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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 23.01.2018 Tid: 10.10 – 12.20 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro Permisjon fra kl 13.30 
Varamedlem Steinar Grimsrud  
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Sak 1/18 i Planutvalget 23.01.2018 - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV 
FRILUFTSOMRÅDER  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Utkast til «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune 
bestående av kart som viser friluftsområdene, 9.1.2018 og tilhørende 
områdebeskrivelse, datert 12.1.2018, legges ut på høring 
 
Enstemmig vedtatt at prinsipielle saker som denne behandles i kommuneplanutvalget. 
 

 Barnevernløftet Innlandet  
Behandles i kommunestyret i juni 2018. informasjon utdelt i møtet. 
 

 Utviklingsprosjektet «Alle skal med»  - 3- årig prosjekt  - gjennomføres ved Øyr 
ungdomsskole 

Adm. Vedtak fra Oppland fylkeskommune utdelt i møtet. 
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 Distriktsindeksen 
 

 Lovendring – Forvaltningsloven og Tvisteloven 
 

 Sammordning av statlige innsigelser – endring fra 01.01.2018 
 

 
Rådmann Ådne Bakke: 

 Høring – Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av 
postloven 

Øyer kommune avgir ikke høringsuttalelse. 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/18 18/23     
  DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, IA, 

PENSJON OG BEMANNINGSNORMER 
  

 
2/18 17/2388     
  TILSKUDD ØSTNORSK FILMSENTER 2018    
 
3/18 18/34     
  ØYER-EKKO 2018 TILLEGGSBEVILGNING TIL ARRANGEMENT   
 
4/18 18/30     
  PILEGRIMSLEDEN 2018 OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I 

KST-SAK 20/14 
  

 
5/18 18/75     
  SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS V/TERJE MOSVEEN OG SVEIN 
REISTAD 

  

 
6/18 17/2570     
  SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  

SØKER: ENEBARN AS  V/DAGLIG LEDER LARS BIRGER VIK-HANSEN 
  

 
7/18 17/2397     
  SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL 

LYSBAKKEN MASKIN AS  
  

 
8/18 14/480     
  FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - 

IGANGSETTING AV TILTAK OG ETABLERING AV 
GUDBRANDSDALSTING  

  

 
9/18 16/2392     
  KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER    
 
10/18 17/2377     
  ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
11/18 17/2444     
  INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
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12/18 17/2405     
  KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV 

SAKEN OM LEIE AV LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT  
  

 
13/18 18/14     
  REFERATER TIL FORMANNSKAPET 23.01.2018    
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1/18   
DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR  HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, IA, PENSJON OG 
BEMANNINGSNORMER 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget og disse 
oversendes KS. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 i tilbakemelding fra Øyer kommune: 
«Fokus på særaldersgrenser». 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 i tilbakemelding fra Øyer 
kommune: 
«Oppnå målet lederutvikling og lederkompetanse». 
Stein Plukkeruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 4 i tilbakemelding fra Øyer 
kommune: 
«Fortsatt fullfinansiering av slike endringer som eks. bemanningsnormer. 
Stein Plukkeruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS». 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS. 
 
 

2/18   
TILSKUDD ØSTNORSK FILMSENTER 2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1) Øyer kommune øker sitt tilskudd til Østnorsk Filmsenter AS til kr. 50 000 for 2018. 
Tiltaket finansieres gjennom årlig bevilgning til næringsformål.  

  
2) Tilskuddet indeksreguleres (deflater) årlig.  
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1) Øyer kommune øker sitt tilskudd til Østnorsk Filmsenter AS til kr. 50 000 for 2018. 
Tiltaket finansieres gjennom årlig bevilgning til næringsformål.  

  
2) Tilskuddet indeksreguleres (deflater) årlig.  

 
 

3/18   
ØYER-EKKO 2018  TILLEGGSBEVILGNING TIL ARRANGEMENT 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes over 
formannskapets særskilte konto som settes ned fra kr 75.000,- til kr 25.000,-. 
 
2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-3859 50 000   

Formannskapets 
særskilte konto 

14901-1000-1001   50 000 

Til sammen   50 000 50 000 

 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes av 
disposisjonsfondet som settes ned fra kr 18.372.769,- til kr 18.322.769,-. 
 
2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-3859 50 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-8801   50 000 

Til sammen   50 000 50 000 

 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens  forslag enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
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1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes av 
disposisjonsfondet som settes ned fra kr 18.372.769,- til 18.322.769,-. 
 
2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-3859 50 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-8801   50 000 

Til sammen   50 000 50 000 

 
 
 

4/18   
PILEGRIMSLEDEN 2018  OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I KST-SAK 20/14 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-8801   100 000 

Til sammen   100 000 100 000 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
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Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-8801   100 000 

Til sammen   100 000 100 000 

 
 
 

5/18   
SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS V/TERJE MOSVEEN OG SVEIN REISTAD 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr. 120.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll.  
 

2. Det forutsettes at det inngås en langsiktig husleieavtale mellom Kongsvegen 1659 AS 
og Trond Bjerkestuen på 10 år. 

 
3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere avklaring i henhold til reglene for 
tildeling av midler fra kommunalt næringsfond». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere avklaring i henhold til reglene for 
tildeling av midler fra kommunalt næringsfond.  
 
 

6/18   
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING   
SØKER: ENEBARN AS  V/DAGLIG LEDER LARS BIRGER VIK-HANSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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1. Enebarn AS ved daglig leder Lars Birger Vik-Hansen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Innerski adresse Gamlevegen 37 i Øyer for 
perioden 24.01.2018 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

 
2. Enebarn AS ved daglig leder Lars Birger Vik-Hansen innvilges tilvirkningsløyve for eget 

øl tilvirket av TAG AS for servering i Innerski i perioden 24.01.2018 til 30.06.2020 i 
henhold til bestemmelsene i Alkoholloven § 4-2 tredje ledd. 

  
3. Trym Klingenberg godkjennes som skjenkestyrer med Gyri Wahl som stedfortreder. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Enebarn AS ved daglig leder Lars Birger Vik-Hansen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Innerski adresse Gamlevegen 37 i Øyer for 
perioden 24.01.2018 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

 
2. Enebarn AS ved daglig leder Lars Birger Vik-Hansen innvilges tilvirkningsløyve for eget 

øl tilvirket av TAG AS for servering i Innerski i perioden 24.01.2018 til 30.06.2020 i 
henhold til bestemmelsene i Alkoholloven § 4-2 tredje ledd. 

  
3. Trym Klingenberg godkjennes som skjenkestyrer med Gyri Wahl som stedfortreder. 

 
 

7/18   
SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
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1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 

 
 

8/18   
FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - IGANGSETTING AV TILTAK OG 
ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  

b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
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Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  

b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 

 
 

9/18   
KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag : 
«Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen». 
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Stein Plukkeruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen». 
Nisveta Tiros tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 
 

3) Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen. 
 

4) Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen. 

 
 

10/18   
ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
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11/18   
INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
 

12/18   
KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV 
LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 150.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
Behandling: 
Ordføreren redegjorde for prosedyrereglene ved benkeforslag. 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag: 
«Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet».  
Ordførerens endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  
 
 

 

 

 

 

 

13/18   
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 23.01.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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