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STYRINGSDOKUMENT 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE.

Behandling:
Forslag fra A v/Ola Gram Dæhlen
Fellesforslag fra MDG, SV, R og AP
1. Rådmannens forslag til styringsdokument – med økonomiplan 2017-20 og forslag til
årsbudsjett for 2017 med alle sine vedtakspunkter tas til orientering.
2. Når det gjelder utvalgets arbeidsområder, vedtas med de endringer i rådmannens
forslag som økonomiplanforslaget fra MDG_SV_R_AP innebærer
3. Når det gjelder styringsdokumentet for øvrig, vil vi for utvalgets arbeidsområder
foreslå følgende endringer/tilføyelser
 Vil be rådmannen om å se på nødvendig vedlikehold av Fjordheim i perioden
mot ny bygging av ny Mjøsbrua. Behovet skal dekkes gjennom tildelt budsjett
 Vi ber om at rådmannen sørger for at brukere med vesentlig støtte fra
kommunen bruker kommunens eget billettsystem.
 Vi ber om at rådmannen tar en full gjennomgang av idrettens rammevilkår
for å finne en bedre måte å finansiere barneidretten i Gjøvik kommune.
 Utvalget ber om at vedtaket om at deler av formannskapets reserver skal
bevilges av utvalg for kultur og teknisk innarbeides i rådmannens forslag til
vedtak i styringsdokument (kommunestyresak 127/16)

Forslag fra H v/Finn Mauritz Malterud
Som fellesforslag fra H, KRF og V
Forslaget falt med 7 mot 4 stemmer
Forslag fra SP v/ Per Trygve Engen
Som innsendt forslag fra SP
Forslaget falt mot en stemme
Forslag fra AP/SV/R og MDG punkt 1
Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer
Forslag fra AP/SV/R og MDG punkt 2
Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer

Forslag fra AP/SV/R og MDG punkt 3
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styringsdokument 2017 - med økonomiplan 2017-2020
1. Rådmannens forslag til styringsdokument – med økonomiplan 2017-20 og forslag
til årsbudsjett for 2017 med alle sine vedtakspunkter tas til orientering.
2. Når det gjelder utvalgets arbeidsområder, vedtas budsjettet med de endringer i
rådmannens forslag som økonomiplanforslaget fra MDG_SV_R_AP innebærer
3. Når det gjelder styringsdokumentet for øvrig, vil vi for utvalgets arbeidsområder
foreslå følgende endringer/tilføyelser
 Vil be rådmannen om å se på nødvendig vedlikehold av Fjordheim i
perioden mot ny bygging av ny Mjøsbrua. Behovet skal dekkes gjennom
tildelt budsjett
 Vi ber om at rådmannen sørger for at brukere med vesentlig støtte fra
kommunen bruker kommunens eget billettsystem.
 Vi ber om at rådmannen tar en full gjennomgang av idrettens
rammevilkår for å finne en bedre måte å finansiere barneidretten i Gjøvik
kommune.
 Utvalget ber om at vedtaket om at deler av formannskapets reserver skal
bevilges av utvalg for kultur og teknisk innarbeides i rådmannens forslag
til vedtak i styringsdokument (kommunestyresak 127/16)

