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Resultatrapportering 1. tertial 2019. 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 30/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
innledet med en orientering. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Gausen 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Morten Hagen (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1245, under behandlingen av sak 30/19.  
Det var dermed 8 representanter til stede i møtet.  
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag: 
Punkt 5 og 6 strykes 
Nytt punkt 5: Rådmannen legger fram en egen sak om vegstasjon for kommunestyret. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Driftsbudsjettet justeres slik: 

o Rådmann og stab tilføres  0,5 mill kr 
o Familie og velferd tilføres  4,0 mill kr 
o Helse og omsorg tilføres  3,0 mill kr 
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o Kultur og samfunn tilføres  0,5 mill kr 
o Renter og avdrag reduseres med 6,0 mill kr 
o Skatteinntektene økes med  2,0 mill kr 

 
o Fellestjenester tilføres    1,0 mill kr 
o Barnehage og skole reduseres  0,5 mill kr 
o Kultur og samfunn reduseres  0,5 mill kr 

 
o Kultur og samfunn økes med  700 000 kr 
o Momskompensasjon økes med  140 000 kr 
o Bruk av disposisjonsfond økes med 560 000 kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2019. 

4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 
o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
 
 


