Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested:

Formannskapssalen, Skaun rådhus

Møtedato:

10.10.2019

Tid: 18:30 – 21.40

Innkalte/Til stede:
Funksjon

Navn

Forfall

Ordfører

Jon P. Husby

Varaordfører

Asbjørn Leraand

Medlem

Mildrid E. Wiggen Gimseng

Medlem

Siri Grøttjord

Medlem

Gunn Iversen Stokke

Medlem

Erik Fenstad

Medlem

Bjørn Gudmund Hammer

Varamedlem

Øystein Wiggen

Møtt for

FO

Gunn Iversen Stokke

Ellers møtte: rådmann Jan-Yngvar Kiel, ass.rådmann Hege Røttereng, kontrollutvalgets leder Roy
Michelsen, presse og enhetsleder Gunnhild Landrø som førte møteboka.
Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt:
Øystein Wiggen og Asbjørn Leraand.

Øystein Wiggen

Jon P. Husby
ordfører

Asbjørn Leraand

Side 2

Møtet startet kl. 18.50.

Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 4.10.19.
Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Side 3
På grunn av sakens karakter ba ordfører om at formannskapet skulle stemme over om møtet
skulle lukkes etter Kommuneloven § 31, punkt 3. Formannskapet vedtok enstemmig at møtet
skulle lukkes for offentligheten etter denne paragraf.
Utvalget ønsket at protokollfører Gunnhild Landrø fører møtebok under møtet.
Kontrollutvalgets leder har møterett etter Kontrollutvalgsforskriften §4.
Formannskapet ønsket 5 minutters pause før saksbehandlingen tok til. Dette ble innvilget.
Erik Fenstad, H hadde på forhånd stilt spørsmål om protokollen fra formannskapets møte den
19.09.19 hvor ordfører ga en orientering som ble protokollført under meldingssaken.
Orienteringen ble avholdt under lukket del av møtet.
I et formannskapsmøte den 24.09.19 ble det gitt en orientering av ordfører. Dette møtet ble ikke
avholdt på en formell riktig måte, da det ikke hadde blitt sendt ut hverken innkalling eller sakliste.

Sak 59/19
Sakstittel:

Personalsak

INNSTILLING:
Saken legges fram uten innstilling.

BEHANDLING:
Formannskapets omforente forslag:
1. Personalsaken avsluttes.
2. Formannskapet vil følge opp rådmannen jfr KS sin anbefaling «Folkevalgtes
arbeidsgiveransvar og utviklingssamtale med rådmannen». Dette gjelder spesielt følgende
punkter:
a. Oppfølging av politiske vedtak og fremdrift på disse.
b. Kvalitetssikre alle saksfremlegg som legges til politiske utvalg og kommunestyre.
c. Sikre at politikernes ombudsrolle blir ivaretatt.

VEDTAK:
1. Personalsaken avsluttes.
2. Formannskapet vil følge opp rådmannen jfr KS sin anbefaling «Folkevalgtes
arbeidsgiveransvar og utviklingssamtale med rådmannen». Dette gjelder spesielt følgende
punkter:
a. Oppfølging av politiske vedtak og fremdrift på disse.
b. Kvalitetssikre alle saksfremlegg som legges til politiske utvalg og kommunestyre.
c. Sikre at politikernes ombudsrolle blir ivaretatt.

Side 4

