RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET

Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen)
Møtedato: 30.11.2017
Tid:
17.00-18.30
Til stede i møtet:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Norvald Illevold
Svein Kjetil Bjørnseth
Marit Bjørnstad
Arne Hagetrø
Linda Døsen
Tor Inge Nytrøen
Geir Byggstøyl
Anders Svalstad
Tollef Lau
Silje Mogstad Finstad
Magnhild Søgaard
Ole Jakob Akre
Gunn Randi Finstad
Vegard Mømb
Knut Nytrøen
Tove Døsen (for Stormoen)
Monica Bruun (for Sveen)

Andre:
Rådmann Anne Lise Trøen.
Forfall:
Roar Stormoen og Halvor Sveen.
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* Møtet som skulle holdes med Fylkesmannen i Hedmark vedr. utfordringer m.m. i Rendalen
var avlyst av Fylkesmannen, og vil bli holdt på nyåret.
* Møtet startet med ett minutts stillhet i forbindelse med markering av Pål Mathias Linstad
Strengens bortgang.

Informasjon:
 Ordfører Norvald Illevold:
- Beredskapsøvelse.
- Komité 1 starter møte ang. sine mandater 3. januar 2018.
- Hytteområdene  Markedsføre sammen.
- Valgt nytt ungdomsråd.
- Regionrådet for Fjellregionen.
 Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth: Bredbånd.
 Linda Døsen: Informerte fra foreldrenes arbeidsutvalg i barnehagen.
 Arne Hagetrø: Informerte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Spørrekvarteret:
• Gunn Randi Finstad hadde sendt inn skriftlig spørsmål ang. avfallshåndtering: «Rendalen
kommune er med i det interkommunale avfallsselskapet FIAS. Som innbygger forventer
jeg at det er noen lunde like leveringsmuligheter for avfall til det nærmeste mottaket,
uavhengig av hvilken kommune en bor i. Som et eksempel så må vi kjøre helt til anlegget
på Tolga for å levere hard plastemballasje, dvs maks 100 liters dunker, gratis. Leveres det
i Rendalen går det som restavfall, og det må betales pr kubikk med avfall. Jeg ønsker å be
kommunens representant om å ta dette opp som sak i FIAS.»
• Gunn Randi Finstad: Frivilligsentralen og Anne Karen Hagen Kjølhamar: Si litt om
hennes jobb.
• Silje Mogstad Finstad hadde sendt inn skriftlig spørsmål ang. prosjektet med utvikling av
Bullmuséet/Rendalstunet: «..Om det fortsatt går greit å stille spørsmål er jeg nysgjerrig på
status for prosjektet med utvikling av Bull-Museet/Rendalstunet, vil være kjekt å få en
oppklaring i dette før budsjettarbeidet..».
• Marit Bjørnstad hadde sendt inn skriftlig spørsmål ang. handicapskilting: «Er det noen
plan på handicapskilting ved offentlige bygg i kommunen?».

Innbyggernes spørretime i kommunestyret:
• Det var ingen spørsmål fra publikum.
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Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
RENDALEN, 30.11.2017
……………………….
Norvald Illevold
……………………
Ole Jakob Akre

…………………….
Knut Nytrøen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
40/17
41/17
42/17

NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES 110SENTRAL FOR INNLANDET VERTSKOMMUNEAVTALE
FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRING OG SYKEPENGER
POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR
RENDALEN KOMMUNE
KOMITÉOPPGAVE FOR KOMITÉ II
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40/17

NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES 110-SENTRAL FOR
INNLANDET - VERTSKOMMUNEAVTALE

Innstilling i Formannskapet 02.11.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar samarbeidsavtale om felles 110nødalarmeringssentral, slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget.
2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brannog eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med
tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne
myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av
prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å
kunne fravike ordinær varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er
nødvendig for rask og tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
Behandling i Kommunestyret 30.11.2017:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 30.11.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar samarbeidsavtale om felles 110nødalarmeringssentral, slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget.
2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brannog eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med
tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne
myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av
prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å
kunne fravike ordinær varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er
nødvendig for rask og tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
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41/17

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR - GODTGJØRING OG
SYKEPENGER

Innstilling i Formannskapet 15.11.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, tar Høyesterettsdommen av 16.3.2016 til
orientering.
2. Rendalen kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse de første 16 dager av et
sykefravær og full godtgjørelse fra dag 17 ved lengre sykefravær.
3. Endringen tas inn i pkt. 3.9 i reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår av 29.3.2012.
Behandling i Kommunestyret 30.11.2017:
Norvald Illevold tok opp sin habilitet, og forlot møtet. Han ble kjent inhabil jfr.
forvaltningslovens § 6. 2. ledd. 10 stemte for inhabilitet, og 5 stemte imot.
Svein Kjetil Bjørnseth tok opp sin habilitet, og forlot møtet. Han ble kjent inhabil jfr.
forvaltningslovens § 6. 2. ledd. 10 stemte for inhabilitet, og 5 stemte imot.
Som setteordfører ble Arne Hagetrø valgt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 30.11.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, tar Høyesterettsdommen av 16.3.2016 til
orientering.
2. Rendalen kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse de første 16 dager av et
sykefravær og full godtgjørelse fra dag 17 ved lengre sykefravær.
3. Endringen tas inn i pkt. 3.9 i reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår av 29.3.2012.
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42/17

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR RENDALEN
KOMMUNE KOMITÉOPPGAVE FOR KOMITÉ II

Komiteens forslag til vedtak:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar det framlagte forslaget til "Politisk
delegeringsreglement for Rendalen kommune".
2. Delegeringsreglementet trer i kraft fra vedtaksdato.
3. Realitetsendringer i delegeringsreglementet må vedtas av kommunestyret.
4. Rådmannen gis myndighet til å:
a. Foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendige for å bringe
reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort.
b. Justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre
bestemmelser reglementet viser til.
5. Det startes et arbeid med revidering av følgende retningslinjer:
a. Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven
b. Retningslinjer for praktisering av jordloven
c. Retningslinjer for Startlån
Behandling i Kommunestyret 30.11.2017:
Komiteens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 30.11.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar det framlagte forslaget til "Politisk
delegeringsreglement for Rendalen kommune".
2. Delegeringsreglementet trer i kraft fra vedtaksdato.
3. Realitetsendringer i delegeringsreglementet må vedtas av kommunestyret.
4. Rådmannen gis myndighet til å:
a. Foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendige for å bringe
reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort.
b. Justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre
bestemmelser reglementet viser til.
5. Det startes et arbeid med revidering av følgende retningslinjer:
a. Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven
b. Retningslinjer for praktisering av jordloven
c. Retningslinjer for Startlån
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