
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER FORMANNSKAPET 12.02.2019  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 9/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
 
Regnskap 2018:  
Det ble delt ut et notat om foreløpig resultat. Rådmannen orienterte kort.   
 
Ny referatsak: Klimasatsmidler 
Kort notat var sendt ut på forhånd. Dag Høiholt-Vågsnes orienterte.   
Konklusjon fra formannskapet: Kommunen må arbeide videre, og sende inn søknaden.  
 
Til referatsak: Om en TV produksjon.  
Ordfører orienterte.  
Konklusjon fra formannskapet: Formannskapet ønsker at kommunen arbeider sammen med de 
andre aktørene for å se på hvordan og hva de ulike aktørene eventuelt kan bidra med.  
 
Referatsak om tomt.      ESA sak 17/1573 

Prosedyre knyttet til å lukke møte:  
• I Kommuneloven § 31 går det fram i pkt. 5: Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et 

møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme 
fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde 
stått i et dokument. Henvisning er også forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 23 

• For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket ordfører møtet. Selve 
avstemningen skal skje i åpent møte. Møtet ble lukket.  

• Møtet åpnet for votering om lukking av møte. Det ble enstemmig vedtatt å lukke møte. 
 
Orientering ved Jon Sylte.  
Konklusjon: Kommunen går videre med tilnærmingen som er presentert. Eventuell avtale blir 
lagt fram for politisk behandling.  
 
Referatsak om resultat av sak som skulle til lagmannsretten.   ESA sak 16/1031 

Prosedyre knyttet til å lukke møte:  
• I Kommuneloven § 31 går det fram i pkt. 3: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et 

møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.» 
Lovhenvisning er også Offentleglova § 23, første ledd: «Det kan gjerast unntak frå 
innsyn for opplysningar når det er påkrevd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av 
økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.»  

• For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket ordfører møtet. Selve 
avstemningen skal skje i åpent møte. Møtet ble lukket.  

• Møtet åpnet for votering om lukking av møte. Det ble enstemmig vedtatt å lukke møte.  
 
Orientering ved Rannveig Mogren.  



 
 

 
 

 

 
Votering i referatsakene:  
Enstemmig tiltrådt med de konklusjonene formannskapet gjorde knyttet til enkeltpunkt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Referatsakene tas til etterretning, med de konklusjonene formannskapet gjorde knyttet til 
enkeltpunkt.  
 
 
 


