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Behandling av utvalgssak 

21/20 Økonomiplan 2021-24 
 
Arkivsak-dok. 20/00417-1 
Saksbehandler Jan Sæthre 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Utvalg for samfunn 28.05.2020 6/20 
2 Utvalg for oppvekst 28.05.2020 2/20 
3 Utvalg for helse 28.05.2020 3/20 
4 Eldrerådet 27.05.2020 1/20 
5 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 27.05.2020 1/20 
6 Ungdomsrådet  26.05.2020 3/20 
7 Formannskapet 02.06.2020 21/20 
8 Kommunestyret   
  
 
Rådmannens innstilling: 

 
Møtebehandling i Formannskapet 02.06.2020: 
 
Møtebehandling 
 
Karoline Tveitan (Sp) ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av denne 
saken. Ahmad Hamza Hasan (Sp) deltok under behandlingen av denne saken. 
 
Et felles formannskapet gjorde følgende innstilling: 
Inn på tunet 350’ (2021) 
Forebyggende arbeid 254’ (2021) 
Bruk av disposisjonsfond -604 (2021) 
a)  Vi vil også øke aktiviteter på biblioteket i forbindelse med Budsjett 2021. 
b)  Vi vil se på konsekvensene av koronapandemien og vurdere eventuelle endringer i 

Økonomiplan 2022-25. 
c)  Miljøterapeuten sitt engasjement i UKIS videreføres. 
d)  I perioden kan det være fornuftig å vurdere å etablere en ny lege hjemmel. Endret 

demografi, endring i oppgavedeling fra sykehus til kommune og flere pasienter ved 
sykehjemmet gjør at man vil få større behov for mer medisinsk behandling som krever 
mer legetilsyn. 

 
Votering 
 
Formannskapets innstilling er rådmannens utkast til endringene fra et felles formannskap. 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Rådmannens utkast til Økonomiplan 2021-24 tillagt følgende endringer: 
Inn på tunet 350’ (2021) 
Forebyggende arbeid 254’ (2021) 
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Bruk av disposisjonsfond -604 (2021) 
a)  Vi vil også øke aktiviteter på biblioteket i forbindelse med Budsjett 2021. 
b)  Vi vil se på konsekvensene av koronapandemien og vurdere eventuelle endringer i 

Økonomiplan 2022-25. 
c)  Miljøterapeuten sitt engasjement i UKIS videreføres. 
d)  I perioden kan det være fornuftig å vurdere å etablere en ny lege hjemmel. Endret 

demografi, endring i oppgavedeling fra sykehus til kommune og flere pasienter ved 
sykehjemmet gjør at man vil få større behov for mer medisinsk behandling som krever 
mer legetilsyn. 

 
 
 
 

22/20 Enkeltlyspunkt med solcelle-ladet led lys og bevegelsesensor 
 
Arkivsak-dok. 20/00478-1 
Saksbehandler Kjell G Borgeraas 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 02.06.2020 22/20 
  
 
Rådmannens innstilling: 

Pilotprosjekt om enkeltlyspunkt med solcelleladet ledlys og bevegelsessensor igangsettes 
ikke på nåværende tidspunkt. 
 
 
Møtebehandling i Formannskapet 02.06.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Pilotprosjekt om enkeltlyspunkt med solcelleladet ledlys og bevegelsessensor igangsettes 
ikke på nåværende tidspunkt. 
 
 
 
 

  


