 31.10 i skatteåret. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, 
vedtatt i kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021, jfr. esktl.  § 10.  

 Låneopptak for 2021 settes til inntil kr 21 000 000,-. Avdragstid settes til 40 år. 
 Ramme for låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 
 Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.  
 Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris.  
 Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 906 952,- per plass i 2021, ut 

fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. Vederlagsforskriften. 
 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 2,7%. 
 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:  

 Det brukes kr 2 310 500,- av fritt disposisjonsfond, og kr 413 600,- av enhetsfond 
ungdomsskolen. Enhetsfond ungdomsskolen skal benyttes til kostnader med 
innglassing hovedinngang i henhold til vedtak i sak om justert kostnadsramme 
rehabilitering Evje ungdomsskole.  

 Det overføres kr 810 000,- til investeringsbudsjettet som finansiering av 
investeringene. 

 Det avsettes kr 902 200,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og avkastning på midlene) 

 Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning av overføring til 
Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr 400 000,- til infrastruktur (overføring til 
investering). 

 Det brukes og avsettes til bundne fond utover dette i henhold til vedlagt oppsett i 
økonomiplanen. 

 Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2021: 

 Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 
pensjonsvekst er kjent. 

 Midler satt av på sentral ramme vedr. barnehage, leirskole og moderasjonsordning 
sfo kan fordeles administrativt mellom aktuelle enheter. 

 Sentrale inntekter budsjettert i forbindelse med covid-19 (kr 2 969 000,-) fordeles 
administrativt til enhetene når ekstra kostnader/tap av inntekter blir kjent. 
Kommunestyret holdes orientert om fordelingene.    



 Dagens ordning med tilskudd til fiber for privatpersoner avvikles fra og med 2021. 
Kommunen prioriterer framover kun prosjekter som kvalifiserer til statlig/fylkeskommunal 
medfinansiering.   

 Kommunedirektøren arbeider videre med utredninger som skal ferdigstilles i forkant av 
budsjettprosessen for 2022. Dette gjelder følgende områder:  

 Utredning av skolestruktur, herunder vurdere organisering av skolene.  
 Utredning av barnehagetilbudet, herunder se på å kun tilby 5-dagers plasser. 
 Utredning av institusjonstilbudet for eldre, herunder se på å flytte beboerne på 

Hornnesheimen til Evjeheimen med de konsekvenser dette måtte medføre 
 Utredning av boligbehov innen helse og omsorg, herunder behov for nye boliger til 

aktuelle brukergrupper. 
 

PS 43/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - TrollAktiv 
Drift AS - utvikling av sykkelløype 

Formannskapet s behandling av sak  43/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet innvilger søknaden på inntil kr 200 000. 25 % utbetales ved oppstart, 50 % når 
50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet 
er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
  
 

PS 44/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - TrollAktiv Drift AS - 
instruktørkurs i friluftsliv 

Formannskapets behandling av sak  44/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet avslår søknad fra TrollAktiv Drift AS om støtte til instruktørkurs i friluftsliv. 
Bedriften anbefales å søke fylket om BIO-midler til intern opplæring. 
 

PS 45/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Evjetun leirsted - 
markedsføring av vinterskoleleir 

Formannskapets behandling av sak  45/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet innvilger søknaden på inntil kr.37 500 som er 50 % av prosjektkostnadene. 
25% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og 
fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
 

PS 46/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Daniel Tickner - 
utvikling av bedriften 

Formannskapets behandling av sak  46/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet avslår søknaden da dette vil virke konkurransevridende, samt at det er usikkert 
om dette vil gi nye arbeidsplasser. 
 

PS 47/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Nor Dan 
Composites -kompetanseheving og innkjøp av spesialutstyr 

Formannskapets behandling av sak  47/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet innvilger søknaden på inntil kr kr 108 000 dvs. 20% av prosjektkostnadene. 
25% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og 
fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
  
 

PS 48/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - TS Plast - 
investering i ny sprøyte 

Formannskapet s behandling av sak  48/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet innvilger søknaden på inntil kr 58 500 dvs. 50% av prosjektkostnadene.  
25% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og 
fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
  
 



PS 49/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Evje Handels og 
Serviceforening - økt julehandel 

Formannskapet s behandling av sak  49/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Morten K. Haraldstad (Krf) foreslo følgende: 
Formannskapet innvilger søknad på inntil kr.30.000, som er 43 % av 
prosjektkostnadene.  
25% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk 
og fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan 
dokumenteres. 
Morten K. Haraldstads forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
  
Vedtak: 
Formannskapet innvilger søknad på inntil kr.30.000, som er 43 % av prosjektkostnadene.  
25% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og 
fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
 

PS 50/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Per Breive - 
oppstart av birøkt 

Formannskapet s behandling av sak  50/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet avslår søknad fra Per Breive om tilskudd til oppstart av birøkt da søknaden 
ikke fyller kriteriene til fondet. 
  
 

PS 51/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Vittali 
Industriservice 

Formannskapet s behandling av sak  51/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet innvilger søknaden på inntil kr 108 000 som er 20 % av prosjektkostnadene. 25 
% utbetales ved oppstart, 50 % når 50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og 
fremdriftsmessig, og 25 % når prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres. 
  
 

PS 52/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt covid-19 næringsfond - Inger Lise Stulien 
Robstad 



Formannskapet s behandling av sak  52/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 
Formannskapet fatter i tråd med vedtaket i Evjemoen Næringspark AS følgende vedtak: 
Formannskapet avslår søknaden da prosjektet ikke fyller kriteriene for tilskudd fra covid 19 
næringsfondet. 
  
 


