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    RENDALEN KOMMUNE 

 

 

STATUS KOMMUNESTYRESAKER PR. 31.12.2022: 
 

1/22 INFORMASJON FRA RENDALSFISK 

 

Vedtak i Kommunestyret 20.01.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret tok Rendalsfisk AS sin orientering til 

etterretning. 

 

 
 

Gjennomført 

 

 

2/22 FLOMVERK I NORDRE RENA – ØKT LÅN TIL 

GRUNNEIERE FOR IVERKSETTING AV HASTETILTAK 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, innvilger søknaden fra Jens Tore 

Løken med et lånebeløp på totalt kr 414 000 kroner til gjennomføring 

av nødvendig flomverntiltak som beskrevet i søknaden.  

2. Midlene belastes kommunens KRD-fond.  

3. Søknaden innvilges med følgende vilkår:  

a. Tilbakebetalingen skal skje når det foreligger dom i 

jordskifteretten i pågående bruksordningssak. 

b. Midlene skal benyttes i henhold til tiltaksbeskrivelser i søknaden.  

Status:  Melding om vedtak sendt Jens Tore Løken 02.02.2022. 

 

 

 
 

 

 

Gjennomført 

 

 

3/22 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOSTNADSBEREGNING 

AV GRATIS MAT PÅ UNGDOMSKLUBBEN OG GRATIS 

SKYSS HJEM ETTER KLUBBTILBUD PÅ FREDAGER 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, tar utredningen til etterretning. 

2. Ved evt. oppstart i 2022 vil kostnadene for budsjettåret måtte dekkes 

over disposisjonsfond. Kostnad for senere budsjettår må eventuelt 

innarbeides i virksomhetens ramme ved neste rullering av 

økonomiplan. 

Status:  Under oppfølging 

 

 

 
 

 

 

 

Igangsatt, 

ikke ferdig 

 

 

4/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØRING OM EVENTUELL DELING AV INNLANDET 

FYLKESKOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, forventer at fylkestinget 

forholder seg til resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen. 

2. Rendalen kommune, kommunestyret ønsker å gi en klar 

tilbakemelding på at en digital folkeavstemming ekskluderer mange.  

Trolig er det mange eldre som ikke innehar kompetanse på dette 

området.  Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke 

normale demokratiske spilleregler. 

3. Det forventes at valgstyret finner praktiske løsninger som gjør at 

personer på institusjonsplasser, eldre, og andre personer som ikke har 

digitale muligheter og som trenger bistand, får muligheten til å avgi 
sin stemme.  Det må uansett legges til rette for en felles mal for alle 

kommunene i Innlandet for personer som ikke har digitale muligheter. 

 

 
 

 

 

Gjennomført 
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4. En kan ikke se at en ordinær avstemning i henhold til valgloven ville 

skape de store helseproblemer ved dette.  Bruker en normal køordning, 

med den tilrådde avstand mellom velgerne som nå ellers gjelder i 

samfunnet og brukes hver dag, vill en løse dette på en normal måte.  

Dette er vanlige og kjente måter for seriøs avvikling også ved 

ordinære valg. 

Status:  Melding om vedtak sendt Innlandet Fylkeskommune, 

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommuner. 

 

5/22 PERMISJON FRA POLITISK VERV FOR PERIODEN 

01.01.2022 - 01.07.2022 - KARIN LERVANG 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, gir Karin Lervang permisjon fra 

politiske verv for perioden 01.01.2022 – 01.07.2022 grunnet 

jobbsituasjon. 

2. Vararepresentant Per Kristian Aasbrenn trer inn som fast representant 

i Kommunestyret for perioden 01.01.2022 – 01.07.2022. 

3. Vararepresentant Ylva Sneltvedt trer inn som fast representant i 

Formannskapet for perioden 01.01.2022 – 01.07.2022. 

4. Vararepresentant Anne Grete Otnes trer inn som fast representant i 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – REF – for 

perioden 01.01.2022 – 01.07.2022. 

5. Vararepresentant Per Kjetil Granrud trer inn som fast eierrepresentant 

for SR Produkter AS for perioden 01.01.2022 – 01.07.2022. 

6. Kommunestyrerepresentant Ylva Sneltvedt fratrer utvalget i perioden 

01.01.2022 – 01.07.2022. 

7. Per Kristian Aasbrenn trer inn i Utvalg 1 for perioden 01.01.2022 – 

01.07.2022. 

Status:  Melding om vedtak sendt Karin Lervang, og valgte 

representanter 04.02.2022. 

 

 

 
 

 

 

Gjennomført 

 

 

6/22 BEKYMRINGSMELDING KNYTTET TIL 

KOSTNADSVEKST I LANDBRUKET 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, støtter kommunedirektørens 

situasjonsbeskrivelse ovenfor, og anmoder Regjeringen, ved Landbruks- og 

Matdepartementet om å iverksette tiltak som ikke bare er avbøtende på 

dagens situasjon i norsk landbruk, men som også sikrer FRAMTIDIG 

forutsigbarhet rundt landbrukets innsatsfaktorer.  Dette må til for å sikre de 

nasjonale målsetningene om fortsatt norsk matproduksjon basert på norske 

naturressurser, OG DET HASTER. 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Landbruks- og 

Matdepartementet, Statsforvalteren i Innlandet og FARTT-

kommunene 05.04.2022 

 

 

 
 

 

 

Gjennomført 

 

 

7/22 SØKNAD OM LÅN TIL PROSJEKTERINGSKOSTNADER 

AV INDUSTRIBYGG 
Unntatt offentlig innsyn jfr. offl. § 13, 1. ledd/fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 
Innvilger lån til prosjekteringskostnader av industribygg 

Status:  Signert låneavtale 

 

 

 

 
 

Gjennomført 
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8/22 ØKONOMISK ANSVARLIG FOR UTFØRT TILTAK 

NORDRE RENA – VURDERING AV SKJEMAVEDTAK FRA 

NVE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.02.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, opphever lånetilsagnet til Jens 

Tore Løken på kr 414 000 kr til omsøkt tiltak i Nordre Rena.   

2. Kommunen bekoster tiltaket og midlene belastes kommunens 

disposisjonsfond.  

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Jens Tore Løken 

28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

 

9/22 SAMMENSLÅING AV SJØLI SOKN OG YTRE RENDAL 

SOKN 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.02.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, støtter søknaden om sammenslåing av 

Sjøli sokn og Ytre Rendal sokn. 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Sjøli og Ytre Rendalen 

Menighetsråd 28.02.2022 

 

 

 

 
 

 

Gjennomført 

 

10/22 ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA 

OPPLANDENE – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.02.2022: 
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 

i tidligere kommunelov, videreføres som et kommunalt 

oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen som er inngått mellom 

partene, og gjeldende Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune 

v/Innlandet fylkesarkiv som ivaretar den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene-kommunalt 

oppgavefellesskap.  

5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den foreslåtte organiseringen 

i forbindelse med ny fylkestingsperiode fra 2023.  

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Innlandet Fylkeskommune 

og FARTT kommunene 28.02.2022 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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11/22 EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I 

ABAKUS AS 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.02.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, tar rapporten om eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.  Kommunestyret vil følge 

opp følgende anbefalinger gitt av revisor: 

1. å utarbeide en eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i 

kommunelovens § 26-1, og som 

• beskriver formålet og føringene for eierskapet i Abakus 

• avklarer hvor lang ordførerens myndighet som eierrepresentant 

strekker seg og hvordan kommunikasjonen med kommunestyret 

skal foregå 

2. å etablere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om 

virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper 

3. å formidle styringssignalene som blir vedtatt i eierskapsmeldingen til 

Abakus sitt styre 

4. å avklare når og hvordan eierskapsmeldingen skal revideres 

5. på prinsipielt grunnlag avklare om ordfører og kommunedirektør kan 

sitte i styrene for selskapene kommunen eier 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Rådhuset Vingelen AS 

28.02.2022   

 

 

 

 

 
Igangsatt, 

ikke ferdig 

 

12/22 MIDLERTIDIG ANSETTELSE AV LEIEKJØRER I 

RENDALEN NORDRE DEL 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.02.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, gir følgende personer midlertidig 

tillatelse til ervervsmessig kjøring fra og med 24.02.2022 til 

gjennomført utlysning og ansettelse: 

• Robert Bekkevold med Åge Bekkevold som reserve.  

• Øystein Jensen med Christina Galdal Jensen som reserve. 

2. Stedfortreder/reserve kan ta på seg kjøring i de tilfeller der fast 

leiekjører ikke kan kjøre, når fast leiekjører trenger hjelp i vinter- og 

påskeferie grunnet stor pågang og på spesielle oppdrag man trenger å 

være 2 personer grunnet sikkerhetsmessige årsaker.   

3. Tillatelsen til Leif Arne Iversen opphører umiddelbart.  

4. Tillatelsen gjelder kun ervervsmessig kjøring med snøscooter på 

følgende type oppdrag: 

• Transport mellom bilveg og hytte 

• Tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag 

• Transport av massemedia på reportasjeoppdrag 

• Transport av funksjonshemmede med tillatelse etter §5 1. ledd 

bokstav b. 

• Transport når oppdragsgiver har generell tillatelse etter § 3. 

• Transport når oppdragsgiver har innhentet spesiell tillatelse fra 

kommunen 

5. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

• Leiekjører må kunne stille opp i hele Rendalen kommune når 

tjenesten etterspørres. 

• Kjørebok, utfylt på fastsatt skjema, for hver sesong skal senest 

være mottatt av kommunen innen 01.06. Dersom det ikke 

 

 

 
 

 

Gjennomført 
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foreligger kjørebok innen fristen sendes det ut purring med 1 

ukes utsatt frist. Dersom det ikke foreligger kjørebok innen ny 

frist opphører dispensasjonen for vedkommende. Dette varsles 

skriftlig. 

• Tillatelsen gjelder leiekjøreren og den som er oppført som reserve. 

• Denne tillatelsen innebærer ikke transport til eget bruk.  

• Leiekjøreren må akseptere at tilbudet om leiekjøring blir 

markedsført på den måten kommunen til enhver tid finner 

hensiktsmessig. 

6. Følgende vilkår gjelder for kjøringen 

• Det skal tas hensyn til mennesker, dyr og naturmiljø. 

• Kjøringa skal i størst mulig grad følge veitraséer og oppkjørte spor. 

• Kjøring skal ikke foregå i preparerte skiløyper. 

• Kjøring innenfor verneområder krever dispensasjon fra 

vernemyndigheten.  

• Det forutsettes at tillatelse er innhentet fra grunneier. 

• Søker er selv ansvarlig for å innhente tillatelser fra 

forvaltningsmyndigheten ved kjøring i naturreservater.  

7. Dispensasjonen skal alltid følge med under kjøring og forevises til 

oppsyn eller politi ved evt. kontroll.  

8. Dokumentert mislighold i henhold til gitt tillatelse og brudd på lov om 

motorferdsel i utmark, kan føre til at dispensasjonen inndras.  

9. Hjemmelen for vedtaket er nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy 

i utmark og på islagte vassdrag §§ 5 1. ledd bokstav a og § 7.  

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Øystein S. Jensen og 

Robert Bekkevold 01.03.2022 

 

13/22 REVIDERING AV AKTIV STRATEGISK NÆRINGSPLAN A-

SNP 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å legge  

”Utkast til Aktiv Strategisk Næringsplan 2022–2030” ut på høring med 

høringsfrist 6 uker.  

Status:  Utkast til Aktiv Strategisk Næringsplan 2022-2030 sendt på 

høring, med høringsfrist 05.05.2022 

 

 

 

 

Hørings- 

frist  

05.05.2022 

(KS 

24.05.2022 

sak 28/22)  

14/22 EVALUERING AV HÅNDTERINGEN AV COVID-19-

PANDEMIEN I RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, tar vedlagte evalueringsrapport til 

orientering. 

Læringspunktene følges opp i en plan for gjennomføring av tiltakene. 

 

Status:   Følges opp i en plan for gjennomføring av tiltakene. 

 

 

 

 

 

Igangsatt, 

ikke ferdig 

15/22 ETABLERING AV UTSTYRSSENTRAL 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at en prøveordning med 

utstyrssentral for utlån av utstyr iverksettes våren 2022. Prøveperioden 

varer til 31. desember 2023 og evalueres innen den tid med tanke på 

behov, evt. permanent drift og hvordan denne finansieres. 

 

 

 

Igangsatt, 

ikke ferdig 
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2. Rendalen kommune inngår avtale med SR-Produkter om drift av 

utstyrssentral i prøveperioden på de betingelser som er beskrevet i 

saksframlegget. 

3. Rendalen kommune, kommunestyret, bevilger kr 195 450 for 

etablering og drift i 2022, og kr 189 800 for drift i 2023. 

4. Utgiftene til prøveperiode med drift av utstyrssentral, til sammen kr 

385 250, belastes Rendalen kommunes disposisjonsfond 256080000. 

 

Status:  Følges opp.  

 

16/22 TILBUD OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Saken trekkes (se sak 22/22) 

 

 

 

 

Utgår 

17/22 POLITIVEDTEKTER FOR RENDALEN 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar å sende fremlagte forslag 

til ny politivedtekt for Rendalen ut på høring.  Høringsfrist settes til 

30.04.2022 

2. Vedtektene legges fram til behandling og vedtak i kommunestyret etter 

høringen. 

 

Status:  Sendt ut på høring med høringsfrist 30.04.2022.  Skal opp til 

ny behandling og vedtak i kommunestyret. 

 

 

 

Hørings- 

frist 

30.04.2022 

Ny 

behandling 

og vedtak i 

KS (sak 

27/22) 

18/22 HØRING AV ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, støtter forslag om å gjeninnføre 

domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021. 

Rendalen kommune, kommunestyret mener at de to sjølstendige 

rettskretsene i Nord-Østerdal Jordskifterett og Nord-Østerdal Tingrett bør 

gjenopprettes.  Dette uavhengig av hva resultatet blir i andre tidligere 
rettskretser.  Rendalen kommune, kommunestyret støtter departementets 

vurdering av fordelene ved stedlig ledelse av rettskretsene, og mener derfor 

at en sjølstendig sorenskriver i Nord-Østerdal Tingrett er den mest 

hensiktsmessige måten å ivareta interessene til innbyggernes domstoltilbud 

i Nord-Østerdal.  

 

Å gjeninnføre en desentralisert domstolstruktur vil: 

• sikre domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid 

• sikre at rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati er 

tilgjengelig for alle. For at domstolene skal kunne utøve denne viktige 

samfunnsfunksjonen må de finnes der folk bor 

• sikre domstolenes stemme i allmennheten med stedlig ledelse i form 

av lokale sorenskrivere. Flere sorenskrivere ivaretar på en bedre måte 

maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene 

• bidra til desentraliserte juridiske miljøer og kompetansearbeidsplasser 

• sørge for tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne som gir 

domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale 

forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.  

 

 

 

 

 

Gjennomført 
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Status:  Høringssvar sendt Justis- og beredskapsdepartementet 

22.04.2022 

 

19/22 ØKNING AV KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SR 

PRODUKTER AS 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar i henhold til Forskrift om 

arbeidsrettede tiltak for VTA §14-8 Tilskudd til tiltaksarrangør: 

- å øke den kommunale andelen av medfinansieringen som omsøkt 

med kr. 40 000,- pr budsjett år med virkning fra regnskapsåret 2021 

slik at denne oppfyller forskriftens krav om minimumsandel på 

25% av det statlige tilskuddet. 

- kostnaden belastes kommunens disposisjonsfond 256080000 for 

etterbetaling av 2021, og det innarbeidet for budsjettåret 2022 i 

virksomheten 20 Helse og omsorg. Finansiering av 

budsjettjustering for 2022 vedtas ved regnskapsavleggelsen pr 1. 

tertial 2022 og de budsjettjusteringer som defineres der. 

 

Status:   

 

 

 

 

 
Gjennomført 

20/22 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV FOR 

RESTEN AV KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret innvilger fritak fra politiske verv ut 

fra Kommunelovens § 15-2 for Ivar Atle Fonås. 

Kommunestyrets varamedlemmer rykker opp i den nummerorden de er 

valgt. 

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Ivar Atle Fonås og 

respektive varamedlemmer 31.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

21/22 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM - NORD-ØSTERDAL 

FORLIKSRÅD 2021-2024 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 

Nytt medlem til Nord-Østerdal forliksråd for resten av valgperioden 

01.01.2021–31.12.2024:  

• Fast medlem nummer 3: Terje Kværnes 

• Bente Rønning rykker opp til fast medlem nummer 2. 

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Statsforvalteren i 

Innlandet, FARTT-kommunene, Os kommune, Engerdal kommune 

og Stor-Elvdal kommune 30.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført 
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22/22 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2022 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022: 
Rendalen kommune, kommunestyret, ønsker å ta imot ukrainske 

flyktninger og imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette til 

sammen 110 flyktninger i 2022. 

I tillegg kan det godkjennes selvbosatte iht. AMOT-avtalen inntil 25 

selvbosatte i 2022. 

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt IMDI, KS, FARTT-

kommunene og Innlandet fylkeskommune 29.03.2022 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

23/22 FINANSIERING AV BOSETTING AV FLYKTNINGER I 

RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 28.04.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å forskutere kostnader 

ved bosetting av flyktninger fra Ukraina med følgende disponeringer: 

- Det avsettes kr. 3 millioner fra disposisjonsfond 256080000 

- Midlene disponeres av Kommunedirektøren til påkrevde tiltak 

og disponeres mellom virksomhetene etter behov 

 

Status:  Følges opp 

 

 

 

 

 

 

Igangsatt, 

ikke ferdig 

 

24/22 FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT OG FANGST AV 

BEVER - UTVIDET JAKTTID PÅ BEVER - RENDALEN 

KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 28.04.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagt forskrift om 

utvidet jakttid på bever i hele Rendalen kommune.  

2. Utvidelsen gjelder 1. – 15. mai i årene 2022 – 2028.  

3. Hjemmelen for vedtaket er Forskrift om jakt – og fangsttider 

samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2022 til 

og med 31. mars 2028 § 3 pkt 3.  

 

Status:  Vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

25/22 VEDTAK AV REGULERINGSPLAN 201903 NEDRE 

RENÅSKARVEN 

 

Vedtak i Kommunestyret 28.04.2022: 

- Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar reguleringsplan 

201903 Nedre Renåskarven, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

- Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 

8 – 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra 

en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette 

lovverket. 

 

Status:  Vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført 
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26/22 FINANSIERING KONSULENT KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

 

Vedtak i Kommunestyret 28.04.2022: 

• Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å bruke inntil 

1.200.000 kr for utarbeiding av kommuneplanens arealdel 2023 

– 2035. 

• Vedtaket begrunnes ved arbeidet med revidering av planen er 

startet opp, og for å bli ferdig før valget 2023 er det behov for å 

leie inn en konsulent. 

• Kostnadene belastes disposisjonsfondet 256080000. 

• Kommunedirektør bes sørge for en framdrift i saken som tar 

høyde for en 2. gangs høring, og at endelig vedtak kan fattes 

senest i kommunestyrets septembermøte 2023. 

 

Status:  Følges opp. 

 

 

 

 
 

 

Igangsatt, 

ikke ferdig 

27/22 POLITIVEDTEKTER FOR RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar «Forskrift om 

politivedtekt Rendalen kommune» som framlagt.  

 

 

 

 
Gjennomført 

 

28/22 REVIDERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

1 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar Aktiv Strategisk 

Næringsplan  

2022 – 2030. 

2 Også ut i fra gitte innspill og tilbakemeldinger forslås 

tiltakene i handlingsdelen opplistet nedenfor prioritert: 

*  Punkt 7.1.X Infrastruktur 

* Punkt 7.2.10 Risikokapital  

* punkt 7.6.X Kompetanseutvikling 

3 Handlingsdelen kapittel 7 i Aktiv Strategisk Næringsplan 

2022 – 2030, rulleres hvert år. 

 

I handlingsdelens pkt. 7.2.10 Risikokapital tillegges 

kommunedirektør som ansvarlig slik at ordlyden blir: 

ordfører/kommunedirektør. 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

29/22 OPPMERKSOMHET TIL NYFØDTE I RENDALEN 

KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar vedlagte «Rutiner 

for oppmerksomhet ved fødsel», med følgende justeringer:  

Vi ønsker at følgende setninger «ordfører drar ut på besøk og 

leverer ut oppmerksomheten.  Dersom besøket ikke ønskes, 

leveres oppmerksomheten i posten» strykes.   

Erstattes med:  Body kan overrekkes ved helsestasjonen. 

 

 

 

 
Gjennomført 
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2. Rutinene trer i kraft fra vedtaksdato. 

3. Kostnadene knyttet til innkjøp og overlevering innarbeides i 

budsjettet 2023. 

 

30/22 VELKOMST AV TILFLYTTERE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte 

«Rutiner for velkomst av tilflyttere.» med følgende endring: 

I tillegg til det som er foreslått i innstillinga, inneholder 

velkomstpakka en mateske med smaker/matopplevelser fra 

Rendalen til en verdi av kr. 500,- pr. husstand.   

I tillegg 1 års abonnement på Rendalsnytt, istedenfor siste 

nummer. 

2. Ordningen trer i kraft fra vedtaksdato. 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

31/22 KONTAKTUTVALG FOR SKOGBRUK I RENDALEN 

KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

1) Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar mandat for 

kontaktutvalg for skogbruk i Rendalen kommune som 

fremlagt i saken.  

2) Politisk representant fra kommunestyret er utvalgets leder. 

Politisk representant velges første gang høsten 2023 for 4 år 

av gangen. 

3) Drift av kontaktutvalget finansieres av rentemidler fra 

skogfondet.  

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Alvdal, Tynset, Os og 

Tolga kommuner 30.05.2022. 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

 

 

 

32/22 SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR EMISJON OG LÅN 

– RENDALSFISK AS 
Unntatt offentlig innsyn jfr. offl. § 13, 1. ledd/fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

33/22 PLANPROGRAM FOR FELLES KOMMUNEDELPLAN FOR 

KLIMA OG ENERGI 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar planprogram for felles 

klima- og energiplan for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, 

Tynset, Tolga og Os, datert 22.mars 2022, med følgende tillegg i 

selve planen: 

4.8 Skogbruk 

Det er viktig å øke skogens opptak av CO2.  Det er viktig at planen 

viser potensialet for binding av CO2 med optimal skogproduksjon i 

regionen. 

 

Det bes om at dette innarbeides i planen. 

 

 

 

 

 
Igangsatt, 

ikke ferdig 
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34/22 KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.05.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret etablerer ikke en egen 

støtteordning for landbruket i kommunen for å dekke opp for økte 

kostnader. Kostnadsøkningen blir dekket opp gjennom 

landbruksoppgjøret.  

 

 

 

 
Gjennomført 

 

35/22 OPPFØLGING AV VEDTAK I GENERALFORSAMLINGEN – 

VIDERE FRAMDRIFT PÅ MEFURUA 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Forslag til endring av handlingsplan, jf. saksframlegg, godkjennes av 

Generalforsamlingen. 

 

 

 
 

 

Gjennomført 

 

36/22 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN: TERTIALRAPPORT 

1. TERTIAL - RENDALEN KOMMUNESKOGER KF 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Generalforsamlingen tar regnskapsrapport for 1. tertial 2022 til 

etterretning og godkjenner følgende endringer i budsjett: 

 

▪ Drift: 

o Bruk av disposisjonsfond endres fra kr. 585 000 til kr. 

877 152, netto økning kr. 292 152, med følgende 

endring på ansvarene: 

▪ På ansvar 8020 SØLENVIKA økes 

budsjettbevilgning med 170 832 kroner. 

▪ På ansvar 8005 SKOG OG UTMARK økes 

budsjettbevilgning med 178 320 kroner.  

▪ Investering: 

o Avsetning til investeringsfond endres fra kr. 30 000 til 

bruk av investeringsfond med kr. 250 000, netto 

endring 280 000, med følgende endring på 

prosjektene: 

▪ Harsjøen hyttefelt: salg av tomt kr. 200 000 

fjernes 

▪ Sølenvika: toalettanlegg økes med kr. 80 000 

 

 

 
 

 

 

Gjennomført 

 

37/22 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2021 - RENDALEN 

KOMMUNESKOGER KF 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

1. Generalforsamlingen godkjenner årsberetning og årsregnskap 

for Rendalen Kommuneskoger KF for året 2021. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 371 727 overføres 

disposisjonsfond 556080000. 

 

 

 
 

 

Gjennomført 
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38/22 FRASIGELSE AV VERV I NORD-ØSTERDAL FORLIKSRÅD 

OG VALG AV VALG AV NYTT VARAMEDLEM 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

1. I medhold av kommunelovens § 7-9 2. ledd fritas Anne T. 

Vanem som 2. varamedlem i Nord Østerdal forliksråd med 

virkning fra d.d. og ut valgperioden, til og med 31.12. 2024. 

2. Som fast 3. varamedlem til Nord Østerdal forliksråd velges 

Rigmor Hafstad dra d.d. og ut valgperioden, til og med 

31.12.2024. 

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt Statsforvalteren i 

Innlandet 28.06.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

39/22 FORVALTNINGSREVISJON 2021 - BEHANDLING AV 

RAPPORT "KOMPETANSE OG REKRUTTERING" 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

- Rendalen kommune, kommunestyret, tar rapporten til 

etterretning.  

- Rendalen kommune, kommunestyret, ber kommunedirektøren 

iverksette tiltak i tråd med revisors anbefalinger.  

Status:  Melding om politisk vedtak sendt kontrollutvalget 

28.06.2022 

 

 

 

 

 
Igangsatt, 

ikke ferdig 

 

40/22 INNGÅELSE AV SAMARBEIDSAVTALE TIL FELLES 

REGULERINGSPLANPROSESS PÅ ELVÅL: NVE - 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE - RENDALEN 

KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å inngå 

samarbeidsavtale vedrørende felles reguleringsplanprosess 

med NVE og Innlandet Fylkeskommune for flomforbygning 

og veiutbedring på Elvål.  

 

 

 

 
 

 

 

Gjennomført 

 

 

41/22 REKRUTTERING AV LEGER OG SYKEPLEIERE - 

EVALUERING 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, tar evalueringen til 

orientering 

2. Vedtatte rekrutteringstiltak opprettholdes  

 

 

 

 
Gjennomført 

 

 

 

42/22 ÅRSREGNSKAP 2021 FOR RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner regnskapet for 

2021. 

 

 

 

 
Gjennomført 
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43/22 ÅRSBERETNING 2021 FOR RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, tar årsberetningen for 2021 til 

etterretning. 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

44/22 REGNSKAPSRAPPORTERING PR. 1. TERTIAL 2022 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner rapporteringen for 

1. tertial 2022 med følgende vedtak: 

1. Driftsbudsjettet: 

a. Det gjøres ingen budsjettendring mellom 

virksomhetene grunnet usikkerhet i de prognoser 

som foreligger.  

2. Investeringsbudsjettet: 

a. Investeringsbudsjettet vedtas med økning på brutto 

investeringer på kr. 14 000 000 og endret bruk av 

midler og finansiering som oppgitt i tabell nedenfor. 

b. Opprinnelig vedtatt bruk av lånemidler i 

investeringsbudsjettet for 2022 opprettholdes på kr. 

23 530 000. 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

45/22 VEDTEKTER FOR SFO – SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedtekter for Rendalen 

kommunale fritidsordning, med følgende endring av vedtektene: 

§ 12 Betaling 

Det betales for 10 måneder årlig.   

Størrelsen på satsene fastsettes av kommunestyret i forbindelse med 

årsbudsjettet, innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende 

nasjonale bestemmelser. 

Søskenmoderasjon gis med 30% prisreduksjon f.o.m. barn nr. 2 i 

SFO. 

Hvis barnet er fraværende i en mnd. eller mer pga. sykdom, kan det 

søkes om redusert betaling. 

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling ihht gjeldende 

regelverk. 

 

Status:   

 

 

 
 

Gjennomført 

 

46/22 MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 BARMARK – 

RESTAURERING  

 

Vedtak i Kommunestyret 24.06.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, gir Femundbygg/Pål 

Akre tillatelse til frakt av utstyr og materialer samt kjøring 

med gravemaskin for gjennomføring av 

restaurering/reparasjon av hytte på gnr/bnr 55/94. Fører av 

kjøretøyet skal være ansatte i Femundbygg eller Pål Akre. 

 

 

 

 
Gjennomført 
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2. Det gis tillatelse til 7 turer med traktor med henger, 4 turer 

med gravemaskin og 4 turer med ATV i perioden 

24.06.2022 – 01.10.2023. Totalt 15 turer. 

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, naturmiljø 

herunder Rendalsren.  

• Kjøringa skal følge angitt trasé. 

• Det skal ikke gjøre inngrep i terrenget uten at det er 

omsøkt eksplisitt.  

• Eventuelle skader i terrenget skal repareres og 

traseen skal i størst mulig grad tilbakeføres slik den 

var før tiltaket.  

• Kjøringen krever dispensasjon fra verneforskriften til 

Sølen landskapsvernområde.  

• Det forutsettes at tillatelse er innhentet fra berørte 

grunneiere jf. § 10 i lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag.  

• Det skal føres kjørebok for begge oppdragene som 

leveres kommunen senest 01.11.2023.  

• 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. 

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt søker 28.06.2022 

 

47/22 

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND – OPPGRADERING FOR 

MER EFFEKTIV DRIFT – ELVÅL UTLEIE AS 

 

Vedtak i Kommunestyret 22.09.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, innvilger kr 112 500,- 

i etableringsstøtte for utvikling av Elvål Utleie AS.  

2. Tilskuddet belastes kraftfondet, konto 251080900.  

3. Tilskuddet opprettholdes i 2 år fra tilsagnsdato og slettes 

deretter uten videre varsel.  

4. Tilskuddet utbetales på skriftlig forlangende.  

Inntil 50 % av beløpet kan utbetales ved oppstart. 

Restbeløpet utbetales når rapport og regnskap er godkjent.  

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt søker 26.09.2022 

 

 

 

 

 

Gjennomført 

48/22 SNØSCOOTERLED ÅKRESTRØMMEN-ENGERDAL 

KOMMUNEGRENSE 

 

Vedtak i Kommunestyret 22.09.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar lokal forskrift 

for bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring på strekningen 

Åkrestrømmen – Engerdal kommunegrense jf. vedlagt kart.  

 

 

 

 

 

Gjennomført 
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2. Vedtaket har hjemmel i Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

3. Det settes følgende vilkår:  

a. Leden skal evalueres etter to driftsår der alle parter 

og berørte skal involveres og tilbakemeldingene blir 

avgjørende for videre drift. Under evalueringen skal 

alle brukerinteresser og saksområder belyses på en 

best mulig måte.  

b. Leden skal driftes av Rendalen snøscooterforening 

ihht driftsavtale. Brudd på denne medfører 

oppsigelse.  

c. Inntektene for bruk av leden går til drift og innkjøp 

av skilt/merker til denne. 

d. Gjentatte og alvorlige brudd på lokal forskrift og 

motorferdsellovverket medfører stengning av leden.  

  

Status:  Melding om politisk vedtak sendt iflg. adresseliste 

04.10.2022. 

49/22 HØRING – BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP 

 

Vedtak i Kommunestyret 22.09.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende 

høringsuttalelse: 

 

Rendalen kommune viser til brev til kommunene om bedre 

polititjenester og beredskap fra justis- og beredskapsminister Emilie 

Mehl. På bakgrunn av de fem spørsmålene det ønskes svar på, 

kommer Rendalen kommune med følgende råd og innspill: 

 

1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor 

innenfor områdene forebygging, beredskap og sivile 

tjenester de neste årene? 

Rendalen kommune står, og vil stå, overfor mange og 

sammensatte utfordringer de neste årene innenfor områdene 

forebygging, beredskap og sivile tjenester. 

Geografi, responstid, sikkerhet og nødetater 

Rendalen kommune er en geografisk langstrakt kommune. 

Det er en utfordring med lange avstander. Vi er sørøst 

Norges største kommune i areal med 3178 km2. Større enn 

Vestfold fylke. Dette medfører at det er lange avstander til 

nærmestliggende politistasjoner. Rendalen ligger pr. i dag 

under Tynset politistasjon. Responstiden vil ikke være mulig 

å overholde ved akutte hendelser for størstedelen av 

innbyggerne i Rendalen kommune. 

Forrige reform førte til at lensmannskontoret i Rendalen ble 

lagt ned, da saken ble behandlet politisk var det 15 av 17 

representanter som ønsket å beholde lensmannskontoret i 

kommunen. Dette har vi i årene etterpå særskilt fått merke i 

lengre reisetid, mindre tilstedeværelse og mindre 

lokalkunnskap fra politiet. 

Den største utfordringen til politiets lange responstid er 

hendelser knyttet til PLIVO (pågående livstruende vold). 

 

 

 

 

 

Gjennomført 
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Her er innbyggere i Rendalen kommune veldig sårbare. 

PLIVO er en hendelse som er beskrevet i kommunens 

helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse hvor konsekvensene 

kan bli meget alvorlige. Når vi vet at politiet ikke er på plass 

før etter en til to timer, slik situasjonen for Rendalen er i 

dag, så kan hendelsen bli fatal og med verst tenkelig utfall. 

Å ivareta liv og helse har naturligvis førsteprioritet. 

Rendalen kommune mener at politiet ikke vil makte å 

ivareta dette på en tilfredsstillende måte uten at de har fast 

tilhold i kommunen. 

I takt med politiets nedbemanning i Rendalen kommune er 

det mindre tilstedeværelse, lavere lokalkunnskap og fører til 

at færre lovbrudd oppdages, og til at færre saker anmeldes. 

Dette fører igjen til en større utrygghet i lokalsamfunnet 

vårt, og større mulighet for kriminelle til å bosette seg i vår 

kommune. 

Samhandlingen mellom kommunen og nødetaten er i 

utgangspunktet god. Status for Rendalen kommune er at 

førsteinnsatsen blir ivaretatt av brannvesenet eller 

ambulansen ved større ulykker eller branner. Politiet 

kommer alltid senere til ulykkesstedet på grunn av lang 

responstid. Dette er en situasjon som er godt innarbeidet, 

men som ytterligere ville blitt styrket ved et stedlig politi 

som dermed kunne hatt kortere responstid. Med usikkerhet 

rundt økte avstander til fremtidige sykehus med akutt- og 

fødetilbud, vil det også være en ekstra sikkerhet med et 

stedlig politi med tjenestested i kommunen. 

 

Folketall og turisme 

Når det skal føres statistikk over faktorer som responstid og 

liknende, blir utgangspunktet foretatt i kommunens folketall. 

For Rendalen sin del er dette misvisende, hvis en ikke også 

tillegger kommunens antall turister. Dette tallet vil nemlig 

mangedoble kommunens befolkning. 

Rendalen kommune har pr. i dag rundt 1739 innbyggere 

ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg nærmer vi oss 2300 

antall hytter i kommunen. Hvis en legger til grunn at hver 

hytte er bosatt av minimum to personer (ofte flere), tilsvarer 

dette over en tredobling av antall mennesker som til tider 

befinner seg i Rendalen kommune. 

Oppsummert medfører dette et helt annet tallgrunnlag for 

befolkning i Rendalen kommune, med en mangedobling i 

befolkningsgrunnlag. Dette vil igjen følgelig gi strengere 

krav til responstid, og kreve mer tilstedeværelse for å kunne 

ha et tilgjengelig politi for alle mennesker som til enhver tid 

oppholder seg i Rendalen kommune. 

Rendalen kommune har stor gjennomgangstrafikk og er 

hovedomkjørings vei for rv3. 

 

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, 

tjenestestedstruktur og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er 

årsakene? 
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Rendalen kommune er ikke tilfreds med politiets 

bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud. 

Bemanningen og tilstedeværelsen i Rendalen kommune har 

de siste årene blitt lavere og lavere. Dette er bekymringsfullt 

med tanke på de sammensatte utfordringene som henvist til i 

svarene til spørsmål 1. Rendalen kommune ønsker og 

trenger et eget tjenestested, for å kunne senke responstiden, 

øke tilstedeværelsen, tryggheten og lokalkunnskapen. 

Både kommunen som instans og befolkningen ellers melder 

om at politiet oppleves fraværende. Terskelen for å ta 

kontakt er høyere da politiet ikke er like synlige og 

tilstedeværende som de ville ha vært med et eget tjenestested 

i kommunen. Det medfører at både kommune og befolkning 

ikke tar kontakt med politiet før det har oppstått hendelser, 

og at politiet i høyere grad blir brukt til brannslukking 

fremfor forebygging. Vi får også signaler fra våre 

innbyggere på at tjenester som pass og våpentillatelse tar 

altfor lang tid i vårt politidistrikt Innlandet. 

 

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre 

innbyggernes trygghet og gode tjenester. Hvordan kan 

polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet 

og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket 

videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser 

kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av 

samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? 

Å gi våre innbyggere trygge og gode tjenester er helt 

avgjørende for at vårt samfunn skal fungere. Trygge og gode 

oppvekstsvilkår for barn og unge skal være en forutsetning 

for alle som bor i Rendalen. Samtidig ser vi at våre unge i 

langt større grad nå enn tidligere blir eksponert for ting som 

kan lede til uheldig adferd og økt kriminalitet. For å unngå 

dette er det viktig med daglig forebygging, synlighet og 

kommunikasjon fra et tilstedeværende politi. 

 Rendalen kommune ønsker å bidra med alt vi kan både for å 

sikre trygghet og gode tjenester, men politiet er helt sentrale 

i arbeidet med å sikre innbyggernes trygghet. Uten et politi 

tilstede vil effekten i dette arbeidet bli sterkt redusert. I dag 

kommer det politi stort sett kun ved oppståtte situasjoner. 

Det hører med til sjeldenhetene at politiet kommer for å 

besøke våre innbyggere, og særlig barn og unge på deres 

hjemmebane – være seg skole eller aktiviteter på fritiden. 

Dette på grunn av lange avstander og manglende kapasitet. 

Kommer de, er det som regel etter en henvendelse fra 

kommunen. Det er derfor utrolig viktig at Rendalen har eget 

politi fast i kommunen. 

Et godt samarbeid mellom kommunen og politiet vil være 

avhengige av økt tilstedeværelse fra politiet i vår kommune. 

Dette vil muliggjøre et økt samarbeid mellom virksomheter i 

kommunen som helse, oppvekst og NAV. Kommunen sine 

ressurser for å sikre innbyggernes trygghet er etter vår 

oppfatning tilstede, men vil utvilsomt styrkes betydelig med 
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et bemannet politi i Rendalen. 

Utover dette opplever vi i Rendalen kommune at vi har et 

godt samarbeid både med frivillige organisasjoner, 

nabokommuner og Innlandet fylke. 

 

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til 

politiets tjenester? 

Via et tjenestested i politiet? 

Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? 

Via fysisk oppmøte? 

Via telefon? 

Via internett? 

Rendalen kommune ønsker et nytt tjenestested i politiet 

plassert i vår kommune, der fysisk tilstedeværelse følgelig 

økes. Det vil gjøre det enklere for både kommunale 

virksomheter og lokalbefolkningen generelt å øke 

samhandlingen med politiet både ved hjelp av tettere dialog 

med, og besøk fra, polititjenesten. Et lokalt lensmannskontor 

sikrer oppmøte og tilstedeværelse i kommunen. Dette bidrar 

igjen til forebygging av uønskede hendelser, lokalkunnskap 

og en lavere terskel for lokalbefolkningen vår til å ta kontakt 

med politiet. 

I tillegg til mer tilstedeværelse ved et tjenestested i 

kommunen, er det også ønskelig med mer jevnlig 

tilstedeværelse ved skolene. Det ville også ha styrket vår 

kommunes tjenestetilbud hvis politiet hadde økt 

tilstedeværelse/økt samarbeid med kommunale virksomheter 

som NAV, barnevern og helse. Dette ville hatt en 

forebyggende funksjon. 

Rendalen kommune mener at økt tilgjengelighet og 

synlighet via internett ville øke vår befolknings mulighet til 

å ta kontakt med politiet. Spesielt med tanke på den yngre 

aldersgruppen i kommunen, men også for enkelte andre. Det 

er ofte enklere å ta kontakt pr. internett, og gjerne skriftlig 

via chattefunksjoner eller liknende, for de yngre i samfunnet. 

Dette ville etter vår oppfatning senke terskelen for å ta 

kontakt, og dermed virke sterkt forebyggende for 

problemstillingene som nevnt i svarene under spørsmål 1. 

 

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan 

kommunen tilby lokaler, for eksempel samlokalisering med 

andre kommunale tjenester? 

Rendalen kommune ønsker et nytt tjenestested i politiet i vår 

kommune, eller mer korrekt; å få gjenopprettet politiets 

tjenestested i vår kommune. Rendalen lensmannskontor 

leide tidligere lokaler i kommunehuset i Rendalen, og dette 

er en mulighet. Kommunen vil være særs positive til å stille 

lokaler til disposisjon. Rendalen kommune er tydelig på at 

opprettelse av nye tjenestesteder må være fullfinansiert.  

 

 Status:  Høringssvar sendt Justis- og Beredskapsdep. 23.09.2022. 
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50/22 AKSJETEGNING - AKSJEUTVIDELSE ANNO MUSEUM AS  

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, gir 

kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale med Anno 

museum AS om kjøp av aksjer tilsvarende kr 255 635. 

Dette tilsvarer 1 aksje og en eierandel etter emisjon på 

0,2 %. Overføring av midler for kjøp av aksjene reguleres 

i avtalen om kjøp av aksjer og vil skje i perioden 22. 

oktober 2022-22. januar 2023 som åpnes for emisjon. 

2. Rendalen kommune, kommunestyret, bevilger beløp stort 

kr 255 635 fra kommunens disposisjonsfond for å 

realisere aksjetegning i Anno museum AS. 

3. Rendalen kommune tar ikke på seg noen forpliktelser for 

Anno museum AS gjennom sitt eierskap i aksjekjøp. All 

drift og vedlikehold av dokumentasjonssenteret med 

magasinbygg er Anno Museum AS selv ansvarlig for. 

 

Status: Signert aksjetegningsblankett sendt Anno 03.02.2022 

 

 

 

 
 

 

Gjennomført 

 

51/22 STRØMSTØTTEORDNING FOR BEDRIFTER 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret avsetter inntil 5 

millioner kroner til lån for bedrifter i Rendalen.  Rentefritt 

og avdragsfrihet inntil 3 år.  Nedbetales på 5 år deretter. 

2. Midlene bevilges fra kommunens disposisjonsfond.  Nytt 

fond opprettes og heter «Energifond». 

3. Kommunedirektøren legger frem forslag til enkle og 

fleksible retningslinjer for låneordningen i formannskapet i 

november. 

4. Økonomisk kommunalt lån i form av rentefritt lån baseres 

på følgende kriterier: 

a. Bedriften må ligge i Rendalen og gi lokale 

arbeidsplasser. 

b. Bedriften faller utenfor statlige støtteordninger til 

strøm. 

c. Bedriften må selv søke kommunen om lån, og legge 

ved nødvendig dokumentasjon. 

d. Foretaket kan ikke være under konkursbehandling 

eller avvikling. 

e. Størrelsen på det enkelte lån som lånes ut må 

vurderes opp mot utviklingen av strømkostnader i de 

første 3 kvartaler i 2022 sett i forhold til tilsvarende i 

2021. 

f. Størrelsen på det enkelte lån som lånes ut må 

vurderes opp mot utviklingen av drivstoffkostnader i 

de første 3 kvartaler i 2022 sett i forhold til 

tilsvarende i 2021. 

g. Bedriften må uavhengig av organisasjonsform drive 

næring, ha et organisasjonsnummer og være 

registrert 31. desember 2020. 

 

 

 

 
Igangsatt, 

ikke ferdig 
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5. Av fondets beløp på inntil 5 millioner kan 70 % gå tl lån 

tilknyttet strømkostnader,  

30 % til drivstoffkostnader. 

 

52/22 INTERNASJONALT RÅD - SUPPLERENDE VALG AV 

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

Rendalen kommune, Kommunestyret velger følgende supplerende 

styremedlemmer til Internasjonalt råd: 

2 innvandrere: 

• Lita Sraboonma 

• Irina Ravska 

1 fra NAV/Flyktningetjenesten: 

• Agnete S. Rønning 

1 fra skolesektoren: 

• Dawn Preston 

3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 

• Kjersti Lehmann 

• Britt Sneltvedt 

• Per Øyvind Berg 

1 personlig vara for folkevalgte: 

• Magnhild Søgaard 

 

Status: Underretning om valg sendt 16.11.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

53/22 VALG AV VARAREPRESENTANT FOR KOMMUNE-

DIREKTØRENS REPRESENTANT I STYRET FOR 

RENDALEN KOMMUNESKOGER KF TIL HØSTEN 2024 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

Rendalen kommune, Kommunestyret velger Jens Sandbakken som 

kommunedirektørens vararepresentant i Styret for Rendalen 

Kommuneskoger KF til høsten 2024. 

 

Status: Underretning om valg sendt 08.11.2022 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

54/22 VALG AV NY REPRESENTANT TIL RENDALEN 

FJELLSTYRE TIL HØSTEN 2023 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret velger følgende representanter 

til Rendalen Fjellstyre til høsten 2023: 

Som ny leder av Rendalen Fjellstyre velges Arild Aasbrenn. 

Som nestleder velges Oddveig Bakkom. 

Som nytt fast medlem velges Halvor Sveen. 

Siri-Lill Moen velges som personlig varamedlem for Halvor Sveen. 

 

Status: Underretning om valg sendt 08.11.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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55/22 VALG AV NYTT MEDLEM TIL POLITISK 

FORHANDLINGSUTVALG FOR LEDERSJIKTET FREM 

TIL HØSTEN 2023 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

1. Karin Lervang velges som representant for politisk 

forhandlingsutvalg. 

2. Vegard Mømb velges som personlig vararepresentant til 

Karin Lervang. 

 

Status: Underretning om valg sendt 08.11.2022 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

56/22 FASTSETTING AV VALGDAG OG STEMMEKRETSER 

VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at 

stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes mandag  

11. september 2023 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00. 

2. Følgende stemmekretser og stemmesteder vedtas ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

Stemmekrets:    Stemmested: 

 Rendalen sør    Rendalen sykehjem 

 Rendalen nord    Rendalen kommunehus 

 

Status: Orientering sendt Valgstyret 10.01.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

57/22 TØRN-PROSJEKTET 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, tar saken til orientering.  

2. Kommunestyret får en status på TØRN-prosjektet og 

tilbakemelding på bestilling innen 31.03.2023.  

 

 

 

 
 

Igangsatt 

 

58/22 RETNINGSLINJER VED BOSETTING OG ETABLERING 

AV FLYKTNINGER I RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret vedtar Retningslinjer ved 

bosetting og etablering av flyktninger i Rendalen kommune, med 

følgende endring: 

Som kommunedirektørens innstilling, med nytt pkt 4: 

4. Informasjon og tilbakemeldinger fra det offentlige 

helsevesen og informasjon fra skole/kommune tilstrebes 

gitt, så langt det er mulig, på deres morsmål.  Dette for å 

unngå misforståelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 



31.12.2022  Side 22 av 34 

 

59/22 HØRING - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE 

INNLANDET 2023-2026 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret tar kommunedirektørens 

vurderinger som høringsinnspill, samt presiserer at vi nå bruker 

navnet Nord-Østerdal på vår region. 

 

Status: Høringssvar sendt Innlandet Fylkeskommune 31.10.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

60/22 EIERSKAPSKONTROLL/FORVALTNINGSREVISJON I 

RENDALEN KOMMUNESKOGER KF 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret tar rapporten til orientering, og 

setter i verk tiltak i forhold til de anbefalinger revisor fremmer i 

rapporten.  

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt kontrollutv. 20.11.2022 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

61/22 VEDTAK - LOKAL GEBYRFORSKRIFT FOR 

REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG 

DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG 

EIERSEKSJONERING FOR RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagt lokal 

gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, 

oppmåling og eierseksjonering for Rendalen kommune med 

hjemmel i lov 27. juni 2008 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 16. juni 

2017 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 15 og lov 17. juni 2005 

om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32. 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

62/22 KLAGE PÅ PRISØKNING PÅ KOMMUNALE TJENESTER - 

GNR/BNR 76/80 HARALD SØNJU OG SIDSEL HEGE 

SKOTLAND 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, avslår klagen fra 

Harald Sønju og Sidsel Hege Skotland om redusert 

septikgebyr for gnr/bnr 76/80.  

2. Bakgrunnen for avslaget er kommunens vedtatte kommunale 

avgifter for 2022.  

3. Problemstillingen tas imidlertid med i diskusjonen rundt 

kommunale avgifter for 2023.  

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt klager 29.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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63/22 RETNINGSLINJER TIL STØTTEORDNINGER FOR 

BEDRIFTER I RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å opprette et lånefond, 

stort kr. 5 mill: 

- Midlene til lånefondet disponeres fra kommunens 

disposisjonsfond, 256080000 

- Retningslinjer med søknads- og tildelingskriterier vedtas i 

tråd med vedlagte forslag 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

64/22 OVERDRAGELSE AV LADESTASJONER TIL KOPLE AS 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner at ladeanleggene 

ved Åkrestrømmen og Rendalstunet overdras til Kople AS med 

følgende avtalepunkter: 

- Ladeanleggene overdras vederlagsfritt til Kople AS 

- Kople AS forplikter seg til å opprettholde og vedlikeholde et 

markedsrelevant ladetilbud ut eksisterende avtaleperiode 

- Kople AS gis opsjonsklausuler på 10 + 10 år pr lokasjon for 

forlengelse av avtalen for å kunne opprettholde ladetilbudet i 

nær fremtid 

- Kople AS overtar alle kostnader og forpliktelser tilknyttet 

drift og vedlikehold av anlegget, inkludert strømkostnader 

angitt i konkurransegrunnlaget «RE-20-03 Ladestasjoner for 

elbil», punkt 2.2 

- Rendalen kommune holder av areal ved eksisterende 

ladeanlegg for fremtidig utvidelse og/eller endring av 

ladetilbudet i periode tilsvarende avtaletid med opsjoner 

 

Status: Signert avtale om overdragelse av ladestasjoner 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

65/22 REGNSKAPSRAPPORTERING PR 2. TERTIAL 2022 

 

følgende vedtak: 

1. Driftsbudsjettet: 

a. Det gjøres ingen budsjettendring mellom 

virksomhetene grunnet usikkerhet i de prognoser 

som foreligger. 

2. Investeringsbudsjettet: 

a. Investeringsbudsjettet vedtas med reduksjon på 

brutto investeringer på kr. 11 737 500 og endret bruk 

av midler og finansiering som oppgitt i tabell 

nedenfor. 

b. Opprinnelig vedtatt bruk av lånemidler i 

investeringsbudsjettet for 2022 på kr. 23 530 000 

reduseres til kr. 13 550 000. 

 

 

 

 
 

Gjennomført 
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Prosjekt: 

Regnskap 
pr 
31.08.202
2 

Budsjett 
vedtatt pr 
1. tertial 
2022 

Endring 
pr 2. 
tertial 

Ny bevilgning 
som vedtas 
pr 2. tertial 

4000 Prosjekteringskostnader felles 288 500 500 000 0 500 000 

4010 Egenkapitalinnskudd KLP 0 625 000 0 625 000 

4011 Kjøp aksjer Rendalsfisk AS 0 8 000 000   8 000 000 

4015 START-lån 154 028 0 0 0 

4062 
Kirkelig fellesråd (oppgradering av 
bygg) 500 000 1 500 000 

-
1 000 00

0 500 000 

4086 EPC investeringstiltak 129 504 250 000 0 250 000 

4092 Ombygging RSH omsorgsboliger 310 050 0 400 000 400 000 

4098 Kjøp av biler og kjøretøy 325 000 3 000 000   3 000 000 

4105 Investeringer Rendalstunet (bygg) 177 848 437 500 0 437 500 

4108 Gang- og sykkelvei Øvre 1 098 500 
10 000 00

0 0 10 000 000 

4109 Reservebrønn Finstad 0 1 000 000 

-
1 000 00

0 0 

4113 Velferdsteknologi H&O 10 612 1 250 000 

-
1 125 00

0 125 000 

4114 Veiplan kommunale veier 63 920 6 250 000 

-
4 375 00

0 1 875 000 

4115 Bolig ROP (rus og psykiatri) 193 024 2 400 000 

-
2 100 00

0 300 000 

4116 ENØK-tiltak 0 250 000 0 250 000 

4118 Matrikkelforbedringsprosjektet 128 858 250 000 0 250 000 

4122 VA-plan 316 440 2 000 000 

-
1 500 00

0 500 000 

4123 
Klima- og miljøplan 
(interkom.prosjekt) 129 479 100 000 0 100 000 

4124 Rendalstunet (inventar og utstilling) 186 879 200 000 0 200 000 

4125 Renheim (tak) 0 350 000 
-

350 000 0 

4126 Skilting innfartsårer 4 000 750 000 
-

687 500 62 500 

4127 Store Sten 30 466 1 075 000 0 1 075 000 

4128 Nødstrøm kommunehuset 0 150 000 0 150 000 

4129 Sansehage Rendalen sjukehjem 0 625 000 0 625 000 

4130 Sikring av bygg (adgangskontroll) 20 000 1 000 000 0 1 000 000 

4131 TV-signalanlegg Rendalen sjukehjem 0 300 000 0 300 000 

4132 Toalett og garderobe TFF 0 125 000 0 125 000 

4133 Ladestasjoner elbiler tjenestebiler 21 875 750 000 0 750 000 

4134 Kulturparken Åkrestrømmen (scene) 162 500 625 000 0 625 000 

4135 Kontorbygg (kommunehuset) 312 500 250 000 0 250 000 

4900 Fellesutgifter investeringer 0 500 000 0 500 000 

  Sum endring     
-11 737 

500   

  

Grønne legges til pr 1. eller 2. tertial 
og gule har endring fra opprinnelig 
vedtatt budsjett.         

            

Bruk av midler og finansiering samlet for alle investeringsprosjekter:  
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02300 Vedlikehold, Bygg/anlegg, investeringer 
28 580 00

0 

-
9 230 00

0 19 350 000 

04290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon 4 957 500 

-
1 157 50

0 3 800 000 

04700 Tilskudd til andre (investeringer) 1 850 000 

-
1 350 00

0 500 000 

05120 Avdragsutgifter (START-lån) 500 000 0 500 000 

05200 Utlån (START-lån) 0 0 0 

05290 Kjøp av aksjer og andeler 8 625 000   8 625 000 

07290 Merverdiavgiftskompensasjon -4 957 500 
1 157 

500 -3 800 000 

08100 Andre statlige overføringer -1 600 000 600 000 -1 000 000 

09100 Bruk av lån 

-
23 530 00

0 
9 980 00

0 -13 550 000 

09120 Bruk av lån (START-lån) 0 0 0 

09200 Mottatte avdrag på utlån (START-lån) -500 000 0 -500 000 

09700 Overføringer fra driftsregnskapet 
-13 925 

000 0 -13 925 000 

  Sum bruk av midler og finansiering   0 0 0 

 

 

66/22 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN: 

REGNSKAPSRAPPORTERING 2. TERTIAL - RENDALEN 

KOMMUNESKOGER KF 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Generalforsamlingen tar regnskapsrapport 2. tertial 2022 for 

Rendalen kommuneskoger KF til etterretning.  

- Drift: 

o Bruk av disposisjonsfond endres fra kr. 877 152 til 

kr. 977 152, en netto økning fra 1. tertial på kr. 

100 000. 

▪ Økningen belastes ansvar 8010 Mefurua for 

økte vedlikeholdskostnader. 

- Investering: 

o Budsjettert bruk av ubundet investeringsfond endres 

fra kr. 250 000 vedtatt pr 1. tertial, til kr. 75 000, en 

netto reduksjon på kr. 175 000 med følgende 

endringer: 

▪ Ansvar 8030 Hyttefelt Harsjøen 

• Kr -210 000 salg av hyttetomt 

• Kr. 35 000 kjøp av konsulenttjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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67/22 SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN: ØKONOMIPLAN 

2023-2026 OG HANDLINGSPLAN 2023 - RENDALEN 

KOMMUNESKOGER KF 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Generalforsamlingen tar Økonomiplan med handlingsplan for årene 

2023-2026 for Rendalen kommuneskoger KF til etterretning med 

følgende punkter:  

• Drift: 

o Rendalen kommune innvilger Rendalen 

kommuneskoger KF et driftstilskudd på kr. 1 mill. 

for årene 2023-2026.  

• Investering:  

o Rendalen kommune godkjenner at Rendalen 

kommuneskoger KF iverksetter prosess med salg av 

eksisterende hyttefelt på Harsjøen  

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

68/22 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR RENDALEN 

KOMMUNE – REVIDERING 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte 

beredskapsplan for Rendalen kommune. 

2. Kommunedirektøren oppdaterer vedleggene i 

beredskapsplanen i tråd med saksutredningens anbefalinger 

og endringer av administrativ karakter. 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

69/22 TILSTANDSRAPPORT 2022 - BARNEVERNTJENESTEN I 

NORD-ØSTERDAL 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, tar tilstandsrapporten for 

barnevernet 2022 til orientering. 

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt 30.11.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

70/22 POLITISK MØTEPLAN ÅR 2023 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til 

politisk møteplan for år 2023, med følgende endringer: 

Som kommunedirektørens innstilling med unntak av: 

• Strategikonferansen 16.mars og kommunestyrets møte 23. 

mars avholdes 23. mars 

• Dialogseminar 26. april og kommunestyrets møte 27. april, 

avholdes 27. april. 

• Formannskapsmøte 1. juni 

• Kommunestyremøte 15. juni 

• Kommunestyremøte 31. august 

 

 

 

 
Gjennomført 
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Status:  Oppdatert, distribuert og lagt ut på Rendalen kommunes 

hjemmeside. 

 

71/22 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV FOR 

RESTEN AV KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - 

TOR INGE NYTRØEN 

 

Vedtak i Kommunestyret 24.11.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret innvilger fritak fra politiske 

verv ut fra kommunelovens § 15-2 og § 15-3 for Tor Inge Nytrøen. 

Ut fra kommunelovens § 16-2, rykker vararepresentanter for 

Arbeiderpartiet opp i den nummerorden de er valgt. 

Det må foretas nyvalg av personlige vararepresentanter og 

vararepresentanter. 

 

Korrigering av lovhjemmel: 

Vedtaket viser til «den gamle kommunelovens» paragrafer.  Korrekt 

vedtak i henhold til Kommuneloven 2018, blir som følger: 

 

Rendalen kommune, kommunestyret innvilger fritak fra politiske 

verv ut fra kommunelovens § 7-9 for Tor Inge Nytrøen. 

Ut fra kommunelovens § 7-10, rykker vararepresentanter for 

Arbeiderpartiet opp i den nummerorden de er valgt. 

Det må foretas nyvalg av personlige vararepresentanter og 

vararepresentanter. 

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt 02.12.2022.  Nyvalg 

foretas. 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 

72/22 KOMMUNALT NÆRINGSFOND – ALEX ART GRAFISK AS 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, innvilger kr 200 000,- 

i etableringsstøtte og kr 100 000 i lån etablering av Alex 

ART Grafisk as.  

2. Tilskuddet og lån belastes kraftfondet, konto 25250000.  

3. Tilskuddet og lån opprettholdes i 2 år fra tilsagnsdato og 

slettes deretter uten videre varsel.  

4. Tilskuddet utbetales på skriftlig forlangende.  
Lånebeløpet utbetales når låneavtale er etablert hos Intrum 

låneadministrasjon.  

5. Inntil 50 % av beløpet kan utbetales ved oppstart. 

Restbeløpet utbetales når rapport og regnskap er godkjent. 

Utgiftsdokumentasjon skal skje ved attestert 

prosjektregnskap fra revisor eller autorisert regnskapsfører.  

 

Status:  Melding om politisk vedtak sendt søker 10.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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73/22 KOMMUNALT NÆRINGSFOND – RENDALEN 

NÆRINGSFORENING 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, innvilger kr 55.500,- 

til Rendalen Næringsforening. Midlene skal benyttes til 

aktivitetsfremmende virksomhet for næringslivet i Rendalen. 

2. Beløpet belastes 2525000 Kraft-fond 1850.09.06525. 

3. Midlene gis årlig i en fireårs periode til og med år 2026. 

Beløpet utbetales på forlangende til 

postmottak@rendalen.kommune.no. 

4. Årsmelding og –regnskap, sendes til Rendalen kommune. 

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt søker 03.01.2023 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

74/22 UTREDNING - BEHOVET OG MULIGHETEN FOR 

MILJØARBEIDER/MILJØTERAPEUT I 

OPPVEKSTSEKTOREN 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

75/22 UTLEIE KF RENDALEN KOMMUNESKOGER I 

SAMMENHENG MED RENDALSTUNET OG OPPLEV 

RENDALEN  

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at utleie av 

Rendalen kommuneskoger KF sine eiendommer Mefurua og 

Sølenroa administreres av Rendalstunet under virksomhet 

kultur i Rendalen kommune. 

2. Som kompensasjon for å administrere ovennevnte utleie, så 

mottar Rendalstunet 10-ti prosent av all utleieinntekt ved 

Mefurua og Sølenroa. En garantisum på kr 30 000 overføres 

som forskudd fra Rendalen kommuneskoger KF til 

Rendalstunet, underkap. 5520. 

3. Vedtaket gjelder for 2023, med mulighet for forlengelse. 

Evalueringsrapport med fokus på resultat av vedtaket 

utarbeides av Rendalen kommuneskoger KF innen utgangen 

av november 2023. 

 

 

 

 

 

 
 

76/22 ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 - 

RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende: 

1. Økonomiplan 2023-2026 

a. Forslaget til økonomiplan for 2023-2026 jf. vedlegg 

1 godkjennes 

2. Årsbudsjett 2023 

a. Forslaget til årsbudsjett for 2023 jf. vedlegg 1 

godkjennes 
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b. Forslag til budsjett for kontrollutvalget vedtas til kr. 

693 000 jf. vedlegg 2 

c. Forslag til gebyr- og betalingssatser vedtas jf. 

vedlegg 3 

i. Gebyrene for selvkostområdene vedtas jf. 

vedlegg 3. Ved eventuelt overskudd eller 

underskudd skal dette fondsføres og utlignes 

mot kommende års gebyrinntekter 

ii. Kommunale eiendomsgebyr betales 

kvartalsvis i fire like terminer. Unntak er 

eiere av eiendom med et samlet årsbeløp i 

eiendomsgebyr og eiendomsskatt mindre enn 

kr. 2000 som betaler årstermin med forfall i 

februar. Det kan velges å motta faktura pr 

måned (12 terminer år kalenderår) dersom det 

benyttes digital faktura kombinert med 

avtalegiro.   

d. Opptak av lån: 

i. Låneopptak for investeringer 2023 settes til 

kr. 42 492 000 og nedbetales over 30 år. 

ii. Låneopptak for START-lån 

(videreformidling) fra Den Norske Stats 

Husbank for 2023 settes til kr. 6 000 000. 

3. Skattevedtak 

a. Skattøre for 2023 fastsettes til høyeste lovlige sats i 

henhold til Stortingets vedtak 

b. Eiendomsskatt 

i. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 

2 og 3 a) skrives det i 2023 ut eiendomsskatt 

på faste eiendommer i hele kommunen.  

ii. Det skrives ut skatt på det 

særskilteskattegrunnlaget fra tidligere «verk 

og bruk», redusert med fem syvendedeler i 

2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 

første ledd) 

iii. Bruk av skattesatser: 

1. Generell skattesats settes til 7 

promille (esktl. § 11) 

2. For bolig og fritidseiendommer settes 

satsen til 2 promille (esktl. § 13 andre 

ledd). 

3. Skattesatsen på det særskilte 

grunnlaget settes til 7 promille. 

(overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 

første ledd). 

4.  Følgende fritak gis i medhold 

av esktl. § 7   

a. § 7 a): Grendehus og 

eiendommer til 

kulturvirksomhet, 

idrettsanlegg og -haller, 

private vannverk, verna 
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bedrifter. Eiendom tilhørende 

andre stiftelser/organisasjoner 

vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av 

søknad 

b. § 7 b): Fredede bygg. 

5. Eiendomsskatten betales over fire 

terminer (esktl. § 25), og følger 

samme definering som beskrevet i 

punkt 2 c ii 

6. Ved taksering og utskriving av 

eiendomsskatt benytter kommunen 

skattevedtekter, vedtatt for perioden 

2019-2032 

 

Som kommunedirektørens innstilling med følgende endringer: 

• Det skrives ikke ut eiendomsskatt for bolig og 

fritidseiendommer i 2023. 

o Promillesatsen for 2024, 2025 og 2026 settes til 1 

promille. 

• Gebyrsatsene for vann og avløp settes til 2022 nivå, og 

subsidieres med kommunens egne midler. 

• Investering kontorbygg utsettes 1 år.  Det utarbeides en 

grundig markedsanalyse for behovet, som legges frem før 

budsjett for 2024 skal behandles.  Bruk av ubundne midler 

strykes, resterende justeres mot låneopptak. 

• Gebyr 308001 for søknad om riving mv bygninger, 

konstruksjon og anlegg settes til 0 kr som et enkelttiltak for 

2023. 

• Før behandling av budsjett og økonomiplan i 

kommunestyret fremlegger kommunedirektøren oversikt 

over stillingshjemler og evt endringer fra 2022.  

Formannskapet ber om at stillingshjemler tas inn igjen i 

budsjettoversikten, slik som tidligere. 

• Elevavgift for kulturskolen settes til 2022 satser. 

• Redusert ressurs for skolemat kr. 200.000 overføres til 

kjøkken ved Rendalen sjukehjem. 

• Tiltakene finansieres ved økt bruk av disposisjonsfond. 

 

Endringsforslagene innarbeides i vedlegg 1, årsbudsjett 2023 og 

økonomiplan 2023-2026 for Rendalen kommune, for utsending på 

høring og endelig vedtak i kommunestyret. 

 

I tillegg vedtas: 

 

Betalingssatser i barnehagen 

Reduserte betalingssatser i barnehagen er et viktig tiltak for å støtte 

opp om økte kostnader for barnefamilier.  Kommunestyret vedtar 

følgende nye betalingssatser i barnehagen gjeldende fra 1. januar 

2023: 

• Kr. 2.500 for en 100 % plass 
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• 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 

• Barn nr. 3 gis gratis barnehageplass 

 

Skolemat 

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en bred 

evaluering av dagens skolematordning, der alle berørte parter 

involveres og gis mulighet til å foreslå forbedringer av ordningen.  

Evalueringsrapport med konkrete forbedringsforslag legges fram for 

kommunestyret senest i juni 2023. 

 

Meråpent bibliotek 

Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste som gir 

lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, 

før og/eller etter ordinær åpningstid.  Konseptet åpne biblioteker har 

vært brukt i Danmark siden 2004, og er også kjent fra Sverige.  I 

Norge er flere landkommuner og bykommuner godt i gange med 

dette tilbudet.  Tilgang til lokalene oppnås ved å oppgradere 

bibliotekkortet til adgangskort.  Det bes om en sak på dette lagt 

fram for kommunestyret i 2023. 

 

Idrett 

UNICEF sin kommuneanalyse viser at Rendalen kommune bruker 

mindre penger til idrett enn landsgjennomsnittet.  Det er viktig med 

et godt tilbud til barn og unge slik at flest mulig får delta.  For 2023 

bevilger kommunestyret kroner 100.000 ekstra til Rendalen 

Idrettslag. 

 

Høringsinnspill fra Rendalen Røde Kors Hjelpekorps 

Rendalen kommune, kommunestyret imøtekommer høringsinnspill 

fra Rendalen Røde Kors Hjelpekorps med en årlig støtte på 75.000 

kr. 

 

Miljøterapeut 

Det opprettes en 100 % stilling som miljøterapeut i 

oppvekstsektoren.   

Det skal ikke kuttes i eksisterende stillingshjemler for lærere som en 

følge av dette. 

 

Utredning veterinærkontor  

Rendalen kommune har ansvaret for en forsvarlig veterinærdekning 

i kommunen.  Dagens veterinærsituasjon er bekymringsfull, med 

kun to veterinærer til å dekke både dagpraksis og vaktberedskap.  

For å sikre rekruttering av nye, samt beholde dagens veterinærer i 

Rendalen, er det viktig å legge til rette for at veterinærer ønsker å 

etablere seg i kommunen vår. 

Kommunestyret ber derfor om at kommunedirektøren utreder 

kostnader knytta til etablering av kommunalt eid veterinærkontor, 

med nødvendig utstyr for både produksjonspraksis og 

smådyrpraksis, hvor eksisterende og nye veterinærer kan leie seg 

kontor- og behandlingsrom, samt nødvendig utstyr.  Utredningen 

legges fram for kommunestyret så raskt som mulig, og senest i 

kommunestyremøtet i juni 2023. 
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Utredning dagsenter 

Økende demens.  Det bes om utredning for dagsenter som er 

bemannet alle hverdager, avlastning for pårørende av 

hjemmeboende. 

 

Teleslynge 

Det bes om å få installert teleslynge på Rendalstunet og Åkrestua. 

 

Helsestasjon 

Det bes om en utredning av mulighet for nye lokaler til helsestasjon.  

Det bes om mulighet for at digitalt betalingssystem hos 

helsesykepleier innføres. 

 

 

VAR 

Vann og avløp økes med samme kronebeløp for hvert år fra 2024 til 

2026, slik at det er fullfinansiert i løpet av 2026. 

 

Kommunale utleieboliger 

Kommunestyret anmoder kommunedirektøren om å vurdere å 

bygge kommunal utleiebolig på Holmegga i stedet for på 

Asphaugjordet. 

 

Ladestasjon tyngre kjøretøy 

Det bes om å utrede ladepass for tyngre kjøretøy på Hanestad da det 

i økende grad vil også være tyngre kjøretøy som vil ha behov for 

lading. 

 

Endring av gebyrforskrift septiktømming 

Kommunestyret vedtok enstemmig i sak 62/22 den 24.11.2022 at 

problemstillinger knyttet til tømmekostnader av tette septiktanker 

skulle tas med i diskusjonen rundt kommunale avgifter.  

Tømmekostnadene av tette septiktanker skal samsvare med forbruk, 

dvs. mengde som tømmes. 

 

Ved votering over formannskapets innstilling og formannskapets 

endringsforslag, ble formannskapets innstilling med endringer 

enstemmig vedtatt. 

 

77/22 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - 

VALG AV VALGSTYRE 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Som valgstyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 

velges: 

Ordfører Linda Døsen Stubsveen (leder) 

Jørn Heiberg    (nestleder) 

Hanne Didriksen    (medlem)  

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt Valgstyret 10.01.2023 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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78/22 BEVARINGS- OG KASSASJONSPLAN FOR 

DELTAKERKOMMUNENE I IKA-OPPLANDENE 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Bevarings- og kassasjonsplan for deltakerkommuner i IKA 

Opplandene vedtas og legges inn i Rendalen kommunes arkivplan. 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

79/22 KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL 

INTERESSE I HEDMARK - KULA - HØRINGSUTTALELSE 

FRA RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, stiller seg positive til 

rapporten om kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse 

og vedtar høringsuttalelse over.  

2. Det foreslås å utvide områdene 7 og 8 i henhold til 

høringsuttalelse og vedlagt kart. 

3. Områdene legges inn som hensynssone i kommuneplanens 

arealdel.  

4. Områdene skal forvaltes på en bærekraftig måte for å sikre 

de kulturhistoriske landskapsverdiene samtidig som man 

legger til rette for utvikling og bruk.    

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt Riksantikvaren 

22.12.2022 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

80/22 SAMARBEIDSAVTALE OM KOMPETANSEUTVIKLING I 

SKOLER OG BARNEHAGER I NORD-ØSTERDALEN 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret gir kommunedirektøren i 

oppdrag å utforme en samarbeidsavtale om felles 

kompetanseutvikling for ansatte i skoler og barnehager i Nord-

Østerdalen.  

Avtalen underskrives på administrativt nivå.  

Den enkelte kommunes egenandel settes til kr 150.000,- fra 

01.01.2023. Egenandelen prisjusteres årlig. 

Avtalen kan sies opp med ett års oppsigelsestid. 

 

 

 

 

 
Igangsatt 

81/22 PROLONGERING AV "SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 

SYKEHUSET INNLANDET OG KOMMUNENE I 

SYKEHUSOMRÅDET" 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar prolongering av dagens 

samhandlingsavtale med Sykehuset Innlandet frem til 28.02.2024. 

 

Status: Melding om politisk vedtak sendt KS 04.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjennomført 
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82/22 NOU 2022 - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - 

HØRINGSINNSPILL FRA RENDALEN KOMMUNE 

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å sende inn følgende 

høringssvar på  

NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene: 

• Rendalen kommune stiller seg bak høringssvarene fra KS 

Innlandet og Naturressurskommunene 

• Rendalen kommune mener det ikke bør gås videre med 

forslaget om en utjevningsordning for 

vertskommuneinntekter fra vannkraft og havbruk. Disse 

inntektene må holdes utenfor inntektsutjevningen da det er 

en kompensasjon – ytelse for ytelse – for 

naturressursavståelse, ikke en skatteinntekt 

• Rendalen kommuner mener de foreslåtte endringene i PU-

kriteriet er for omfattende, har store uforutsette 

konsekvenser, og ikke hensyntar regionale 

bosettingsmønstre og tjenestetilbud 

 

Status: Høringssvar sendt 28.12.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

83/22 VURDERING AV KJØP AV NÆRINGSAREAL PÅ 

KVÆRNESMOA  

 

Vedtak i Kommunestyret 15.12.2022: 

• Rendalen kommune, kommunestyret, gir 

kommunedirektøren fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med 

Hallstein Misterosen om erverv av hans andel av det 

regulerte området på Kværnesmoa, til kr. 13 pr. m2. 

• Kjøpet skal i tillegg inkludere 58 da som skissert som 

tilstøtende areal og som av arronderingsmessige årsaker bør 

innlemmes i kjøpet. 

• Kjøpesummen inklusive alle kostnader belastes kommunens 

disposisjonsfond. 

 

Status: Forslag til vilkår i kjøpekontrakt sendt Hallstein Misterosen 

28.12.2022 

 

 

 

 

 
Gjennomført 

 


