
 

SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Formannskapet    

Møtedato: 08.03.2013  

Møtetid: 13:00 -   13:15     

Møtestad:  Kommunehuset - telefonmøte    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

 Ragnfrid A. Olsnes Bl 

 Roy Vegar Hope H 

 Øyvind Røen Sp 

 Øyvind Strømmen Bl 

 Eva Hellevang H 

 Monica Tjønna Sp 

 

Andre som var til stades på møtet: 

Politisk sekretær Magda Haugen under heile møtet. 

 

Merknader: 

Møteinnkallinga vart gjort same dag over telefon med påfølgjande e-post til dei som skulle 

delta. 

Det oppstod litt tekniske problem med å få kopla alle på same linja, Birthe Skar-Moum vart 

difor ringt opp etter at dei andre medlemmene hadde uttalt seg. 

Øyvind Strømmen deltok på ein mobiltelefon på ei anna linje i same rommet som møtet 

vart halde. 

 

 

 

Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. 

 

 

 

Tysse, 19.03.2013 
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Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

008/13 13/143 Faste saker   

009/13 12/340 Søknad om tilleggsløyving - Utskifte av 

kjøretøy  teknisk eining 
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SAKNR. 008/13 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Protokollen frå førre møte vert godkjent 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

08.03.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Sidan dette var eit telefonmøte og innkallinga vart gjort etter hsasteparagrafen § 13 i 

kommunelova, vart ikkje alle punkt på lista faste saker tekne opp. Møteinnkallinga og saklista 

vart godkjent, medan dei andre punkta vart uteletne. 

FORM-008/13 VEDTAK: 

Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 

SAKNR. 009/13 

SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING - UTSKIFTE AV KJØRETØY  TEKNISK EINING 

 

 

12.02.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:  Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg:” Med bakgrunn i  

saksframstillinga vert det gitt eit internt lån/eingangsløyving på kr. 390.000 frå disposisjonsfondet. 

Dei første fire åra, dvs frå og med 2014 kan ein rekne med attendebetaling med kr. 40.000 årleg frå 

sparde driftsutgifter på bilane. ”   

Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. 

 

FORM-004/13 VEDTAK: 

Med bakgrunn i  saksframstillinga vert det gitt eit internt lån/eingangsløyving på kr. 390.000 frå 

disposisjonsfondet. Dei første fire åra, dvs frå og med 2014 kan ein rekne med attendebetaling med 

kr. 40.000 årleg frå sparde driftsutgifter på bilane.  

 

 

 

 

08.03.2013 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:  

Det vart røysta over framlegget frå formannskapsmøtet 12.02.13. Dette vart samrøystes 

vedteke. Birthe Skar-Moum Ap sa seg samd i vedtaket etter at dei andre i formannskapet 

hadde røysta. 

     

FORM-009/13 VEDTAK: 

Med bakgrunn i  saksframstillinga vert det gitt eit internt lån/eingangsløyving på kr. 390.000 

frå disposisjonsfondet. Dei første fire åra, dvs frå og med 2014 kan ein rekne med 

attendebetaling med kr. 40.000 årleg frå sparde driftsutgifter på bilane.  
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