RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET

Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen)
Møtedato: 08.02.2018
Tid:
09.00-13.30
Til stede i møtet:
Funksjon
Fung. ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Svein Kjetil Bjørnseth
Marit Bjørnstad
Arne Hagetrø
Linda Døsen
Tollef Lau
Magnhild Søgaard
Geir Byggstøyl (for Illevold)

Andre:
Rådmann Anne Lise Trøen.
Forfall:
Norvald Illevold.
I Norvald Illevolds fravær fungerte Svein Kjetil Bjørnseth som ordfører.
Arne Hagetrø ble valgt som settevaraordfører.
Formannskapsmøtet startet med befaring ved Rendalen sjukehjem.
Formannskapet bestiller informasjon i kommunestyremøte 15.02.2018:
Omgjøring til omsorgsboliger v/Rendalen sjukehjem.
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Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
RENDALEN, 08.02.2018
………………………
Svein Kjetil Bjørnseth
……………………
Marit Bjørnstad

…………………….
Magnhild Søgaard

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
5/18
6/18

7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18

14/18
15/18

BYGGING AV LANDBRUKSVEI - VAMMEN SETER
GNR/BNR 8/8 TOR EGIL STRØMSMOEN
KLAGEBEHANDLING - MOTORFERDSEL I
UTMARK § 6 LØYPEKJØRING KJØLVOLLEN DJUPDALEN - PÅSKETRASEEN KJØLVOLLEN
SETERLAG
MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 - OPPKJØRING AV
SKILØYPER FISKEVOLLEN
MOTORFERDSEL I UTMARK § 6, LØYPEKJØRING
PÅ FINSTAD FINSTAD VELFORENING V/HARRY
JACOBSEN
MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 LØYPEKJØRING
RØDFJELLIVEIEN BJØRN NYTRØEN RYGH
MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 LØYPEKJØRING
PÅ ÅKRESTRØMMEN BJØRNAR STRØMSMOEN
MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 - FV 217 JOTHEIM MFL 13/16, 13/61 WINGE
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENDALEN NY HANDLINGSPLAN 2018-2020
FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM
ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT
TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTE
VURDERINGSMOMENTER OG KRITERIER FOR
TILDELING AV TJENESTER FRA HELSE OG
OMSORG, RENDALEN KOMMUNE
INNFØRING AV EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG RENDALEN KOMMUNE
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5/18

BYGGING AV LANDBRUKSVEI - VAMMEN SETER GNR/BNR 8/8
TOR EGIL STRØMSMOEN

Rådmannens forslag til innstilling:
1) Rendalen kommune, formannskapet, avslår søknad om bygging av landbruksvei til
GNR/BNR 8/8 Vammen seter.
a. Avslaget begrunnes med at den planlagte veien ikke kan betegnes som
landbruksvei.
b. Klagen avvises med bakgrunn i at det ikke fremkommer momenter i klagen
som påvirker vedtaket.
2) Vedtaket er hjemlet i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvei § 1.
3) Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
E-post av 02.02.18 fra Tor Egil Strømsmoen ang. saken var tilsendt
formannskapsmedlemmene. E-posten inneholder ny informasjon ang. saken.
Formannskapet v/Arne Hagetrø satte frem følgende forslag:
«Saken sendes tilbake til rådmann for ny vurdering.»
Voteringen foregikk slik:
- Det ble votert over om saken skulle behandles: Dette falt mot 1 stemme.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
Saken sendes tilbake til rådmann for ny vurdering.
6/18

KLAGEBEHANDLING - MOTORFERDSEL I UTMARK § 6
LØYPEKJØRING KJØLVOLLEN - DJUPDALEN - PÅSKETRASEEN
KJØLVOLLEN SETERLAG

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, omgjør vedtaket av 07.12.2017 og avslår søknaden
fra Kjølvollen seterlag ved Gunn Randi Finstad.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6 og §
7.
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Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Formannskapet satte frem følgende forslag:
«1. Rendalen kommune, formannskapet, tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i
formannskapet 07.12.2017.
2. Begrunnelse for vedtaket:
Formannskapet (FS) er kjent med at omsøkte trase i svært lang tid er brukt til skiturer
av seter/hytteeierne og andre. Det er også tidligere gitt tillatelse ved dispensasjon til
oppkjøring av omsøkte skiløype fra Rendalen kommune, og FS mener denne traseen
ikke kan defineres som ny skiløypetrase. Å henvise søkerne/grunneierne til
skiløypetraseen som går i skogen som alternativ mener FS ikke er noe argument.
Foruten hensynet til naturmiljø, mener FS at hensynet til folkehelseaspektet og trivsel
også skal vektlegges. Svært mange har et ønske om å gå turer i fjellet på vinteren som
for turer på sommeren. FS forventer at alle som ferdes i fjellet tar hensyn og trekker
seg unna hvis ren eller annet vilt befinner seg i området turen er tiltenkt (jfr. punkt 4kulepunkt 1 i vedtaket fattet 07.12.2017).
Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag og rådmannens forslag, ble
formannskapets forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i
formannskapet 07.12.2017.
2. Begrunnelse for vedtaket:
Formannskapet (FS) er kjent med at omsøkte trase i svært lang tid er brukt til skiturer
av seter/hytteeierne og andre. Det er også tidligere gitt tillatelse ved dispensasjon til
oppkjøring av omsøkte skiløype fra Rendalen kommune, og FS mener denne traseen
ikke kan defineres som ny skiløypetrase. Å henvise søkerne/grunneierne til
skiløypetraseen som går i skogen som alternativ mener FS ikke er noe argument.
Foruten hensynet til naturmiljø, mener FS at hensynet til folkehelseaspektet og trivsel
også skal vektlegges. Svært mange har et ønske om å gå turer i fjellet på vinteren som
for turer på sommeren. FS forventer at alle som ferdes i fjellet tar hensyn og trekker
seg unna hvis ren eller annet vilt befinner seg i området turen er tiltenkt (jfr. punkt 4kulepunkt 1 i vedtaket fattet 07.12.2017).
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MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 - OPPKJØRING AV SKILØYPER
FISKEVOLLEN

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Fiskevollen skiløyper v/Vivi Nyberg
tillatelse til bruk snøscooter for å preparere skiløyper etter løypenett angitt i
vedlagt kart. Kjøringen skal utføres av den Fiskevollen skiløyper gir myndighet,
men med en scooter av gangen.
2. Traseen fra nordenden av Sølensjøen til Haugsetvollen (6,3 km) avslås med
bakgrunn i hensyn til viktige viltområder og kommunen retningslinjer på området.
3. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
§ 6.
4. Tillatelsen gjelder i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022 med 30. april som siste
kjøredag.
5. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, vilt og naturmiljø.
• Søker er selv ansvarlig for sikkerhet ved løypekjøring og bruk på islagte vann.
• Det kreves dispensasjon fra verneforskrifta til Sølen landskapsvernområde og
Lille Sølensjø naturreservat.
• Kjøringa skal følge innvilget trasé, men mindre avvik fra traseer utenfor vei
aksepteres.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av berørte grunneieres tillatelse.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
• Kjørebok skal fylles ut før hver tur og leveres til kommunen innen 1. juni
hvert år.
6. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller
politi ved ev. kontroll.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Formannskapet v/Svein Kjetil Bjørnseth satte frem følgende forslag:
«1. Rendalen kommune, formannskapet (FS) gir Fiskevollen skiløyper v/Vivi Nyberg
tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyper etter løypenett angitt i henhold til
søknad angitt i vedlagt kart. Kjøringen skal utføres av den Fiskevollen skiløyper gir
myndighet til dette.
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2. FS er kjent med at traseen fra nordenden av Sølensjøen til Haugsetvollen er brukt, og har
hatt dispensasjon for bruk av snøscooter til preparering i mange år. FS mener at det skal
vises hensyn i viktige viltområder, men også at folkehelseaspektet og trivsel også skal
være med i vurderinga. FS har fått informasjon at søker har en avtale med Rendalen
Renselskap om å rapportere hvis det befinner seg ren i området, og mener dette er en god
ordning som ivaretar flere hensyn. En slik avtale vil hindre potensiell skade og gir ikke
ulempe for andre interesser. FS forventer at all ferdsel tar hensyn og trekker seg unna
hvis ren eller annet vilt befinner seg i området turen er tiltenkt.
Pkt. 3, 4, 5 og 6 som rådmannens forslag til innstilling.»
Ved alternativ votering mellom formannskapet v/Svein Kjetil Bjørnseths forslag og
rådmannens forslag, ble formannskapet v/Svein Kjetil Bjørnseths forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet (FS) gir Fiskevollen skiløyper v/Vivi Nyberg
tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyper etter løypenett angitt i henhold til
søknad angitt i vedlagt kart. Kjøringen skal utføres av den Fiskevollen skiløyper gir
myndighet til dette.
2. FS er kjent med at traseen fra nordenden av Sølensjøen til Haugsetvollen er brukt, og har
hatt dispensasjon for bruk av snøscooter til preparering i mange år. FS mener at det skal
vises hensyn i viktige viltområder, men også at folkehelseaspektet og trivsel også skal
være med i vurderinga. FS har fått informasjon at søker har en avtale med Rendalen
Renselskap om å rapportere hvis det befinner seg ren i området, og mener dette er en god
ordning som ivaretar flere hensyn. En slik avtale vil hindre potensiell skade og gir ikke
ulempe for andre interesser. FS forventer at all ferdsel tar hensyn og trekker seg unna
hvis ren eller annet vilt befinner seg i området turen er tiltenkt.
3. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6.
4. Tillatelsen gjelder i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022 med 30. april som siste kjøredag.
5. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, vilt og naturmiljø.
• Søker er selv ansvarlig for sikkerhet ved løypekjøring og bruk på islagte vann.
• Det kreves dispensasjon fra verneforskrifta til Sølen landskapsvernområde og
Lille Sølensjø naturreservat.
• Kjøringa skal følge innvilget trasé, men mindre avvik fra traseer utenfor vei
aksepteres.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av berørte grunneieres tillatelse.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
• Kjørebok skal fylles ut før hver tur og leveres til kommunen innen 1. juni
hvert år.
6. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi ved
ev. kontroll.
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MOTORFERDSEL I UTMARK § 6, LØYPEKJØRING PÅ FINSTAD
FINSTAD VELFORENING V/HARRY JACOBSEN

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Finstad Velforening tillatelse til bruk
snøscooter for å preparere skiløyper etter løypenett angitt i vedlagt kart med
sporlegger. Kjøringen skal utføres av Jan Wessel Finstad, Gjermund Ellevold,
Gudbjørn Hågensen, Kåre Trondsen, Kristian W. Finstad og Geir Berg.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
§ 6.
3. Tillatelsen gjelder i perioden 18.03.2018 – 31.12.2021 med 30. april som siste
kjøredag.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, vilt og naturmiljø herunder rendalsren.
• Kjøringa skal følge innvilget trasé, men mindre avvik fra traseer utenfor vei
aksepteres.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av berørte grunneieres tillatelse.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
• Kjørebok skal fylles ut før hver tur og leveres til kommunen innen 1. juni
hvert år.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller
politi ved ev. kontroll.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Formannskapet v/Arne Hagetrø satte frem følgende forslag:
«Under pkt. 1: Strykes «med sporlegger».
Ved alternativ votering mellom formannskapet v/Arne Hagetrøs forslag og rådmannens
forslag, ble formannskapet v/Arne Hagetrøs forslag enstemmig vedtatt. For øvrig ble
rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Finstad Velforening tillatelse til bruk
snøscooter for å preparere skiløyper etter løypenett angitt i vedlagt kart. Kjøringen
skal utføres av Jan Wessel Finstad, Gjermund Ellevold, Gudbjørn Hågensen, Kåre
Trondsen, Kristian W. Finstad og Geir Berg.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
§ 6.
3. Tillatelsen gjelder i perioden 18.03.2018 – 31.12.2021 med 30. april som siste
kjøredag.
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4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, vilt og naturmiljø herunder rendalsren.
• Kjøringa skal følge innvilget trasé, men mindre avvik fra traseer utenfor vei
aksepteres.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av berørte grunneieres tillatelse.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
• Kjørebok skal fylles ut før hver tur og leveres til kommunen innen 1. juni
hvert år.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller
politi ved ev. kontroll.
9/18

MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 LØYPEKJØRING
RØDFJELLIVEIEN BJØRN NYTRØEN RYGH

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Bjørn Nytrøen Rygh tillatelse til å preparere
skiløyper med snøscooter etter løypenett angitt i vedlagt kart. Kjøringen kan utføres av
Bjørn Nytrøen Rygh.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6.
3. Tillatelsen gjelder på snødekt mark i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.
• Kjøringa skal i størst mulig grad følge vegtrasèer.
• Skiløypene skal være åpne for allmennheten.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse for å kjøre.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om motorferdsel i
utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Formannskapet satte frem følgende forslag:
«Pkt. 1: I tillegg til Bjørn N. R. oppføres Stig Haarseth som sjåfør.»
Ved alternativ votering mellom formannskapets og rådmannens forslag, ble formannskapets
forslag enstemmig vedtatt. For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Bjørn Nytrøen Rygh tillatelse til å preparere
skiløyper med snøscooter etter løypenett angitt i vedlagt kart. Kjøringen kan utføres av
Bjørn Nytrøen Rygh og Stig Haarseth.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6.
3. Tillatelsen gjelder på snødekt mark i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.
• Kjøringa skal i størst mulig grad følge vegtrasèer.
• Skiløypene skal være åpne for allmennheten.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse for å kjøre.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om motorferdsel i
utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
10/18

MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 LØYPEKJØRING PÅ
ÅKRESTRØMMEN BJØRNAR STRØMSMOEN

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Bjørnar Strømsmoen tillatelse til å preparere
skiløyper med snøscooter etter løypenett angitt i vedlagt kart på Åkrestrømmen.
Kjøringen skal utføres av Bjørnar Strømsmoen og Olav Kristian Aasheim.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6.
3. Tillatelsen gjelder på snødekt mark i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.
• Kjøringa skal i størst mulig grad følge vegtrasèer.
• Skiløypene skal være åpne for allmennheten.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse for å kjøre.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om motorferdsel i
utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Formannskapet satte frem følgende forslag:
«Pkt. 1: I tillegg til Bjørnar og Olav Kristian skal også Jan Erik Evenstuen være sjåfør.»
Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag og rådmannens forslag, ble
formannskapets forslag enstemmig vedtatt. For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig
vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Bjørnar Strømsmoen tillatelse til å preparere
skiløyper med snøscooter etter løypenett angitt i vedlagt kart på Åkrestrømmen.
Kjøringen skal utføres av Bjørnar Strømsmoen, Olav Kristian Aasheim og Jan Erik
Evenstuen.
2. Vedtaket gis med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 6.
3. Tillatelsen gjelder på snødekt mark i perioden 08.02.2018 – 08.02.2022.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.
• Kjøringa skal i størst mulig grad følge vegtrasèer.
• Skiløypene skal være åpne for allmennheten.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse for å kjøre.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om motorferdsel i
utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
11/18

MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 - FV 217 - JOTHEIM MFL 13/16,
13/61 WINGE

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Odd Johnny Winge tillatelse til bruk av
snøscooter for frakt av materialer og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av
husvær på eiendommene 13/16 og 13/61. Tillatelsen gjelder
søker og Jan Skolebekken.
2. Tillatelsen gjelder for perioden 08.02.2018 – 31.12.2021 med 7 turer pr sesong. Siste
kjøredag den enkelte sesong er 30. april.
3. Hjemmelen for vedtaket er nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og
islagte vassdrag § 6.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, skiløyper, naturmiljø herunder rendalsren.
• Kjøringa skal følge angitt trasé.
• Kjøringen skal være i tråd med formålet, dvs. frakt av ved og utstyr og
materialer i forbindelse med vedlikehold og tilsyn.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av grunneiers tillatelse.
• Kjøringen krever dispensasjon fra verneforskrifta til Sølen
landskapsvernområde.
• Det skal føre kjørebok som leveres kommunen innen 1. juni hvert år.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
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Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, gir Odd Johnny Winge tillatelse til bruk av
snøscooter for frakt av materialer og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av
husvær på eiendommene 13/16 og 13/61. Tillatelsen gjelder
søker og Jan Skolebekken.
2. Tillatelsen gjelder for perioden 08.02.2018 – 31.12.2021 med 7 turer pr sesong. Siste
kjøredag den enkelte sesong er 30. april.
3. Hjemmelen for vedtaket er nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og
islagte vassdrag § 6.
4. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det skal tas hensyn til mennesker, skiløyper, naturmiljø herunder rendalsren.
• Kjøringa skal følge angitt trasé.
• Kjøringen skal være i tråd med formålet, dvs. frakt av ved og utstyr og
materialer i forbindelse med vedlikehold og tilsyn.
• Søker er selv ansvarlig for innhenting av grunneiers tillatelse.
• Kjøringen krever dispensasjon fra verneforskrifta til Sølen
landskapsvernområde.
• Det skal føre kjørebok som leveres kommunen innen 1. juni hvert år.
• Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om
motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjon inndras.
5. Denne tillatelsen skal bringes med under kjøringa og forevises til oppsyn eller politi
ved ev. kontroll.
12/18

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENDALEN - NY
HANDLINGSPLAN 2018-2020

Komite IIs forslag til innstilling:
Rendalen kommune, formannskapet, vedtar at forslaget til ny «Handlingsdel 2018-2020» i
«Strategisk næringsplan for Rendalen 2013-2020» legges ut til offentlig høring etter plan- og
bygningslovens § 11-14. Høringsfristen settes til seks uker fra utlysning.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Vedlegg 2 i saken «Utdrag av Østlendingens omtale fra næringslivsmøte for innspill» tas ikke
med ved utlegging til offentlig høring.
Komite IIs forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
Rendalen kommune, formannskapet, vedtar at forslaget til ny «Handlingsdel 2018-2020» i
«Strategisk næringsplan for Rendalen 2013-2020» legges ut til offentlig høring etter plan- og
bygningslovens § 11-14. Høringsfristen settes til seks uker fra utlysning.
13/18

FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR
HELDØGN TJENESTER - VURDERINGSMOMENTER OG
VURDERINGSLISTE

Rådmannens forslag til innstilling:
Rendalen kommune, Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og
helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester» for Rendalen kommune som framlagt.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret.
Innstilling i Formannskapet 08.02.2018:
Rendalen kommune, Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og
helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester» for Rendalen kommune som framlagt.
14/18

VURDERINGSMOMENTER OG KRITERIER FOR TILDELING AV
TJENESTER FRA HELSE OG OMSORG, RENDALEN KOMMUNE

Rådmannens forslag til innstilling:
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar framlagte «Vurderingsmomenter og kriterier for
tildeling av tjenester fra helse og omsorg» som grunnlag for tildeling av tjenester innenfor
virksomheten.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret.
Innstilling i Formannskapet 08.02.2018:
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar framlagte «Vurderingsmomenter og kriterier for
tildeling av tjenester fra helse og omsorg» som grunnlag for tildeling av tjenester innenfor
virksomheten.
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15/18

INNFØRING AV EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG - RENDALEN
KOMMUNE

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar lokal forskrift om ekstraordinær
båndtvang i hele Rendalen kommune i fra 08.02.2018 og inntil videre, men ikke
utover 1. april 2018.
2. Hjemmelen for vedtaket er Lov om hundehold § 6 f.
Behandling i Formannskapet 08.02.2018:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 08.02.2018:
1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar lokal forskrift om ekstraordinær
båndtvang i hele Rendalen kommune i fra 08.02.2018 og inntil videre, men ikke
utover 1. april 2018.
2. Hjemmelen for vedtaket er Lov om hundehold § 6 f.
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