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MØTEPROTOKOLL 
 

KOMMUNESTYRET 
 
 

 

Møtested: Kommunehuset Nyberg 

Møtedato: 01.02.2018 

Tid:  19:00  
 

 
Til stede på møtet: 
 
Funksjon Navn Forfall      Møtt for 
Leder Hilde Frankmo Tveråen   
Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen   
Medlem Tommy Kristoffersen   
Medlem Elin Borkhus   
Medlem Tor Borkhus   
Medlem Øyvind Øien   
Medlem Ole-Martin Håtveit   
Medlem Ellen Grete Kroken   
Medlem Jon Olav Ryen   
Medlem Egil Eide   
Medlem Eva Stuedal   
Medlem Kolbjørn Kjøllmoen   
Medlem Torleif Borkhus   
Medlem Torstein Eide   
Medlem Øyvind Bakken-Berg   
Medlem Ronny Bekken Larsen   
Medlem Per Magne Ståland   
Varamedlem Bjørnar Brendryen       Møtt i sak 2/18 
Varamedlem Henning Bekken Larsen       Møtt i sak 2/18 
 
Andre                      Rådmann Torill Tjeldnes  
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 21.30 
 
FOLLDAL, den 01.02.2018 
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BEHANDLEDE SAKER 
 
Saksnr. Tittel  
  

1/18   

 RAPPORT NÆRINGSUTVIKLING 2016 OG 2017  
 
2/18   

 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2017 - 2020  
 
3/18   

 OPPNEVNING AV 17. MAI-KOMITÉ FOR 
FELLESARRANGEMENT  

 
 
 
 
 
Før ordinær saksbehandling:  
Avdelingsdirektør i NAV Hedmark, Hans Petter Emilsen, redegjorde for konsekvensene for 
Folldal etter vedtaket i kommunestyresak 45/17 om ikke å inngå i vertkommunesamarbeid. 
Han redegjorde også for endrede forutsetninger for partnerskapet.   
 
Næringssjef Klaas van Ommeren orienterte om næringsarbeidet.  
 

Forespørsel fra Samlingslista ved Per Magne Ståland 
Folldal var uten internett og telefonforbindelse 19. og 20. desember. 
Det påførte helsetjenesten og bedrifter ekstra arbeid og merutgifter. 
Vi må kunne si i ettertid at vi var heldig at det gikk relativt ba. 
Dette aktualiserer at kommunen må ha en god beredskapsplan når kriser inntreffer. 
Bør ikke dette drøftes politisk? 
Vi har forståelse for at deler av en beredskapsplan vil være unntatt offentlighet, men 
innbyggerne må være kjent med sentrale punkter her. 
  
Hva gjør vi hvis en krise inntreffer.? 
Hvor er det møteplass slik at de som trenger hjelp kan få det? 
Hvor kan frivillige henvende seg? 
Krisestab: Hvem er det? Hvor? Når? instruks? 
Prioriterer ordfører dette arbeidet? 
  

Ordfører svarer 
Bør ikke dette drøftes politisk? Arbeid med beredskap utføres av kommunens ledelse i 
samarbeid med deltakere i beredskapsrådet. Politisk er det vedtatt i planstrategien som ble 
behandlet i kommunestyret 14.10.16 at risiko og sårbarhetsanalyse skal gjøres av 
beredskapsrådet som jeg som ordfører leder. Arbeidet er igangsatt med beredskapskoordinator 
Ole Håkon Flatøy som sekretær og vil ferdigstilles i 2018. Denne vil legges fram for politisk 
behandling. ROS analysen vil ligge til grunn for utarbeidelse av tiltakskort for hver enkelt 
mulige hendelse.  
 



  

Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 5  

Vi har forståelse for at deler av en beredskapsplan vil være unntatt offentlighet, men 

innbyggerne må være kjent med sentrale punkter her. Beredskapsplanen ble i sin tid behandlet 
politisk, men har årlig gjennomgang og oppdatering administrativt. Som ordfører har jeg 
selvsagt kunnskap om dette.  
  
Hva gjør vi hvis en krise inntreffer? Setter kriseledelse for å vurdere situasjonen og iverksetter 
tiltak. Evt. evakuering av innbyggere besluttes av politiet.   
 
Hvor er det møteplass slik at de som trenger hjelp kan få det? Avhenger av krisens innhold og 
omfang. I forhold til slike hendelser som langvarig bortfall av telefon og internett vil det 
utarbeides tiltakskort, og det vil bli gjort kjent for innbyggerne på forhånd hvor de skal møte 
hvis man ikke når nødetatene via telefon.  
 
Hvor kan frivillige henvende seg? Evt. til kriseledelsen, men frivillige blir i utgangspunktet 
kalt inn i henhold til beredskapsplan og hvilket behov det er.  
 
Krisestab/ledelse:  
Hvem er det? Ordfører, rådmann, enhetsleder TLU, Enhetsleder HRO, Enhetsleder Service og 
kultur. Alle har stedfortredere som skal kjenne beredskapsplanen.  
 

Hvor? Kommunestyresalen, Folldal flerbrukshus, tilpasset situasjonen f.eks FBSS 
 

Når?  Vurderes av rådmann eller stedfortreder som setter krisestab 
 

Instruks? Beredskapspermen som har årlig oppdatering 
 

Prioriterer ordfører dette arbeidet? Ja, som leder av beredskapsrådet gjennomfører jeg møter 
og jeg deltar selvsagt på øvelser og tilsyn. I formannskapsmøtet sist orienterte jeg om 
situasjonen 19 – 21. desember og hvordan kommunen hadde håndtert hendelsen. Det ble ikke 
satt formel kriseledelse, men hendelsen er rapportert i CIM til fylkesmannen. Grunnen til at 
det ikke ble satt formell kriseledelse var at vi stadig fikk meldinger om ny rettetid om kort tid, 
så vi så ikke grunn til å kalle inn hele kriseledelsen. Krisen ble håndtert av beredskapskontakt 
som hadde møter med kommunelege 1, brannvesen og FBSS, der ting ble avtalt og avklart 
hvordan det skulle håndteres. Fylkesmannen, som deltok i samme formannskapsmøte, 
redegjorde også for sin rolle i beredskapsarbeidet, og gjorde en vurdering av hvordan 
kommunen hadde håndtert hendelsen. Vi fikk faktisk skryt av Fylkesmannen på hvordan vi 
hadde håndtert krisen. 
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1/18   
RAPPORT NÆRINGSUTVIKLING 2016 OG 2017   
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar rapportene om næringsutvikling for 2016 og 2017 til orientering. 
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret tar rapportene om næringsutvikling for 2016 og 2017 til orientering. 
 
 
 
2/18   
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2017 - 2020   
 
Innstilling: 
1. Alkoholpolitisk handlingsplan for 2017 – 2020 vedtas. 
2. Ytre grense for skjenking av alle alkoholgrupper settes til kl. 01.00.  

3. I alle vedtak om skjenkebevilling skal det presiseres arrangørens ansvar for å forhindre 
overskjenking og skjenking av mindreårige. 

 

Behandling: 
Representantene Gro Eli Svendsen Slemmen (Ap) og Ronny Bekken Larsen (Rødt) stilte 
spørsmål ved sin habilitet etter kommunelovens § 40 nr. 3 bokstav b, da de som ansatte og 
medlemmer av rusteam har avgitt høringsuttalelse til saken. De forlot møtet under 
habilitetsbehandlingen. Bjørnar Brendryen (Ap) og Henning Bekken Larsen (Rødt) tok plass i 
møtet.  
 
Avstemming:  
Gro Eli Svendsen Slemmen ble erklært enstemmig habil. Ronny Bekken Larsen ble 
enstemmig erklært habil. Vararepresentantene forlot møtet, og Larsen og Slemmen tiltrådte 
møtet igjen.  
 
Representanten Gro Eli Svendsen Slemmen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Tillegg til punkt 10 i planens retningslinjer: 
Det settes vilkår om 18-års aldersgrense på offentlig fest. 
 
Avstemming:  
Slemmens forslag fikk 5 stemmer. 12 stemte mot. Forslaget falt.  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Alkoholpolitisk handlingsplan for 2017 – 2020 vedtas. 
2. Ytre grense for skjenking av alle alkoholgrupper settes til kl. 01.00.  

3. I alle vedtak om skjenkebevilling skal det presiseres arrangørens ansvar for å forhindre 
overskjenking og skjenking av mindreårige. 
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3/18   
OPPNEVNING AV 17. MAI-KOMITÉ FOR FELLESARRANGEMENT   
 
Innstilling: 
1 Det oppnevnes en komité som får ansvar for fellesarrangementet 17. mai. 
2 Som medlemmer oppnevnes: 1 representant fra musikklivet (kor og korps), 1 fra FAU, 1 

fra bo og servicesenteret, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage samt 1 fra service og 
kultur. 

3 Representant for service og kultur er ansvarlig for å kalle inn komitéen.  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 Det oppnevnes en komité som får ansvar for fellesarrangementet 17. mai. 
2 Som medlemmer oppnevnes: 1 representant fra musikklivet (kor og korps), 1 fra FAU, 1 

fra bo og servicesenteret, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage samt 1 fra service og 
kultur. 

3 Representant for service og kultur er ansvarlig for å kalle inn komitéen.  
 
 
 


