RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET

Møtested: Rendalen kommunehus (salen)
Møtedato: 31.05.2012
Tid:
Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00
(Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 – 20.00)
Til stede i ordinært møte:
Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø, Ole Erik Sjøli,
Magnar Sveen, Geir Byggstøyl, Liv Kletten Berget, Tor Ove Midtun, Rune Granås, Randi
Thorshaug, Ann Turid Johansen, Jan Nordengen, Magnhild Søgaard, Sæming H. Hanestad og
Tove Døsen.
Varamedlem:
Knut Nytrøen (for Mathiesen).
Andre som var til stede i møtet:
Rådmann Anne Lise Trøen.
Forfall til møtet:
Per Olav Mathiesen.
Fra kl. 19.00 – 20.00 ble kommunestyrets medlemmer og 1. varamedlemmer (minus
Jonny Haugseth (forfall), Synnøve Grøndal (forfall) og Ole Jakob Akre) holdt en
innføring/opplæring av IKT-rådgiver Tord Busterud i bruk av lesebrett (iPad).
Informasjon:
• Ordinært møte fra kl. 20.00 startet med informasjon av biblioteksjef Inger Marie
Bergene om biblioteket.
Spørsmål:
• Ann Turid Johansen:

•

Rune Granås:

FLIRE-prosjektet og ordførerens reise til Amerika.
Beredskapsplanen og myndighetsstrukturen i de tilfeller
politisk ledelse er på utenlandsreise samtidig.
Hvordan var de faktiske forhold vedr. dette i den perioden
ordfører og varaordfører var på nevnte reise i april 2012.
Konsesjon og senking av vannstand i Lomnessjøen.

Innbyggernes spørretime i kommunestyret:
• Det var ingen spørsmål fra publikum.
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Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt i møtet.
RENDALEN, 31.05.2012
……………………….
Norvald Illevold

……………………
Karin Wiik

…………………….
Sæming H. Hanestad

Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
29/12
30/12
31/12
32/12
33/12
34/12

HØRING - ENDRINGER I LOV OM
FOLKEBIBLIOTEK
HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2014-2017
ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV
REGULERINGSPLAN R26 OTNES NY GANG OG
SYKKELVEI - BRU OVER OTTA
ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN FOR
MOTJØNNÅSEN
VALG AV REVISJONSORDNING FOR RENDALEN
KOMMUNE FRA 1.1.2013
LOKALE RETNINGSLINJER BARNEHAGE KOMMUNE

Referatsakene ble tatt til orientering.

Rendalen kommune

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 2 av 7

29/12

HØRING - ENDRINGER I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

Rådmannens forslag til vedtak:
Rendalen kommunestyre slutter seg til uttalelsen utarbeidet av folkebibliotekene i NordØsterdalen. Uttalelsen er som følger:
«Forslaget til endringer i bibliotekloven oppfatter vi som oppdatert til dagens og framtidas
bibliotek.
§1:
Målsettingen er framtidsrettet og offensiv, samtidig som den tydeliggjør og plasserer
bibliotekets framtidige rolle. Den viser behovet for bibliotek som veileder og møteplass i
framtida. Skal bibliotekene oppfylle målsettingen, og muliggjøre oppgavene framover,
forutsetter dette en politisk forankring, forpliktelse og engasjement på både nasjonalt og lokalt
nivå. Nye krav må følges opp med midler og personale. Det må tas et nasjonalt ansvar for å
muliggjøre satsing på lokalt nivå.»
§ 5:
I § 5 støtter vi opp om alternativ 1 om at det skal være fagutdannet biblioteksjef i alle
kommuner. Dette er spesielt viktig for små kommuner da fagutdannet biblioteksjef ofte er den
eneste bibliotekfaglige kompetansen som finnes i kommunen. Det sikrer kvalitet på tjenesten.
§ 6:
Bibliotekene mener § 6 om samarbeid med skoler, må beholdes.
En av bibliotekets basisoppgaver er å bidra til gode leseferdigheter. Det er viktig i et
demokrati. Derfor er et gjensidig samarbeidet med skolene viktig.»

Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Karin Wiik satte frem følgende forslag:
«Rendalen kommune slutter seg til uttalelsen utarbeidet av folkebibliotekene i NordØsterdalen med følgende endring:
Nytt avsnitt § 5:
I § 5 støtter vi at det skal være fagutdannet personale ved bibliotekene i kommunene. Det må
være opp til kommunene om kravet skal være knyttet til en biblioteksjefstilling eller en annen
stillingsbetegnelse. Kvalitet på tjenesten må sikres, men det bør være kommunene selv som
bestemmer organiseringen av tilbudet.»
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Karin Wiiks forslag, ble Karin Wiiks
forslag vedtatt med 12 stemmer mot 5 stemmer.
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Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
Rendalen kommune slutter seg til uttalelsen utarbeidet av folkebibliotekene i Nord-Østerdalen
med følgende endring:
Nytt avsnitt § 5:
I § 5 støtter vi at det skal være fagutdannet personale ved bibliotekene i kommunene. Det må
være opp til kommunene om kravet skal være knyttet til en biblioteksjefstilling eller en annen
stillingsbetegnelse. Kvalitet på tjenesten må sikres, men det bør være kommunene selv som
bestemmer organiseringen av tilbudet.

30/12

HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rendalen kommune kommunestyret vedtar forslaget til tiltaksliste for fylkesveger,
tabell III, som innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 2017.

Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Sæming H. Hanestad satte frem følgende forslag:
«Tiltaksliste som foreslått med følgende endring under Miljøtiltak:
Prioritet:
1. FV 664 Hp1 12660 Utsikten. Opprette rasteplass.
2. FV 607 Hp 607 Hp 4 4850 Store sten. Utvikle rasteplassen.
3. Som i forslaget.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Sæming H. Hanestads forslag, ble
rådmannens forslag vedtatt med 12 stemmer mot 5 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
1. Rendalen kommune kommunestyret vedtar forslaget til tiltaksliste for fylkesveger,
tabell III, som innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 2017.
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31/12

ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R26
OTNES NY GANG OG SYKKELVEI - BRU OVER OTTA

Innstilling i Formannskapet 03.05.2012:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar endring av reguleringsplan R26
Otnes, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf.
prinsippet for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke
tiltaket komme i konflikt med dette lovverket.
Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar endring av reguleringsplan R26
Otnes, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf.
prinsippet for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil
ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket.

32/12

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN FOR MOTJØNNÅSEN

Innstilling i Formannskapet 03.05.2012:
-

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar reguleringsplan R44 Motjønnåsen, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf. prinsippet
for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i
konflikt med dette lovverket.

Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Arne Hagetrø tok opp sin habilitet og forlot møtet. Han ble enstemmig erklært habil i saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
-

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar reguleringsplan R44 Motjønnåsen, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf. prinsippet
for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i
konflikt med dette lovverket.

Rendalen kommune

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 5 av 7

33/12

VALG AV REVISJONSORDNING FOR RENDALEN KOMMUNE FRA
1.1.2013

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at Rendalen kommune konkurranseutsetter
regnskapsrevisjonen for 2 + 1 + 1 år. Abakus AS gjennomfører konkurransen med en tidsplan
som muliggjør behandling av innstillingen på leverandørvalg i møte i Kontrollutvalget 17.
september 2012.
Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at Rendalen kommune konkurranseutsetter
regnskapsrevisjonen for 2 + 1 + 1 år. Abakus AS gjennomfører konkurransen med en tidsplan
som muliggjør behandling av innstillingen på leverandørvalg i møte i Kontrollutvalget 17.
september 2012.

34/12

LOKALE RETNINGSLINJER BARNEHAGE - KOMMUNE

Innstilling i Formannskapet 24.05.2012:
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende:
1. Ny utredning om søskenmoderasjon må gjøres i 2014.
2. Forslaget til lokale retningslinjer barnehage – kommune vedtas som forelagt.
Behandling i Kommunestyret 31.05.2012:
Norvald Illevold ba om å få vurdert sin habilitet og forlot møtet. Han ble enstemmig kjent
inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 bokstav b).
Karin Wiik fungerte som ordfører i Illevolds fravær.
Innspill i brev av 23.05.12 fra Stein Illevold ble utdelt i møtet.
Formannskapets innstilling ble referert i møtet.
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Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012:
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende:
1. Ny utredning om søskenmoderasjon må gjøres i 2014.
2. Forslaget til lokale retningslinjer barnehage – kommune vedtas som forelagt.
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