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Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 25.10.2021
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.

Kommunestyret - sak 66/21
Behandling:
Innledningsvis gjorde ordfører oppmeksom på at melding om evt. forespørsler/spørsmål sendes på
epost til kontorsjef Knut Viset som tidligere. Forspørsler som er meldt før innkallingen, vil bli tatt med
i saken, mens forespørsler som kommer etterpå vil bli kopirert inn i behandlingen fra møtet. Dvs.
spørsmålene skal ikke skrives og meldes på samme måte som tileggs- endringsforslag i forhold til
innstillingen i de ordinære sakene.
Det er fremmet følgende forespørsler til møtet:
Representant Erik Bjørsveen (SBL):
Ordfører svarte delvis selv på spørsmålene - i tillegg var bygg og vedlikeholdsleder Tore Venås også til
stede og svarte på de øvrige spørmålene. Svarene er innarbeidet i forlengelsen av hvert spørsmål,
markert med kursiv.
·
·
·
·

Kommunestyret ønsker å bli informert angående oppstarten og drift av nye Hovlitunet. Er alle
avdelinger og rom oppfylt. Svar: Ja, iht planen.
Er søknaden til Husbanken sendt slik at vi for tilskuddet. Svar: Ja.
Fungerer driften av Hovlitunet som forventet? Svar: Så langt som forventet, men det er avtalt
ett års prøvedrift.
Når kan vi forvente at parkering og adkomst blir bedre? Svar: Til våren.

Representant Helge Røyne (SV):
Spørsmålene ble besvart av rådammen, og svarene er innarbeidet i forlengelsen av hvert spørsmål,
markert med kursiv.
·

·

·

Er det noen bevegelse i saken rundt bortfall av ca 16 mill i overføring for dekning av utgifter til
spesielt ressurskrevende brukere? Svar: Det pågår en prosess fra KS sin side mot regjering og
storting.
Har barnehagene vurdert å innføre ordningen med "drop in"? Her kan et barn som er på
besøk i bygda kjøpe seg plass en eller flere dager, og møte opp med en forelder eller
besteforelder for å leke litt og møte andre barn. Ordningen finnes i bl.a. Oslo. - Svar: Nei, det
har så langt ikke vært tema, men vil evt. bli vurdert.
Finnes det noen forsvarlig måte å informere kommunestyret på, vedr. stillingoversikter
innafor de enkelte tjenesteområdene? Svar: Dette vil bli fulgt opp og vurdert i
administrasjonen - foreløpig kan det være tema i komteen.

Bakgrunn:
I det nye sak/arkivsystemet –ACOS Websak – generes møteprotokollen på grunnlag av
møtebehandlingen i den enkelte sak. For å kunne protokollere behandlingen eventuelle forespørsler
og spørsmål, fremmes dette som egen sak.

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til saken.

, den 13.10.2021
Knut Viset
kontorsjef

