TRYSIL KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunestyresalen, Trysil rådhus

Dato:

23.10.2018

Tidspunkt:

09:00 – 17:25

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Erik Sletten
Ordfører
Knut Løken
Varaordfører
Anders Nyhuus
Medlem
Liz Bjørseth
Medlem
Linn Rundfloen
Medlem
Randi Sætre
Medlem
Even Eriksen
Medlem
Marit Nyhuus
Medlem
Einar Hyllvang
Varamedlem

Parti
SP
H
H
H
H
AP
AP
SV
AP

Vara for

Stein Bogsveen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Jan Sævig
Protokollfører Grete Myrvold Rydje
Kommunalsjef for oppvekst og
PS 18/49
kultur Roar Vingelsgaard
Barnehagesjef Berit Helen Haget
PS 18/49
Kommunalsjef for forvaltning og
Under den lukkede delen av PS 18/51
teknisk drift Bjørn Myhre
Økonomisjef Gerard Kort
PS 18/58
I tillegg protokolleres:
PS 18/55 ble behandlet først i møte på grunn av varslet habilitetsvurdering og
innkalte vara i den sammenheng.
Anders Nyhuus, H foreslo at PS 18/51 skulle behandles før PS 18/50. Marit Nyhuus,
SV sa seg enig. Ordfører og Even Eriksen, Ap sa seg uenige i det, men konklusjonen
ble at PS 18/51 ble behandlet før PS 18/50.
Rådmannen orienterte om status for budsjett 2019.
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SAKSLISTE:
Saksnr
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RS 18/9
RS 18/10
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PS 18/50
PS 18/51
PS 18/52
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Innhold
Referatsaker
Protokoll fra møte i formannskapet 11.9.2018
Tilstandsrapport for grunnskolen 2017
Utredning barnehagestruktur - Jordet barnehage
Ny barnehage i Trysil sentrum
Kjøp av eiendommen Kvea
Trysil Industrihus - vurdering av selskapets formål
Vedtekter for Raskiftet-fondet
Læreplassgarantien - hva skal den omfatte?
Nybergsund IL Trysil - tilskudd til bytting av kunstgress på
Nybergsund stadion, ny behandling
PS 18/56 Anmodning om å øke antall plasser fra 10 til inntil 15 for
enslige mindreårige.
PS 18/57 Politisk organisering etter valget 2019
PS 18/58 Tertialrapport 2 - Trysil kommune

Underskrift leder:
----------------------
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PS 18/48 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Protokoll fra møte i formannskapet 11.9.2018 ble enstemmig godkjent.
RS 18/10 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 utgår etter forslag fra Randi Sætre,
Ap. Begrunnelse: Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok at den skal opp som PS
i kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 23.10.2018:
Protokoll fra møte i formannskapet 11.9.2018 godkjennes.

PS 18/49 Utredning barnehagestruktur - Jordet barnehage
Innstilling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 18.10.2018:
1. Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt i Jordet. Barnehagen skal ha
en kapasitet på inntil 30 unger.
2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken
2019.
3. Før saken kommer opp i kommunestyret, skal det utarbeides et dokument
som klart viser forskjellen mellom å bygge nytt og bygge om.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
To dokumenter – Jordet barnehage – kostnader og Jordet barnehage – skisser
nybygg ble publisert på Politikernettet 22.10.2018.
Protokolltilførsel fra H v/Anders Nyhuus:
Punkt 2 i kommunestyrets vedtak er ikke oppfylt som bestilt fra kommunestyret. Trysil
Høyre forutsetter at dette vedtaket oppfylles.
Endringsforslag fra Randi Sætre, Ap:
Punkt 1: Unger byttes ut med plasser.
Punkt 3 utgår da dokumentet er utarbeidet til formannskapets møte.
Votering:
1. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling med Sætres endringsforslag til
pkt. 1 enstemmig vedtatt.
2. Hovedutvalgets innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.
3. Sætres endringsforslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
1. Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt i Jordet. Barnehagen skal ha
en kapasitet på inntil 30 plasser.
2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken
2019.
Protokolltilførsel fra Høyre:
Punkt 2 i kommunestyrets vedtak er ikke oppfylt som bestilt fra kommunestyret. Trysil
Høyre forutsetter at dette vedtaket oppfylles.
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PS 18/50 Ny barnehage i Trysil sentrum
Innstilling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 18.10.2018:
1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes
Trysil kulturskole til Kvea.
2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken
2019.
3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ,
inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november:
1. Nysted barnehage legges ned.
2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å
inneholde plass til i alt 70 barn.
3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse
med inntil 30 barn.
4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk
av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund.
5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet
barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Brev fra foresatte datert 22.10.2018 ble publisert på Politikernettet 22.10.2018.
Endringsforslag fra H v/Anders Nyhuus:
Alle vedtak hittil om sentrumsbarnehage oppheves. Saken om sentrumsbarnehage
utredes på nytt i full bredde, jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak i PS 18/23 om
helhetlig barnehageplan. Utredningen skal belyse alle reelle alternativer, inkludert
mulige endringer i fordeling av plasser mellom kommunale og private barnehager og
innbyrdes mellom kommunale barnehager.
Tilleggsforslag fra Ap v/Even Eriksen:
Formannskapet tar brevet/oppropet fra foresatte på alvor. Rådmannen bes derfor i
forkant av kommunestyrets behandling av saken å invitere til et åpent informasjonsog dialogmøte på Kvea. Målgruppen er foresatte og andre interesserte der det
redegjøres for hvilken betydning alternativ 1 vil få for det pedagogiske, trafikale og
økonomiske sammenliknet med alternativ 2. Til dette møtet bør det også ses på
muligheten for å invitere foreldrerepresentanter fra en sammenliknbar barnehage for
å dele erfaringer.
Votering:
1. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling vedtatt med 5 (Ap, SV, Sp) mot
4 stemmer (H) som ble avgitt for Hs forslag.
2. Aps tilleggsforslag vedtatt med 5 (Ap, SV, Sp) mot 4 stemmer (H).
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes
Trysil kulturskole til Kvea.
2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken
2019.
3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ,
inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november:
1. Nysted barnehage legges ned.
2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å
inneholde plass til i alt 70 barn.
3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse
med inntil 30 barn.
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4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk
av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund.
5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet
barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
4. Formannskapet tar brevet/oppropet fra foresatte på alvor. Rådmannen bes
derfor i forkant av kommunestyrets behandling av saken å invitere til et åpent
informasjons- og dialogmøte på Kvea. Målgruppen er foresatte og andre
interesserte der det redegjøres for hvilken betydning alternativ 1 vil få for det
pedagogiske, trafikale og økonomiske sammenliknet med alternativ 2. Til
dette møtet bør det også ses på muligheten for å invitere
foreldrerepresentanter fra en sammenliknbar barnehage for å dele erfaringer.

PS 18/51 Kjøp av eiendommen Kvea
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen fortsetter forhandling om pris med sikte på kjøp av 8,1 da av
eiendommen Kvea (se vedlagte kartutsnitt)
2. Forutsetning for kjøp er at eiendommen Kvea primært benyttes til å etablere
ny sentrumsbarnehage
3. Det fastsettes maksimal kostnadsramme på kr …….. som rådmannen gis
fullmakt til å forhandle innenfor
4. Oppnås enighet om pris med selger og dette ligger innenfor den vedtatte
kostnadsrammen, så legges kostnaden for ervervet inn og vurderes som en
del av budsjettbehandlinga for 2019.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Erik Sletten, Sp ba om å få sin habilitet vurdert da eier av Kvea er en barndomsvenn
og de to gjør byttearbeider på hverandres landbrukseiendommer.
Ordfører fratrådte møtet.
Varaordfører overtok møteledelsen.
Votering: Erik Sletten ble enstemmig kjent habil.
Endringsforslag fra H v/Anders Nyhuus:
Eiendommen Kvea kjøpes ikke.
Endringsforslag fra Ap v/Randi Sætre:
Punkt 1 endres til: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om pris med sikte på kjøp
av 8,1 dekar av eiendommen Kvea.
Punkt 2, 3 og 4 strykes.
Sætre endret Aps forslag punkt 1 til:
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om pris med sikte på kjøp av eiendommen
Kvea.
Formannskapet lukket enstemmig møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 punkt 5
da de ville diskutere forhandlingsstrategi og pris, jf. offl. § 23 første ledd.
Møtet ble åpnet før øvrige deler av saken ble debattert.
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Votering:
1. Rådmannens innstilling falt enstemmig.
2. Aps forslag vedtatt med 5 (Ap, SV og Sp) mot 4 stemmer (H) som ble avgitt
for Hs forslag.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om pris med sikte på kjøp av eiendommen
Kvea.

PS 18/52 Trysil Industrihus - vurdering av selskapets formål
Rådmannens innstilling:
1. Trysil Industrihus AS fortsetter med de oppgavene som ligger til selskapet
gjøremål i dag.
Det må likevel vurderes om Trysil Industrihus skal gå inn på og ta ansvar for
oppgaver knyttet til infrastrukturtiltak
2. Trysil kommune overfører ikke eller overtar oppgaver fra Trysil Industrihus AS
3. Trysil Industrihus AS og Trysil kommune har forskjellige roller og utfyller
hverandre i forhold til de oppgaver som kommunen ønsker å løse. Det vil
være formålstjenlig å formalisere samarbeidet mellom Trysil Industrihus AS
og Trysil kommune, spesielt med tanke på planlegging for å utvikle attraktive
og byggeklare næringsarealer.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Endringsforslag fra H v/Anders Nyhuus:
Punkt 1 endres til: Trysil Industrihus AS fortsetter inntil videre med de oppgavene
som ligger til selskapets gjøremål i dag.
Punkt 1 siste setning strykes.
Punkt 2 endres til: Trysil kommune overfører foreløpig ikke eller overtar oppgaver fra
Trysil Industrihus AS.
Punkt 3 strykes.
Nytt punkt 3: Det startes en strategiprosess hos eier ved et ad hoc-utvalg utgått av
formannskapet. Mandatet er å revidere eierskapsmeldingens kapittel om selskapet
og styringssignalene som gis fra eier og til selskapet. Selskapets styre deltar i ad
hoc-utvalgets arbeid i den utstrekning utvalget finner det nødvendig. Utvalget leverer
sin innstilling til behandling i formannskap og kommunestyre før sommeren 2019.
Votering: Hs endringsforslag enstemmig vedtatt. Ingen stemte for rådmannens
innstilling.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
1. Trysil Industrihus AS fortsetter inntil videre med de oppgavene som ligger til
selskapets gjøremål i dag.
2. Trysil kommune overfører foreløpig ikke eller overtar oppgaver fra Trysil
Industrihus AS.
3. Det startes en strategiprosess hos eier ved et ad hoc-utvalg utgått av
formannskapet. Mandatet er å revidere eierskapsmeldingens kapittel om
selskapet og styringssignalene som gis fra eier og til selskapet. Selskapets
styre deltar i ad hoc-utvalgets arbeid i den utstrekning utvalget finner det
nødvendig. Utvalget leverer sin innstilling til behandling i formannskap og
kommunestyre før sommeren 2019.
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PS 18/53 Vedtekter for Raskiftet-fondet
Rådmannens innstilling:
Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftefondet i henhold til vedlagte forslag.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Brev fra Søre Osen Grendeutvalg ble publisert på Politikernettet før møtestart
23.10.2018.
Endringsforslag fra Ap v/Randi Sætre:
Siste setning i punkt 2 Formål endres til: Midlene kan ikke brukes til sanering av
gjeld.
Forslag fra Sp v/Erik Sletten:
Tillegg i punkt 1 Hjemmel og avkastning: … avsettes det årlig 2 millioner kroner i
2012-kroner…
Punkt 6 2. avsnitt endres til: Søre Osen Grendeutvalg innstiller for prosjekter innenfor
en årlig ramme på 350 000 kroner.
Votering:
1. Sps tilleggsforslag til punkt 1 enstemmig vedtatt.
2. Aps endringsforslag falt med 3 (Ap) mot 6 stemmer (H, Sp, SV).
3. Sps endringsforslag til punkt 6 vedtatt med 6 (Sp, H, SV) mot 3 stemmer (Ap).
4. Rådmannens innstilling med vedtatte endrings- og tilleggsforslag enstemmig
vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag
med følgende endringer:
 Tillegg til punkt 1 Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner.
 Punkt 6 2. avsnitt endres til: Søre Osen Grendeutvalg innstiller for prosjekter
innenfor en årlig ramme på 350 000 kroner.

PS 18/54 Læreplassgarantien - hva skal den omfatte?
Rådmannens innstilling:
- Læreplassgarantien i Trysil skal gjelde for alle tryslinger som velger
fagopplæring, både via det ordinære løpet og de som velger et
grunnkompetanseopplæringsløp
- Læreplassgarantien begrenses til lærebedrifter og det utvalg av læresteder
som finnes i Trysil kommune til enhver tid. Den utvides til å gjelde yrker hvor
det finnes bedrifter med fagpersoner innenfor kommunen, men at det her gis
åpning for midlertidige løsninger utenfor kommunen frem til det finnes en
læreplass for det aktuelle lærefaget
- Det stilles følgende krav til eleven som følger det ordinære utdanningsløpet:
o Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og
Vg2)
o Alle fagene skal være bestått
o I programfagene skal eleven ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
o Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift
(minimum 2 uker på Vg2)
o Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å
stille til et intervju mot slutten av Vg2.
- Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det følgende krav:
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o
o
o

Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og
Vg2)
Alle fagene skal være bestått
Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å
stille til et intervju mot slutten av Vg2.

- Ungdomsrett og voksenrett legges til grunn for hvor lenge garantien skal anses
gyldig
- Det ytes et tilskudd på kr 30.000 til nye lærebedrifter og til nye lærefag i
eksisterende lærebedrifter.
Kravet for å kunne motta tilskudd er at bedriften er godkjent som lærebedrift, at
lærefaget er godkjent, samt at det foreligger godkjent lærekontrakt og arbeidsavtale
mellom bedriften og lærlingen.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Endringsforslag fra Ap v/Even Eriksen:
Som rådmannens innstilling med den endring at 3. kulepunkt i 3. strekpunkt strykes.
Votering:
1. Aps endringsforslag vedtatt med 5 (Ap, SV, Sp) mot 4 stemmer (H) som ble
avgitt for rådmannens innstilling.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
 Læreplassgarantien i Trysil skal gjelde for alle tryslinger som velger
fagopplæring, både via det ordinære løpet og de som velger et
grunnkompetanseopplæringsløp.
 Læreplassgarantien begrenses til lærebedrifter og det utvalg av læresteder
som finnes i Trysil kommune til enhver tid. Den utvides til å gjelde yrker hvor
det finnes bedrifter med fagpersoner innenfor kommunen, men at det her gis
åpning for midlertidige løsninger utenfor kommunen frem til det finnes en
læreplass for det aktuelle lærefaget
 Det stilles følgende krav til eleven som følger det ordinære utdanningsløpet:
o Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1
og Vg2).
o Alle fagene skal være bestått.
o Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift
(minimum 2 uker på Vg2).
o Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt
å stille til et intervju mot slutten av Vg2.
 Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det følgende
krav:
o Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1
og Vg2).
o Alle fagene skal være bestått.
o Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt
å stille til et intervju mot slutten av Vg2.
 Ungdomsrett og voksenrett legges til grunn for hvor lenge garantien skal
anses gyldig.
 Det ytes et tilskudd på kr 30.000 til nye lærebedrifter og til nye lærefag i
eksisterende lærebedrifter. Kravet for å kunne motta tilskudd er at bedriften er
godkjent som lærebedrift, at lærefaget er godkjent samt at det foreligger
godkjent lærekontrakt og arbeidsavtale mellom bedriften og lærlingen.
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PS 18/55 Nybergsund IL Trysil - tilskudd til bytting av
kunstgress på Nybergsund stadion, ny behandling
Rådmannens innstilling:
Under forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert gir Trysil kommune et tilskudd til nytt
kunstgress på Nybergsund stadion tilsvarende kr 750 000.
Midlene tas fra frie disposisjonsfond.
Trysil kommune ønsker å være delaktig når treningstider for sesongen 2019 blir
fordelt.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Marit Nyhuus, SV ba om å få sin habilitet vurdert da hun er ekstern styreleder i hallen
som Nybergsund IL Trysil og Trysil FK eier sammen. Videre har Statens vegvesen,
der hun er ansatt, og Nybergsund IL Trysil samarbeidsavtaler som hun underskriver.
Randi Sætre, Ap ba om å få sin habilitet vurdert da hennes svoger sitter i styret i
Nybergsund IL Trysil.
Begge fratrådte møtet.
Frank W. Lie Bråten, Ap tiltrådte for Sætre.
Gry Vanja Eriksen, Ap tiltrådte for Nyhuus.
Votering:
Marit Nyhuus ble enstemmig kjent inhabil med hjemmel i kommuneloven § 40, 3.
punkt, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.
Randi Sætre ble enstemmig inhabil med hjemmel i kommuneloven § 40, 3. punkt, jf.
forvaltningsloven § 6, 2. ledd.
Endringsforslag fra Ap v/Even Eriksen:
Som rådmannens innstilling, men siste setning endres til:
Trysil kommune skal være delaktige når treningstider på anlegget blir tildelt. Dette for
å sikre at flere lag får tilgang til anlegget til en rimelig pris.
Endringsforslag fra Sp v/Erik Sletten:
1. Søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd til nytt kunstgress på
Nybergsund stadion avslås.
2. Trysil kommunes idrettsfond vurderes økt med det mål å gi en forutsigbar og
økt ressursbruk på idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune. Rådmannen
utreder saken og innarbeider et forslag i Trysil kommunes budsjett for 2019.
Votering:
1. Rådmannens innstilling falt enstemmig.
2. Sps forslag vedtatt med 5 (Sp og H) mot 4 (Ap) stemmer som ble avgitt for
Aps forslag.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
1. Søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd til nytt kunstgress på
Nybergsund stadion avslås.
2. Trysil kommunes idrettsfond vurderes økt med det mål å gi en forutsigbar og
økt ressursbruk på idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune. Rådmannen
utreder saken og innarbeider et forslag i Trysil kommunes budsjett for 2019.
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PS 18/56 Anmodning om økt bosetting av enslige mindreårige
flyktninger i 2018
Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 16.10.2018:
Trysil kommune øker antall plasser for enslige mindreårige flyktninger fra 10 til 12
inneværende år (2018).
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Votering: Hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
Trysil kommune øker antall plasser for enslige mindreårige flyktninger fra 10 til 12
inneværende år (2018).

PS 18/57 Politisk organisering etter valget 2019
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram til drøfting i formannskapet uten innstilling
Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Forslag fra Ap v/Randi Sætre:
1. Hovedutvalgsmodellen videreføres.
2. Kommunestyret fortsetter med 25 medlemmer.
3. Rådmannen bes framlegge en sak der det vurderes om utvalg og
formannskap bør endres til fem medlemmer i utvalgene og sju medlemmer i
formannskapet.
Sætre endret Aps forslag slik:
1. Hovedutvalgsmodellen videreføres.
2. Rådmannen bes framlegge en sak der det vurderes om utvalg og
formannskap bør endres til fem medlemmer i utvalgene og sju medlemmer i
formannskapet og ev. redusere kommunestyret.
Formannskapet besluttet at forslagene ikke skulle stemmes over.
Forslag fra Knut Løken, H:
Rådmannen tar saken til orientering og tar skriftlige og muntlige innspill med seg
videre.
Votering: Løkens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 23.10.2018:
Rådmannen tar saken til orientering og tar skriftlige og muntlige innspill med seg
videre.

PS 18/58 Tertialrapport 2 - Trysil kommune
Rådmannens innstilling:
 Kommunestyret tar tertialrapport 2 – 2018 til etterretning
 Rådmannen gis myndighet å foreta budsjettjusteringer som foreslått i tabellen
på side 15
 Rådmannen gis myndighet å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at
budsjettkontoer med fastlønn, ferievikarer og sosiale utgifter blir i samsvar
med regnskap pr. 31.12.2018
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Behandling i Formannskapet - 23.10.2018:
Formannskapet lukket møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 punkt 3 da
rådmannen ønsket å orientere om en personalsak.
Møtet ble åpnet etter orienteringa.
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 23.10.2018:
 Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til etterretning.
 Rådmannen gis myndighet å foreta budsjettjusteringer som foreslått i tabellen
på side 15.
 Rådmannen gis myndighet å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at
budsjettkontoer med fastlønn, ferievikarer og sosiale utgifter blir i samsvar
med regnskap per 31.12.2018.

