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Sakstittel:  MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 20.06.2012 

 

BEHANDLING: 
Ekstra kommunestyremøte avvikles 30.8.2012. 

Kommunestyremøtet 20. september flyttes til 27. september. 

 

Ordfører påpekte at det var relativt tynt oppmøte fra politisk side på strategikonferansen. 

Ordføreren ba om at dette blir tatt opp i partigrupperingene. 

 

Ordfører Jon P. Husby besvarte spørsmål fra Lars Arne Pedersen vedrørende 

kollektivparkering. Ordføreren fikk kommunestyrets tilslutning til å oversende en henvendelse 

til Fylkeskommunen/Fylkestinget om problemet med tilstrekkelig parkeringsplasser i Børsa og 

Buvika. 

 

Skaun kommunestyre har valgt to representanter til rådet for Torshaug Folkehøgskule, mens 

det i Folkehøgskulens statuttene heter at Skaun skal velge ett medlem, med ett varamedlem. På 

vegne av valgnemda fremmet Bjørn Hammer forslag på Jan Ole Sund som medlem, med Erik 

Fenstad som varamedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 

 

VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 

 

Skaun kommune velger Jan Ole Sund som Skaun kommunes medlem, og Erik Fenstad som 

varamedlem, til rådet for Torshaug Folkehøgskule. 

 

  

Sak 40/12 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - 

UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN 

SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 
 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013. 

 

BEHANDLING: 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013. 
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Sakstittel:  SAMARBEIDSMODELL 2012-2021 FOR SKAUN 

KOMMUNE OG NÆRINGSHAGEN I 

ORKDALSREGIONEN - SAMARBEIDSAVTALER 
 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

Skaun kommune inngår samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Det bevilges kr. 233 000 til formålet, beløpet dekkes gjennom budsjettregulering i 

økonomirapport 1/12. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Skaun kommune inngår samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Det bevilges kr. 233 000 til formålet, beløpet dekkes gjennom budsjettregulering i 

økonomirapport 1/12. 
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Sakstittel:  SLUTTBEHANDLING VANNBRUKSPLAN 2013-2016 

  
PLAN OG MILJØUTVALGETS INNSTILLING: 

Vannbruksplanen 2013-2016 vedtas, med følgende endringer: 

All vurdering i tekst og diagram angående slakteri fase 1, samt slakteri fase 1 og 2 på 

Høgsetåsen, tas ut avplanen. 

 

BEHANDLING: 
Ordfører Jon P. Husby orienterte om notat fra avd. ingeniør Jon Ivar Reitan, vedrørende 

skrivefeil i Vannbruksplanen og vedleggene. Dette vil bli rettet opp før endelig plan utsendes. 

 

Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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VEDTAK: 
Vannbruksplanen 2013-2016 vedtas, med følgende endringer: 

All vurdering i tekst og diagram angående slakteri fase 1, samt slakteri fase 1 og 2 på 

Høgsetåsen, tas ut avplanen. 
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Sakstittel:  SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER FOR 

OPPSETTING AV "SKOTTET" I BUVIKA 

 2013 
 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

1.  Søknaden avslås.  

2.  For å gjennomføre spelet ”Skotet” pålegger kommunestyret rådmannen å ta initiativ til 

snarlig å opprette en organisasjon som får ansvaret for å planlegge og gjennomføre spelet.  

3.  Skaun kommune bevilger kr. 500.000,-, hvorav kr. 200.000,- stilles til disposisjon i 2012, 

og resterende kr. 300.000 innarbeides i budsjettet for 2013. 

4.  Bevilgningen for 2012 dekkes av driftsfondet. 

 

BEHANDLING: 
Saken ble utsatt til kl. 18.00, og behandlet etter sak 57/12. 

Siri Grøttjord, Asbjørn Leraand, og Mildrid W. Gimseng, ble erklært inhabile og fratrådte 

behandlingen av saken. I deres sted møtte hhv Espen Lien Pedersen, Marit R. Ness og Espen 

Tørset.  

 

Jan Ole Sund var innvilget permisjon og deltok ikke under behandlingen av saken. 

 

Erik Fenstad fremmet følgende forslag på vegne av H: 

Alt. Pkt. 3: 

Skaun kommune bevilger kr. 300 000, hvorav kr. 100 000 stilles til disposisjon i 2012, og 

resterende kr. 200 000 innarbeides i budsjett for 2013. 

 

Det ble votert alternativt mellom forslaget fremmet av Erik Fenstad, og Formannskapets 

innstilling, pkt 3. Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer og ble vedtatt. De som stemte 

for forslaget fremmet av Erik Fenstad var Lene Meistad, Johanne Hammer, og Erik Fenstad, 

fra H. 

 

Det ble deretter votert over hele innstillingen fra Formannskapet. Innstillingen ble enstemmig 

vedtatt. 

 

VEDTAK: 
1.  Søknaden avslås.  

2.  For å gjennomføre spelet ”Skotet” pålegger kommunestyret rådmannen å ta initiativ til 

snarlig å opprette en organisasjon som får ansvaret for å planlegge og gjennomføre spelet.  
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3.  Skaun kommune bevilger kr. 500.000,-, hvorav kr. 200.000,- stilles til disposisjon i 2012, 

og resterende kr. 300.000 innarbeides i budsjettet for 2013. 

4.  Bevilgningen for 2012 dekkes av driftsfondet. 
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Sakstittel:  INITIATIV OG DIALOG MED PRIVATE VANNVERK 

  
PLAN OG MILJØUTVALGETS INNSTILLING: 

 

Rådmannen gis mandat til å starte en dialog med de private godkjenningspliktige vannverkene 

i kommunen for å kartlegge ønsker og behov om eventuell kommunal drift eller overtakelse i 

framtiden. Ny sak om videre arbeid vil bli tatt opp når dagens status er kartlagt. 

 

BEHANDLING: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Rådmannen gis mandat til å starte en dialog med de private godkjenningspliktige vannverkene 

i kommunen for å kartlegge ønsker og behov om eventuell kommunal drift eller overtakelse i 

framtiden. Ny sak om videre arbeid vil bli tatt opp når dagens status er kartlagt. 

 

  

Sak 45/12 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 

 PUB MARINO 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges serveringsbevilling for 

Rossvolltoppen, 7353 Børsa. 

 

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges serveringsbevilling for 

Rossvolltoppen, 7353 Børsa. 
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Sakstittel:  HØRING AV NOU 2012:6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK 

  
HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGETS INNSTILLING: 

Fremlagt forslag til høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak, vedtas.   

 

BEHANDLING: 
HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Fremlagt forslag til høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak, vedtas.   

 

  

Sak 47/12 
 

 

Sakstittel:  VEDTAKSKONTROLL 1. TERTIAL 2012 

  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Vedtakskontrollen tas til orientering. 

 

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Vedtakskontrollen tas til orientering. 

 

  

Sak 48/12 
 

 

Sakstittel:  OPPRETTE FYSAK-KOORDINATORSTILLING 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILING: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % FYSAK-

koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor rammen 

av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor ramma 

av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av 

midler vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal 

planlegge og koordinere aktiviteten. 
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BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % FYSAK-

koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor rammen 

av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor ramma 

av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av 

midler vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal 

planlegge og koordinere aktiviteten. 
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Sakstittel:  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA 

01. SEPTEMBER 2012 TIL 31. DESEMBER 2013 

 SIRI GRØTTJORD 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Siri Grøttjord innvilges fritak for sine verv i Kommunestyret og Formannskapet i perioden 1. 

september 2012 – 31. desember 2013. 

 

BEHANDLING: 
Saken ble behandlet etter sak 57/12. 

Siri Grøttjord ble erklært inhabil, og fratrådte under behandlingen av saken. I hennes sted 

møtte Marit R. Ness.  

 

Jan Ole Sund var innvilget permisjon, og deltok ikke under behandling av saken. 

 

Det ble innvilget et kort gruppemøte. 

 

Reidar Hovtun fremmet følgende forslag på vegne av SV, SP, Fr.P, BL og Kr.F: 

Søknad fra Siri Grøttjord om fritak for sine verv i Kommunestyret og Formannskapet i 

perioden 1. september 2012 – 31. desember 2013 avslås. 

 

Lars Arne Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Ap: 

Siri Grøttjord innvilges fritak for sine verv i Kommunestyret og Formannskapet i perioden 1. 

september 2012 til 31. desember 2013. 

 

Bjørn Hammer fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppa: 

Saken utsettes til kommunestyremøte 30. august. 

 

Det ble votert over utsettelsesforslaget fremmet av Bjørn Hammer. Utsettelsesforslaget fikk 11 

stemmer og ble vedtatt. De som stemte mot var representantene fra H og Ap. 
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VEDTAK: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 30. august. 

 

  

Sak 50/12 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNEDELPLAN KULTUR - RAMMER FOR 

PLANARBEIDET 

  
HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGETS INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til Kommunedelplan for kultur for Skaun 

kommune.  

 

Planarbeidet skal favne både de oppgaver som administrativt ligger til Kultur, fritid og 

frivillighet, men samtidig være en kulturplan som legger visjoner for det frivillige kulturlivet i 

kommunen. 

 

Kommunestyret forventer at frivilligheten og kommunens lag og organisasjoner involveres i 

planprosessen. HOKU blir referansegruppe for rådmannens administrativt oppnevnte 

plangruppe.  

 

Planarbeidet ferdigstilles innen juni 2013. 

 

BEHANDLING: 
HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til Kommunedelplan for kultur for Skaun 

kommune.  

 

Planarbeidet skal favne både de oppgaver som administrativt ligger til Kultur, fritid og 

frivillighet, men samtidig være en kulturplan som legger visjoner for det frivillige kulturlivet i 

kommunen. 

 

Kommunestyret forventer at frivilligheten og kommunens lag og organisasjoner involveres i 

planprosessen. HOKU blir referansegruppe for rådmannens administrativt oppnevnte 

plangruppe.  

 

Planarbeidet ferdigstilles innen juni 2013. 
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Sakstittel:  REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILING: 

Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. 

 

  

Sak 52/12 
 

 

Sakstittel:  TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - 

BARNEVERNSVAKT 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILING: 

Barnevernsvakt. 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  

 

Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe bestillings-

/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av de 

nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Barnevernsvakt. 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  
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Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe bestillings-

/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av de 

nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 
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Sakstittel:  FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVISJON 2012 - 2013 

AV SAMFUNNSPLAN OG AREALPLAN, HØRING 

  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Vedlagte ”Forslag til planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan” vedtas sendt på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med programmets tidsplan for 

planprosessen.  Høring / offentlig ettersyn bekjentgjøres som beskrevet i saksframlegget. 

 

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Vedlagte ”Forslag til planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan” vedtas sendt på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med programmets tidsplan for 

planprosessen.  Høring / offentlig ettersyn bekjentgjøres som beskrevet i saksframlegget. 

 

  

Sak 54/12 
 

 

Sakstittel:  TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN-

FELLES SKATTEINNKREVING. 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeide om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen, men ønsker ikke på nåværende tidspunkt å tilslutte seg 

denne. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om skatteinnkreving med Melhus og 

Midtre Gauldal kommuner. 

 

BEHANDLING: 
Det ble innvilget et kort gruppemøte. 

 

Jan Ole Sund fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppen: 
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Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeid om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om 

skatteinnkreving med Melhus og Midtre Gauldal kommuner, inntil en fremforhandlet 

samarbeidsløsning i Orkdalsregionen er på plass. 

 

Det ble votert alternativt mellom de to forslagene. Forslaget fremmet av Jan Ole Sund fikk 12 

stemmer og ble vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeid om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om 

skatteinnkreving med Melhus og Midtre Gauldal kommuner, inntil en fremforhandlet 

samarbeidsløsning i Orkdalsregionen er på plass. 
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Sakstittel:  TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - 

MODELL FOR KOSTNADSFORDELING. 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene basert 

på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 

 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 

 

Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 

 

• For SiO Samhandlingsenhet  

 Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 

 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

 Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK: 
1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 

basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 

 

Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2. Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 

• For SiO Samhandlingsenhet  

 Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

 Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

 Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

  

Sak 56/12 
 

 

Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012. 

  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

Økonomirapporten for 1. tertial 2012, framlagt som saksdok ,  tas til orientering 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1 A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 290.178.000  fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer 

slik: 

 

Sentraladministrasjonen 20.805.000 

Skoler inkl. SFO 64.840.000 

Barnehager 52.215.000 

Barn, familie og sosial 41.728.000 

Kultur, fritid og frivillighet 7.621.000 

Institusjonsbaserte tjenester 42.737.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.970.000 

Plan eks. gebyr 8.848.000 

Plan gebyrbelagte tjenester -6.598.000 

Eiendomsdrift 25.012.000 

Sum 290.178.000 
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Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 69.128.000 som finansieres slik: 

 

Ubrukte lånemidler 6.760.000 

Nytt låneopptak 46.550.000 

Tilskudd 2.370.000 

Overført fra driftsregnskapet 3.900.000 

Bruk av avsetninger 9.548.000 

Sum 69.128.000 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Økonomirapporten for 1. tertial 2012, framlagt som saksdok ,  tas til orientering 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1 A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 290.178.000  fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer 

slik: 

 

Sentraladministrasjonen 20.805.000 

Skoler inkl. SFO 64.840.000 

Barnehager 52.215.000 

Barn, familie og sosial 41.728.000 

Kultur, fritid og frivillighet 7.621.000 

Institusjonsbaserte tjenester 42.737.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.970.000 

Plan eks. gebyr 8.848.000 

Plan gebyrbelagte tjenester -6.598.000 

Eiendomsdrift 25.012.000 

Sum 290.178.000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 69.128.000 som finansieres slik: 

 

Ubrukte lånemidler 6.760.000 

Nytt låneopptak 46.550.000 

Tilskudd 2.370.000 

Overført fra driftsregnskapet 3.900.000 

Bruk av avsetninger 9.548.000 
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Sum 69.128.000 

 

  

Sak 57/12 
 

 

Sakstittel:  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 
 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 

BEHANDLING: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 

 Jan Ole Sund ble innvilget permisjon etter sak 57/12, og deltok ikke under behandlingen av 

sakene 43/12 og 49/12. 

 

Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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