RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET

Møtested: Rendalen kommunehus (salen)
Møtedato: 21.06.2012
Tid:
Kl. 09.00 - kl. 12.45
Til stede i møtet:
Medlemmer:
Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø, Rune Granås, Randi Thorshaug
og Tove Døsen.
Andre som var til stede i møtet:
Rådmann Anne Lise Trøen.

Økonomiplan ble diskutert i møtet.

Informasjon:
Næringssamarbeid i regionen.
Barnevern.
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Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt i møtet.

RENDALEN, 21.06.2012
……………………….
Norvald Illevold

……………………
Arne Hagetrø

…………………….
Rune Granås

Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
65/12
66/12
67/12
68/12

69/12
70/12

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV
DRIFTSENHET, ÅSE BERGER
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV
GRUNNEIENDOM, AUD TORUN BURSLE
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV
GRUNNEIENDOM, JAN KÅRE HANSTAD
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV ENDRING
AV REGULERINGSPLAN R39 RENÅFJELLET FBC
TIL FB-F
SALG AV KOMMUNAL BOLIG - DALEHUSET
SAMHANDLINGSREFORMEN - GODKJENNING AV
TJENESTEAVTALER MELLOM RENDALEN
KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

Referatsakene ble tatt til orientering.
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65/12

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV DRIFTSENHET,
ÅSE BERGER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rendalen kommune, formannskapet, avslår søknad fra Åse Berger
vedrørende deling av eiendom, gnr/bnr 47/59.
2. Vedtaket begrunnes med at delingen er i strid med formålet med jordloven.
3. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

Behandling i Formannskapet 21.06.2012:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 21.06.2012:
1. Rendalen kommune, formannskapet, avslår søknad fra Åse Berger
vedrørende deling av eiendom, gnr/bnr 47/59.
2. Vedtaket begrunnes med at delingen er i strid med formålet med jordloven.
3. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

66/12

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV
GRUNNEIENDOM, AUD TORUN BURSLE

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Aud Torun Bursle datert
23.03.2012 vedrørende deling av landbrukseiendommen Bursle, gnr. 51 bnr. 12.
2. Det settes som vilkår at alle landbruksressurser avhendes og tillegges eksisterende
landbrukseiendom med fast bosetting.
3. Etterfølgende delingsbehandling etter Plan- og bygningsloven vil bli igangsatt når
søker forelegger kjøpsavtaler eller konsesjonsvedtak på fradelte arealer.
4. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

Behandling i Formannskapet 21.06.2012:
Karin Wiik satte frem følgende forslag:
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«Rendalen kommune, formannskapet, vedtar som rådmannens forslag med følgende tillegg i
pkt. 2
«,herunder at beiteretten følger seterteigen og ikke seterhusene».
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Karin Wiiks forslag, ble Karin Wiiks
forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 21.06.2012:
1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Aud Torun Bursle datert
23.03.2012 vedrørende deling av landbrukseiendommen Bursle, gnr. 51 bnr. 12.
2. Det settes som vilkår at alle landbruksressurser avhendes og tillegges eksisterende
landbrukseiendom med fast bosetting, herunder at beiteretten følger seterteigen og
ikke seterhusene.
3. Etterfølgende delingsbehandling etter Plan- og bygningsloven vil bli igangsatt når
søker forelegger kjøpsavtaler eller konsesjonsvedtak på fradelte arealer.
4. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

67/12

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV
GRUNNEIENDOM, JAN KÅRE HANSTAD

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rendalen kommune, formannskapet, avslår søknad fra Jan Kåre Hanstad datert
vedrørende fradeling av landbrukseiendommen Nordre Nakhuen, gnr/bnr 1/29,36 samt
fradeling av hyttetomt.
2. Hovedbegrunnelsen for avslaget er at delingen av driftsenheten vil være i strid med
formålsparagrafen i jordloven og forringe landbrukseiendommen betraktelig. Avslaget
for fradeling av hyttetomt begrunnes med at fradeling av nok en hyttetomt vil ramme
hensynet til eiendommens avkastningsevne.
3. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

Behandling i Formannskapet 21.06.2012:
Arne Hagetrø satte frem følgende forslag:
«1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Jan Kåre Hanstad
vedrørende fradeling av landbrukseiendommen Nordre Nakhuen, gnr/bnr 1/29,36
samt fradeling av hyttetomt.
2. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.»
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Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Arne Hagetrøs forslag, ble Arne
Hagetrøs forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer.
Vedtak i Formannskapet 21.06.2012:
1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger søknad fra Jan Kåre Hanstad
vedrørende fradeling av landbrukseiendommen Nordre Nakhuen, gnr/bnr 1/29,36
samt fradeling av hyttetomt.
2. Vedtaket har hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12.

68/12

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV ENDRING AV
REGULERINGSPLAN R39 RENÅFJELLET FBC TIL FB-F

Rådmannens forslag til vedtak:
- Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge forslag til endring av
reguleringsplan R39 Renåfjellet FB-C til FB-F ut til høring og offentlig ettersyn, jf.
plan- og bygningsloven § 12-10.
- 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 Formannskapet 21.06.2012:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 21.06.2012:
- Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge forslag til endring av
reguleringsplan R39 Renåfjellet FB-C til FB-F ut til høring og offentlig ettersyn, jf.
plan- og bygningsloven § 12-10.
- 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.

69/12

SALG AV KOMMUNAL BOLIG - DALEHUSET

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å legge del av eiendommen Furuholt gnr
46, bnr 7, med påstående bygninger ut for salg.
2. Eiendommen selges til høystbydende.
Utgifter til fradeling, oppmåling mm. bæres av kjøper.
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3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.
Behandling i Formannskapet 21.06.2012:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret.
Innstilling i Formannskapet 21.06.2012:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å legge del av eiendommen Furuholt
gnr 46, bnr 7, med påstående bygninger ut for salg.
2. Eiendommen selges til høystbydende.
Utgifter til fradeling, oppmåling mm. bæres av kjøper.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

70/12

SAMHANDLINGSREFORMEN – GODKJENNING AV
TJENESTEAVTALER MELLOM RENDALEN KOMMUNE OG
SJUKEHUSET INNLANDET HF

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8 med tillegg,
9 og 10 i tråd med frister i loven.
2. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene
dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse.

Behandling i Formannskapet 21.06.2012:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret.
Innstilling i Formannskapet 21.06.2012:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8 med
tillegg, 9 og 10 i tråd med frister i loven.
2. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i
tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i
disse.
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