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PS 32/17 Referatsaker
RS 19/17 Orientering frå administrasjonen
RS 20/17 Økonomigjennomgang

I møtet:
 Orientering om NAV-kontor situasjonen i Vest Telemark. Det er varsla nedbemanning
ved kontora i Vest Telemark og eit sterkt ynskje frå NAV-direktøren i Telemark om å få
eit felles kontor for Vest Telemark.
Formannskapet ynskjer som eit alternativ til å ha eige kontor, eit felleskontor for
alle dei 6 kommunane i Vest Telemark. Med hovudkontor primært i Fyresdal,
alternativt i Tokke. Forutsatt at kvar kommune skal ha eit lokalt satelittkontor.
 Orientering om Nærpolitireformen.
 Spørsmål om mottak av flyktningar i nær familie. Formannskapet ser positivt på dette.
 Orientering om ny avtale med Visit Telemark AS om reiselivssatsing.
 Orientering om situasjonen rundt stillinga kommunalsjef helse og omsorg.
 Formannskapet trekker tilbake oppretting av 50% heimel i kommunestyresak 32/17 og
ber administrasjonen stoppe prosessen med tilsetting i denne stillinga. Rådmannen blir
bedt om å omdisponere allereie faste tilsette i sektoren.
 Jolegatebelysning i sentrum må for framtida dekkast av næringa sjølv.
 Orientering om samarbeidstankar rundt attføringsbedrifter i Vest Telemark og AiR.
 Formannskapet ynskjer at Telemark Lys AS overtek Gardar og bygger det om til
leilighetar.
 Orientering om status på næringsutvikling.
 Orientering om status i FN Eigedom AS.
 Orientering om status i Fyresdal Næringshage AS.

PS 33/17 Økonomirapportering pr 01.11 - sektor for økonomi og
fellestenester
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda pr 1. november 2017 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til
vitande.
Handsaming i Formannskap - 06.12.2017
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.12.2017
Den økonomiske stoda pr 1. november 2017 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til
vitande.

PS 34/17 Økonomirapportering pr. 01.11.17 - finansområdet
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske stoda pr. 1. november 2017 på finansområdet takast til vitande.
Handsaming i Formannskap - 06.12.2017
Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen.
Vedtak i Formannskap - 06.12.2017
Den økonomiske stoda pr. 1. november 2017 på finansområdet takast til vitande.

PS 35/17 Søknad om tilskot frå næringsfondet - Draumehjørnet AS
Innstilling frå rådmannen:
Draumehjørnet ved Evy Karlsen får kr 30.000,- i etablerartilskot frå næringsfondet med løyving
frå kto. 1410 470 325. Tilskotet vert utbetala etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet
som går ned frå kr 988.000,- til kr 958.000.
Handsaming i Formannskap - 06.12.2017
Framlegg frå ordføraren:
Draumehjørnet ved Evy Karlsen får kr 40.000,- i etablerartilskot frå næringsfondet med løyving
frå kto. 1410 470 325. Tilskotet vert utbetala etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet
som går ned frå kr 988.000,- til kr 948.000.
Samrøystes i samsvar med framlegget frå ordføraren.
Vedtak i Formannskap - 06.12.2017
Draumehjørnet ved Evy Karlsen får kr 40.000,- i etablerartilskot frå næringsfondet med løyving
frå kto. 1410 470 325. Tilskotet vert utbetala etter gjeldande reglar for bruk av næringsfondet
som går ned frå kr 988.000,- til kr 948.000.

