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MØTEPROTOKOLL 
 

KOMMUNESTYRET 
 
 

 

Møtested: Kommunehuset Nyberg 
Møtedato: 14.12.2017 
Tid:  10:00  
 

 
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 Frode Brendryen  Møtt i sak 44/17 
Varamedlem Solvår Brustad Lilleeng  Møtt i sak 45/17 

 
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. 15.30 
 
FOLLDAL, den 14.12.2017 
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201601 DETALJREGULERING FOR RONDEBLIKK BOLIG- OG HYTTEFELT - 
ENDELIG VEDTAK   
 
Innstilling: 
Formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas 201601 Detaljregulering for Rondeblikk 
bolig- og hyttefelt som vedlagt.  
 
Behandling: 
Representanten Ole-Martin Håtveit (Samlingslista) stilte spørsmål ved sin habilitet, da han er 
utbygger. Han ble enstemmig erklært inhabil jmf. forvaltninglovens § 6a. Frode Brendryen 
tok hans plass under behandlingen.  
 
Representanten Tommy Kristoffersen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Under § 4.2.3 Utnyttelsesgrad: 
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 180m2. 
  
B/F2-6 og FF1-2: 
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 150m2.  
  
Under § 4.3.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder, endres til følgende: 
  
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 150m2. 
Setningen: Uthus og anneks kan, maksimalt hver for seg være 40m2. Slettes. 
Totalutnyttelsen per tomt beregnes til maksimalt 200m2. 
 
Representanten Kolbjørn Kjøllmoen (Sp) fremmet forslag om at saken legges ut på ny høring 
med det forslaget som ble fremmet av Kristoffersen.  
 
Avstemming:  
Formannskapets innstilling fikk 2 stemmer. Kristoffersens fikk 15 stemmer.  
Kjøllmoens forslag fikk 3 stemmer. 14 stemte mot.  
 
Ole-Martin Håtveit tok igjen plass i møtet.  
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas 201601 Detaljregulering for Rondeblikk 
bolig- og hyttefelt som vedlagt med følgende endringer:  
 
Under § 4.2.3 Utnyttelsesgrad: 
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 180m2. 
  
B/F2-6 og FF1-2: 
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 150m2.  
  
Under § 4.3.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder, endres til følgende: 
  
Hovedbygning kan maksimum ha BYA: 150m2. 
Setningen: Uthus og anneks kan, maksimalt hver for seg være 40m2. Slettes. 
Totalutnyttelsen per tomt beregnes til maksimalt 200m2. 
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45/17   
SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør kommunestyret i Folldal et 
prinsippvedtak om at Folldal kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter 
kommuneloven § 28-1b, der Tynset er vertskommune. Alle tjenester etter Lov om sosiale 
tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen. Forberedende saksbehandling til 
husbankens ordninger delegeres også vertskommunen.  
 
Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til 01.03.2018. Det delegeres til rådmannen å 
ferdigstille samarbeidsavtalen. Avtalen legges fram for kommunestyret til behandling før 
signering, sammen med en oversikt over de økonomiske konsekvensene av 
vertskommunesamarbeidet. Det forutsettes at krav om åpningstider lik dagens nivå, ved det 
lokale kontoret i Folldal, legges inn i samarbeidsavtalen. 
 
Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til Lov om sosiale 
tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18.desember 2009 med 
forskrifter, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til 
rådmannen i Tynset kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. 
Rådmannen i Tynset sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.  
 
Organisatorisk tilknytning av flyktningetjenesten legges fram som egen sak innen 01.03.2018.  
 
Avtalen skal evalueres innen to år. 
 
Behandling: 
Representanten Gro Eli Svendsen Slemmen (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da 
hun har vært med på å forberede saken jmf. kommunelovens § 40.3.b. Hun ble erklært inhabil 
mot en stemme. Solvår Brustad Lilleeng tok hennes plass.  
 
Representanten Elin Borkhus (Ap) fremmet følgende endringsforslag:  
• Folldal kommune inngår ikke i et vertskommunesamarbeid om NAV på nåværende 

tidspunkt.  
• Rådmann legger frem en sak om lokal organisering av NAV-kontoret i Folldal, med de 

nye forutsetningene som ligger i partnerskapet.  
 
Representanten Øyvind Øien (Samlingslista) ba om gruppemøte. Det ble innvilget.  
 
Representanten Øyvind Øien (Samlingslista) stilte spørsmål ved Larsens habilitet da han har 
vært i møter med rådmannen om saken som tillitsvalgt. Larsen forlot møtet under 
avstemmingen angående habilitet.  Avstemming: 4 stemte for at han var inhabil, og 12 stemte 
for at han er habil. Larsen tiltrådte møtet igjen. 
 
Avstemming:  
Formannskapets forslag fikk 3 stemmer.  Borkhus sitt forslag fikk 14 stemmer og ble vedtatt.  
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Vedtak: 
• Folldal kommune inngår ikke i et vertskommunesamarbeid om NAV på nåværende 

tidspunkt.  
• Rådmann legger frem en sak om lokal organisering av NAV-kontoret i Folldal, med de 

nye forutsetningene som ligger i partnerskapet.  
 
 
 
46/17   
MØTEPLAN 2018   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 
Møteplan for 2018 vedtas slik:  
Formannskap/administrasjonsutvalg:   Kommunestyret: 
Torsdag 18.01   
Torsdag 22.02 Torsdag 01.02 
Torsdag 22.03 Torsdag 08.03 
Torsdag 19.04 Torsdag 12.04 
Torsdag 24.05 Torsdag 03.05 
Torsdag 21.06 Torsdag 14.06 
Torsdag 30.08   
Torsdag 27.09 Torsdag 13.09 
  Onsdag  17.10 
Torsdag 01.11 Torsdag 15.11 
Torsdag 22.11    
  Torsdag 13.12 Dagtid 

 
Møter i formannskap/administrasjonsutvalg berammes til kl 10.00. 
Møter i kommunestyret berammes til kl 19.00. 
 
Behandling: 
Representanten Torleif Borkhus (Sp) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er samboer med 
saksbehandler. Borkhus forlot møtet under avstemming.  
Avstemming: Han ble enstemmig erklært habil. Borkhus tiltrådte møtet igjen.  
 
Representanten Øyvind Øien (Samlingslista) fremmet følgende endringsforslag.  
Møtet i formannskapet den torsdag 18.01 flyttes til onsdag 17.01. 
 
Avstemming:  
Øiens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Møteplanen ble enstemmig vedtatt med endringen. 
 
Vedtak: 
Møteplan for 2018 vedtas slik:  
Formannskap/administrasjonsutvalg:   Kommunestyret: 
Onsdag 17.01   
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Torsdag 22.02 Torsdag 01.02 
Torsdag 22.03 Torsdag 08.03 
Torsdag 19.04 Torsdag 12.04 
Torsdag 24.05 Torsdag 03.05 
Torsdag 21.06 Torsdag 14.06 
Torsdag 30.08   
Torsdag 27.09 Torsdag 13.09 
  Onsdag  17.10 
Torsdag 01.11 Torsdag 15.11 
Torsdag 22.11    
  Torsdag 13.12 Dagtid 

 
Møter i formannskap/administrasjonsutvalg berammes til kl 10.00. 
Møter i kommunestyret berammes til kl 19.00. 
 
 
 
47/17   
FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 
 
1.2 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, 
jfr.eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
skatteåret 2018 er 7 promille, jfr.eigedomsskattelova § 11 første ledd.  
 
Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2018 er 
5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til 
grunn for fritidsboliger. 
 
1.3 I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende 
eiendommer fra eiendomsskatt i 2018 (det vises til vedlagte liste): 
• Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, 
• skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. 
• Grendahus, bedehus mv. 
• Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. 
• Fylkeskommunale veier o.l 
 
I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er 
fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2018. Det vises til 
vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet 
av 2018, kan først fritas for eiendomsskatt i 2019. 
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte 
skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova § 10. 
 
Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 



  

Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 15  

1.9. og 1.11. 
 
1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall:  
  Årsbudsj. 

 (Tall i 1000 kr) 2018 

Skatt på inntekt og formue -32 824 

Inntekstutjevning -11 707 

Rammetilskudd -66 357 

Eiendomsskatt -4 719 

Konsesjonskraft -986 

Andre frie inntekter -423 

Premieavvik -3 784 

Avskrivninger -6 300 

Sum frie inntekter -127 100 

Netto rente og avdragsutgifter 10 156 

Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -116 944 

Fordelt til netto driftsrammer 114 876 

Inndekning av tidligere underskudd - 

Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 2 073 

Balanse - 

 
1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: 

Tall i 1000 kr Årsbudsjett  2018 

Rådmann 13 919 

Skole 19 898 

Barnehage 7 875   

HRO 44 582  

NAV 2 497 

Service og kultur 9 060  

TLU 10 740  

Avskrivninger 6 300 

Fordelt driftsramme 114 871 

 
Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet 
(arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så 
oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme 
for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 
 
1.6 Endring stillinger: 
Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i 
budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 
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1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt gebyr- og betalingsregulativ, 
med følgende endring: Betalingssatsen i Kulturskolen øker med 3 %. 
Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2018 med følgende 
betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 
 
1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift 
følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen 
senere år. 
 
1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 6 
godkjennes. 
  
2 Investering/finansiering 
2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 2. med en bruttoramme på kr 11 447 000,- 
Finansiering:  
Mva. komp  kr 979 000,- 
Tilskudd  kr 0,- 
Fra drift  kr 533 000,- 
Låneopptak  kr. 9 935 000,-. 

 
3. Diverse 
3.1 Fullmakter 
Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2017, kr 1 
215 000,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 
 
3.2 Likviditet 
Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2018 på inntil kroner 5.000.000,-. 
 
3.3. Folldal kommune går inn for salg av Dalen skule. Legges fram som egen sak for 
kommunestyret.   
 
3.4. Kommunestyret ønsker en orientering om organisering av kreftomsorgen i Folldal. 
 
4. Økonomiplan 
Økonomiplanen for perioden 2018 – 2021 vedtas som fremlagt i tekst og talldel med følgende 
endringer:  
 
Follvang, rehabilitering (2021) tas ut i denne omgang, jfr. K-sak 40/17.  
Folldal Flerbrukshus, svømmehall/idrettshall (2020) 10 000 000,- 2020. 
 
Behandling: 
Representanten Gro Eli Svendsen Slemmen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Punkt 1.5  
Tilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver gis til drift av museum. 
Kommunestyret vil ha årlig rapport fra SFG.  
 
Punkt 3.7  
Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å 
føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.  
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Representanten Egil Eide (Sp) fremmet følgende endringsforslag:  
Barnehage og SFO, søskenmoderasjon. 30 % for barn 2 og 50 % for barn 3.  
SFO 3 % økning av satsene.  
 
Representanten Øyvind Øien (Samlingslista) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Til punkt. 1.5:  
Utbetaling av tilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver skjer etter aksept av Folldal kommunes 
foreslåtte styrerepresentant i rollen som styreleder i Stiftelsen Folldal Gruver. Tilskuddet 
utbetales etter at valget er foretatt.  
 
Nytt punkt 3.5:  
Kommunestyret ber om at vilkårene for tildeling av praktisk bistand, matombringing, 
hjemmehjelp, og tildeling av trygdeboliger blir framlagt for kommunestyret i løpet av 2018.  
 
Nytt punkt 3.6:  
Kommunestyret ber om at det før sommerferien blir lagt fram tallgrunnlag, tall og tekst for å 
diskutere hovedtrekk for kommende 4-års periode.  

Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende endringsforslag:  
1.5 Drift 
Barnehage                                      + 434 000,- 
Kino                                               + 26 000,- 
Follvang                                         + 30 000,- 
Sum                                                + 490 000,- 
  
Næringssjef                                   - 140 000,- 
Folldal Vekst AS                           - 350 000,- 
Sum                                               - 490 000,- 
  
1.7 Kommunale avgifter og gebyrer 
Semesteravgift kulturskola opprettholdes på samme nivå som i 2017 
  
3.1 Godtgjørelse til Ordfører  
Godtgjørelse til Ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr 534 000,- 
  
Budsjett og regnskap gjøres heretter også tilgjengelig for kommunestyret på ansvar og 
kontonivå. 
 
Representanten Gro Eli Svendsen Slemmen (Ap) ba om gruppemøte. Det ble innvilget.  
 
Representanten Tommy Kristoffersen (Ap) fremmet følgende endringsforslag:  
Investeringer. Bredbåndsutbygging, egenandel dugnadsfiber kr 1 000 000,- i perioden 2018 – 
2021. Låneopptak justeres i forhold til denne endringen.  
 
Avstemming:  
1.1.Enstemmig vedtatt 
1.2.Enstemmig vedtatt 
1.3.Enstemmig vedtatt 
1.4.Formannskapets forslag fikk 16 stemmer. 1 stemte imot. Forslaget ble vedtatt 
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1.5 Slemmens forslag ble enstemmig vedtatt. Øiens forslag fikk 9 stemmer og ble vedtatt. 
Formannskapets forslag fikk 16 stemmer, Larsens forslag fikk 1 stemme 

1.6       Enstemmig vedtatt 
1.7       Formannskapets forslag fikk 11 stemmer. Eides forslag fikk 6 stemmer. 

Formannskapets forslag fikk 15 stemmer. Larsens forslag fikk 2 stemmer. 
Formannskapets forslag ble vedtatt. 

1.8. Enstemmig vedtatt 
1.9.  Enstemmig vedtatt 
2.  Kristoffersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt 

Formannskapets innstilling med Kristoffersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
3.  Godgjøring ordfører. Larsens forslag fikk 1 stemme. 16 stemte mot. Forslaget falt.  
3.1, 3.2, 3.3  og 3.4. Enstemmig vedtatt 
3.5.  Samlingslistas forslag ble enstemmig vedtatt.  
3.6.  Samlingslistas forslag ble enstemmig vedtatt 
3.7.  Slemmens forslag ble enstemmig vedtatt 

Larsens forslag om budsjett fikk 12 stemmer. 5 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. 
4.  Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 stemmer. 1 stemte mot.  
 
Vedtak: 
1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 
 
1.2 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, 
jfr.eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
skatteåret 2018 er 7 promille, jfr.eigedomsskattelova § 11 første ledd.  
 
Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2018 er 
5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til 
grunn for fritidsboliger. 
 
1.3 I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende 
eiendommer fra eiendomsskatt i 2018 (det vises til vedlagte liste): 
• Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, 
• skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. 
• Grendahus, bedehus mv. 
• Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. 
• Fylkeskommunale veier o.l 
 
I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er 
fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2018. Det vises til 
vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet 
av 2018, kan først fritas for eiendomsskatt i 2019. 
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte 
skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova § 10. 
 
Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 
1.9. og 1.11. 
 
1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall:  
  Årsbudsj. 
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 (Tall i 1000 kr) 2018 

Skatt på inntekt og formue -32 824 

Inntekstutjevning -11 707 

Rammetilskudd -66 357 

Eiendomsskatt -4 719 

Konsesjonskraft -986 

Andre frie inntekter -423 

Premieavvik -3 784 

Avskrivninger -6 300 

Sum frie inntekter -127 100 

Netto rente og avdragsutgifter 10 156 

Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -116 944 

Fordelt til netto driftsrammer 114 876 

Inndekning av tidligere underskudd - 

Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 2 073 

Balanse - 

 
1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: 

Tall i 1000 kr Årsbudsjett  2018 

Rådmann 13 919 

Skole 19 898 

Barnehage 7 875   

HRO 44 582  

NAV 2 497 

Service og kultur 9 060  

TLU 10 740  

Avskrivninger 6 300 

Fordelt driftsramme 114 871 

 
Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet 
(arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så 
oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme 
for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 
 
Tilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver gis til drift av museum. 
Kommunestyret vil ha årlig rapport fra SFG.  
 
Utbetaling av tilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver skjer etter aksept av Folldal kommunes 
foreslåtte styrerepresentant i rollen som styreleder i Stiftelsen Folldal Gruver. Tilskuddet 
utbetales etter at valget er foretatt.  

1.6 Endring stillinger: 
Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i 



  

Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 15  

budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 
 
1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt gebyr- og betalingsregulativ, 
med følgende endring: Betalingssatsen i Kulturskolen øker med 3 %. 
Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2018 med følgende 
betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 
 
1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift 
følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen 
senere år. 
 
1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 6 
godkjennes. 
  
2 Investering/finansiering 
2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 2. med en bruttoramme på kr 12 697 000,- 
Investeringer. Bredbåndsutbygging, egenandel dugnadsfiber kr 1 000 000,- i perioden 2018 – 
2021. Låneopptak justeres i forhold til denne endringen.  
 
Finansiering:  
Mva. komp  kr 1 229 000,- 
Tilskudd  kr 0,- 
Fra drift  kr 533 000,- 
Låneopptak  kr. 10 935 000,-. 

 
3. Diverse 
3.1 Fullmakter 
Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2017, kr 1 
215 000,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 
 
3.2 Likviditet 
Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2018 på inntil kroner 5.000.000,-. 
 
3.3. Folldal kommune går inn for salg av Dalen skule. Legges fram som egen sak for 
kommunestyret.   
 
3.4. Kommunestyret ønsker en orientering om organisering av kreftomsorgen i Folldal. 
 
3.5. Kommunestyret ber om at vilkårene for tildeling av praktisk bistand, matombringing, 
hjemmehjelp, og tildeling av trygdeboliger blir framlagt for kommunestyret i løpet av 2018.  
 
3.6. Kommunestyret ber om at det før sommerferien blir lagt fram tallgrunnlag, tall og tekst 
for å diskutere hovedtrekk for kommende 4-års periode.  
 

3.7 Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til 
å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.  
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Budsjett og regnskap gjøres heretter også tilgjengelig for kommunestyret på ansvar og 
kontonivå. 
 
4. Økonomiplan 
Økonomiplanen for perioden 2018 – 2021 vedtas som fremlagt i tekst og talldel med følgende 
endringer:  
 
Follvang, rehabilitering (2021) tas ut i denne omgang, jfr. K-sak 40/17.  
Folldal Flerbrukshus, svømmehall/idrettshall (2020) 10 000 000,- 2020. 
 
 
 
48/17   
VEDTEKTER FOR INTERNASJONALT RÅD.   
 
Innstilling: 
1.Vedtekter for Internasjonalt råd vedtas. 
 
2.Som medlemmer i Internasjonalt råd 2017 – 2019 velges: 
Idris Mohamendnor Omer 
Filmon Hagos Asfha 
Emil Inauen 
Ellen Grete Kroken 
Ronny Bekken Larsen 
Aina Therese Bakke 
Svein L. Bakken 
Næringslivsrepresentant 
 
Behandling: 
Komite 1 får ansvar for å finne næringsrepresentant innen 28. februar.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1.Vedtekter for Internasjonalt råd vedtas. 
 
2.Som medlemmer i Internasjonalt råd 2017 – 2019 velges: 
Idris Mohamendnor Omer 
Filmon Hagos Asfha 
Emil Inauen 
Ellen Grete Kroken 
Ronny Bekken Larsen 
Aina Therese Bakke 
Svein L. Bakken 
Næringslivsrepresentant 
 
 
 
49/17   
FINANSIERING AV REKRUTTERINGSSTILTAK - SYKEPLEIERE   
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Innstilling: 
Fond avsatt til seniortiltak i K-sak 26/08 kan også brukes til rekrutteringstilskudd for 
sykepleiere i henhold til bestemmelsene i rekrutteringsplanen.  
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Fond avsatt til seniortiltak i K-sak 26/08 kan også brukes til rekrutteringstilskudd for 
sykepleiere i henhold til bestemmelsene i rekrutteringsplanen.  
 
 
 
50/17   
MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER - VIDEREFØRING   
 
Innstilling: 
1. Brit Kværness innvilges videre fritak fram til ny ledelse av NAV Folldal eller Nord-

Østerdal er ansatt.  
2. Som varaordfører i Kværness fravær velges Øyvind Øien.  
 
 
Behandling: 
Punkt 1. Enstemmig vedtatt 
Punkt.2. Rådmannens innstilling fikk 16 stemmer. 1 stemte mot. Øyvind Øien ble valgt.  
 
Vedtak: 
1. Brit Kværness innvilges videre fritak fram til ny ledelse av NAV Folldal eller Nord-

Østerdal er ansatt.  
2. Som varaordfører i Kværness fravær velges Øyvind Øien.  
 
 
 
51/17   
VALG AV MEDLEM TIL STYRET I STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER (SFG)   
 
Innstilling: 
Valgnemnda fremmer følgende som Folldal kommunes representant til styret for Stiftelsen 
Folldal Gruver (SFG): Bjørn M. Bjerke.  
 
Behandling: 
Representanten Øyvind Øien (Samlingslista) fremmet følgende tilleggsforslag:  
og ønsker han i rollen som styreleder for Stiftelsen Folldal Gruver.  
 
Representanten Egil Eide (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: representanten velges for fire 
år av gangen.  
 
Representanten Kolbjørn Kjøllmoen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag.  
Folldal kommune imøtekommer henstillingen fra styret i Stiftelsen Folldal Gruver (SFG) 
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Avstemming:  
Kjøllmoens forslag ble enstemmig vedtatt 
Eides forslag ble enstemmig vedtatt 
Øiens forslag fikk 9 stemmer. 8 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.  
Valgnemndas forslag fikk 16 stemmer. 1 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.  
 
Vedtak: 
Folldal kommune imøtekommer henstillingen fra styret i Stiftelsen Folldal Gruver (SFG). 
Folldal kommune fremmer følgende som Folldal kommunes representant til styret for 
Stiftelsen Folldal Gruver (SFG): Bjørn M. Bjerke, og ønsker han i rollen som styreleder for 
Stiftelsen Folldal Gruver. Representanten velges for fire år av gangen. 
 
 
 


