Status oppfølging av Politiske vedtak i
Tolga Kommunestyre 1. halvår 2017. Status pr 15.08. 2017.
Status
Grønn
Gul
Rødt

Forklaring
Det betyr at saken er fulgt helt opp og er avsluttet
Det betyr at oppfølgingen av vedtaket er i arbeid/prosess
Det betyr at oppfølgingen av vedtaket ikke har startet

Saksnr Dato

Sakstittel

Vedtak

3/17

26.01.
17

GEOGRAFISKE
DRIFTSENHETER
INNLANDET
POLITIDISTRIKT HØRING

4/17

26.01.
17

HEDMARK
FYLKESKOMMUNEHANDLINGSPROGRAM FOR
FYLKESVEGER
2018-2021 (23) HØRING

5/17

26.01.
17

TILTAKSPLAN
FOR HEDMARK
TRAFIKK FKF
2018-2021 HØRING

Vedtak
Kommunestyret i Tolga kommune ber om at Innlandet politidistrikt
arbeider videre med spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber
spesielt om at det blir vurdert en løsning der arbeidsoppgavene fordeles
mellom politidistriktet og tjenesteenhetene.
2. På grunnlag av utarbeidet rapport anbefaler Tolga kommunestyre at
alternativet med fem driftsenheter velges. Det vises for øvrig til
vurderingene i saksutredningen.
Vedtak
Tolga kommunestyre tar Hedmark fylkeskommunes framlagte
Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) til etterretning.
Kommunestyret i Tolga støtter prioriteringene i planen, og ber om at
følgende strekninger tas inn til vurdering:
- G/S-vei Erlia gjennomføres som en alternativ tilrettelegging hvor en ser
på kostnadsreduserende krav til trasé og Spleiselag mellom aktuelle parter
for å få gjennomført en gang/sykkelvei dersom det blir en kraftutbygging.
- Det savnes en tilbakemelding vedr tiltak for delvis breddeutvidelse av
FV68l mellom Tynset og Tolga.
Vedtak
Tolga kommunestyre har følgende innspill til tiltaksplan for Hedmark
trafikk:
Det er en svakhet ved planprosessen at det ikke er mulig å finne ut
hvordan de konkrete innspillene til handlingsplanen er behandlet og
hvilken prioritering disse har fått.
I mange utkantstrøk er det nesten utelukkende skolebussene som utgjør

Status Utfyllende
kommentarer
Tolga kommunes
høringsinnspill er
innsendt til rett instans.

Kommunestyrets
høring er sendt til
Hedmark
Fylkeskommune

Kommunestyrets
høring er sendt til rett
instans.

6/17

26.01.
17

HØRING
STRATEGISK
PLAN
REGIONRÅDET
FOR
FJELLREGIONEN

kollektivtilbudet til befolkningen, og det er nødvendig med alternative
løsninger. I handlingsplanen må det beskrives et prosjekt som ser på
hvordan behovet for persontransport kan løses i området med
lite befolkningsgrunnlag og store avstander.
Tolga kommune merker seg at Hedmark fylkeskommune skal utrede
muligheten for å se transport av gods, post, skoleskyss og persontransport
under ett i distriktene. Tolga kommune ser positivt på en slik mulighet og
mener dette kan gi bedre transporttilbud i distriktene.
Frem til en får opp en alternativ løsning for et skysstilbud i disse
områdene må bestillingsrutene for tog gjeninnføres. Dette er tidligere spilt
inn fra formannskapets behandling den 3.mars.2016.
Det er et forslag om opprettelse av servicelinjer som skal bygge på
prinsippet cm at bestiller betaler. Det er vanskelig å se at dette er
gjennomførbart i kommunene i Fjellregionen. Kommunestyret i Tolga kan
ikke se noen eksempler på bedrifter eller kommuner som kan ha behov for
egne busstilbud inn til sine virksomheter og dermed kan være villig til å
betale for dette.
Kommunestyret ber om at tidligere innspill fra regionrådet om pendlerrute
mellom Alvdal og Røros, felles kollektivkort for tog og buss, og nattilbud
mellom Oslo og Trondheim tas inn i planen og blir vurdert.
Vedtak
1.Forslag til «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021» med handlingsplan 2017-2018 vedtas, med følgende endringer;
Tolga kommune mener at Interkommunalt samarbeide er spesielt viktig i
tiden som kommer. Vi mener at dette bør inngå i strategisk plan som et
hovedområde.
Generelle kommentarer:
-Må være tydeligere på mål og delmål under de enkelte
hovedsatsingsområder. De må være enkle og lett målbare.
- Regionrådet er et interessepolitisk koordinerende organ, og må avklare
tydeligere opp mot de enkelte kommuner hva regionrådet skal involvere
seg i. Spesielt opp mot næringsutvikling og arealpolitiske saker.
- Regionrådet utfordres til å spisse satsingen på strategisk arbeide inn mot
Storting og Regjering, og f.eks etablere et Oslo-kontor i samarbeide med
næringslivet.
2. Regionen fortsetter under navnet/betegnelsen Fjellregionen inntil
videre, og dersom en navneendring er ønskelig bør det inn i en bredere
prosess. Det bør tas en grundig gjennomgang på om en bør bruke en
tydeligere stedbetegnelse for regionen når man jobber med

Kommunes vedtak og
innspill oversendt
regionrådet.

7/17

26.01.
17

UTREDNING OM
VINGELEN
NASJONALPARKLANDSBY - HVA
VIL TOLGA
KOMMUNE MED
STATUSEN

8/17

26.01.
17

HELHETLIG
RISIKO- OG
SÅRBARHIETSANALYSE TOLGA
KOMMUNE 2016

9/17

26.01.

LOKAL

markedsføringstiltak slik at en synliggjør geografisk tilhørighet.
Vedtak
Mandat:

Sektor samfunnsutvikling skal, sammen med Nasjonalparklandsbyrådet,
utrede følgende spørsmål:
1. Hvilke mål og effekter bør Tolga kommune få ut av statusen?
A) Er det lokalt engasjement for å videreføre statusen?
B) Hvordan sikrer vi lokal forankring?
C) Hvordan kan lokalt arbeid i Vingelen best organiseres?
D) Forventningsavklaring JF. Ressurs og ambisjonsnivå for Tolga
kommune. Innspill.
E) Hvordan skal vi best organisere det samlede arbeidet.
F) Skal vi ha et Landsbyråd?
- Hvordan bør et Landsbyråd være sammensatt?
- Hvem skal Landsbyrådet gi råd til?
G) Hvordan kan vi bruke statusen til beste for alle bygdene og
kommunene rundt Forollhogna?
H) Hvordan sikrer vi regional og nasjonal forankring?
I) Hvordan kan kommunens representanter i Nasjonalparkstyret og i
administrativt utvalg for Nasjonalparken best arbeide med verdiskaping
under merkevaren Norges Nasjonalparker?
Vedtak
1.Kommunestyret tar den framlagte Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
for Tolgakommune 2016 til etterretning.
2. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med
kommunedelplaner, og forøvrig ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.
3. Med bakgrunn i framlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
oppdateres Tolga kommunes overordnede Beredskapsplan i henhold til
DSB`s veileder «Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt»
og legges fram for kommunestyret senest i møte 27. april 2017.
4. Den enkelte kommunale sektor/enhet skal ha gjennomgått og oppdatert
sine spesifikke beredskapsplaner etter særlovgivningen på det enkelte
område, og med bakgrunn i egen sektors og kommunens helhetlige risikoog sårbarhetsanalyse innen 01.07.2017.

Vedtak

Man er ikke i mål
angående de spørsmål
som skulle utrede, men
disse skal landes i løpet
av høsten 2017.

Vedr pkt 3: Overordnet
Beredskapsplan for
Tolga kommune ble
vedtatt i
kommunestyret
18.05.2017.
Vedr pkt 4: en
utsettelse av fristen ble
vedtatt i Ksak 26/17:
Øvrige deler av
kommunens
beredskapsplanverk på
sektor-, enhets- og
fagnivå skal være
gjennomgått og
oppdatert administrativt
innen 01.11.2017

17

12/17

16.02.
17

13/17

16.02.
17

14/17

16.02.
17

1. Tolga kommunestyre, med hjemmel i Forskrift om jakt- og fangsttider
mv § 3-3,vedtar utvidet jakttid på bever i Tolga kommune med 15 dager
fra og med l.mai til og med 15. mai for perioden 2017-2021.
2. Utvidelse av jakttiden på bever i Tolga kommune vurderes til ikke å
komme i strid med prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
3. Forskriften skal lyde: Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune,
Hedmark. Hjemmel: Fastsatt i Tolga kommunestyre 26. januar 2017 med
hjemmel iforskrift…..om jakt- og fangsttider …fra og med 1. april 2017
til og med 31. mars 2022...
§ 1. Utvidet jakttid bever
Jakttiden på bever utvides med 15 dager fra og med l.mai til og med
l5.mai.
§2. Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft fra og med jaktåret 2017.
REGULERINGSVedtak
PLAN TIL l. GANGS I samsvar med planlovs § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for
Kaasen grustak ut til offentlig ettersyn.
BEHANDLING Reguleringsplanen gis benevnelsen Kaasen Grustak.
KAASEN
GRUSTAK I
HODALEN
HODALEN
Vedtak
1.Tolga kommunestyre godkjenner det framlagte forslag til
LANDSKAPSForvaltningsplan for Hodalen Landskapsvernområde 2017-2026
VERNOMRÅDEgodkjennes for utsending på høring til interessenter og aktuelle offentlige
REVISJON AV
myndigheter.
FORVALTNINGS2. Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tolgakornmune.no
PLAN-HØRINGSinnen 31.03.2017.
FORSLAG
FORSKRIFTFORTSATT
UTVIDET JAKTTID
PÅ BEVER
l TOLGA
KOMMUNE 20172021

INTERKOMMUNALT
SAMARBEID EVALUERING AV
EKSISTERENDE
ORDNINGER OG
INNSPILL PÅ NYE

Vedtak
Vedlagt utkast til evaluering av det interkommunale samarbeidet i NordØsterdal og innspill på nye mulige samarbeidsområder/tjenester sendes
inn som innspill fra Tolga kommune.
Kommunestyret i Tolga ber om at kommunene i Nord-Østerdalen
gjennomfører en prosess med bakgrunn i de innspill som har kommet inn
sammen med en ekstern prosessveileder. Det er viktig at både politikere

Vedtaket er iverksatt og
lokal forskrift er lagt ut
på lovdata.no.

Planen lagt ut på høring
i tråd med vedtaket.

I høringsrunden mottok
kommunen innspill fra
Statens Vegvesen,
Hedmark
Fylkeskommune,
Fylkesmannen i
Hedmark og Hodalen
Grunneierlag/Utmarkslag. Saken kommer opp
i Kstyret igjen i
september 2017.
Med bakgrunn i alle
kommuners vedtak er
det startet et arbeid med
henblikk på å
videreutvikle det
interkommunale
samarbeidet i Nord-

15/17

16.02.
17

16/17

16.02.
17

20/17

23.03.
17

21/17

23.03.
17

24/17

18.05.
17

MULIGE
SAMARBEIDSORDNINGER
STORTlNGS- OG
SAMETINGSVALG
2017

OPPGRADERINGER
OG
INVESTERINGER
VANNRENSEANLEGG TOLGA
VANNFORSYNING
KONSOLIDERINGS
AVTALE MELLOM
ANNO MUSEUM AS
OG TOLGA
KOMMUNE
AVTALE MELLOM
TOLGA
KOMMUNE OG
DESTINSJON
RØROS
TILSTANDSRAPPORT FOR
GRUNNSKOLEN I
TOLGA
KOMMUNE 20162017

og administrasjon deltar i fellesskap for å utvikle det interkommunalt
samarbeidet i regionen.
Vedtak
1.Som valgstyre i Tolga kommune i forbindelse med Stortings - og
sarnetingsvalget 11.9.2017, oppnevnes: Ragnhild Aashaug, Leif Vingelen,
Morten Nyhus, Trond P Carlsen og Eva Nyhus.
Pers.vara for Eva Nyhus; Kjell Dalløkken. Ellers følges liste over vara til
formannskapet.
2. Som leder velges: Ragnhild Aashaug
3.Som nestleder velges: Leif Vingelen
4. Oppnevning av stemmestyrer delegeres til valgstyret iht. Valgloven §
4.2.
Vedtak:
Tolga kommune låner kr 4.280.000 til utbygging og oppgradering av
vannrenseanlegget, Tolga vannforsyning.
Investeringen finansieres ved låneopptak til sjølkost.

Østerdal.

Vedtaket tas som en del
av budsjettjusteringen.

Vedtak:
Forslaget til konsolideringsavtale mellom Tolga kommune og Anno
museum AS godkjennes.

Avtalen er undertegnet
av begge parter.

Vedtak:
Det inngås avtale mellom Tolga kommune og Destinasjon Røros.
Kommunestyret ber om at det arbeides mer spesifikt med detaljnivået til
hvordan DR skal kunne styrke reiselivsaktører i Tolga kommune og
hvordan aktører i Tolga kommune skal kunne gjøre seg nytte av DR.
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tolga kommune 2016-17 tas til
orientering.

Avtalen er undertegnet
av begge parter.

Vi ber om at det i kommunestyrets junimøte blir informert noe mer om:
- Hvordan kan styringsplattformen for oppvekst gjenspeiles tydeligere i
tilstandsrapporten eller årsmelding
- TATO-samarbeidet: Det blir nevnt at det er viktig at skolene deler sine

Kommunestyret ønske
om informasjon i juni
er flyttet til september.

25/17

18.05.
17

26/17

18.05.
17

27/17

18.05.
17

28/17

18.05.
17

erfaringer med andre skoler. Opplever tolgaskolene at dette blir
gjennomført? Er samarbeidet mellom TATO-skolene godt?
- Tidlig innsats. Dette blir ofte nevnt som et viktig forebyggende tiltak,
både faglig og psykososialt. Hva legger skolene i dette begrepet og hvilke
tiltak er satt inn?
- Mobbing. Tallene for mobbing er i år for høye. Vi ber om å bli informert
i junimøtet om hvordan det jobbes med mobbing og læringsmiljøet
generelt i skolen og at det ut fra det legges frem en tiltaksliste i
septembermøtet.»
ÅRSREGNSKAP
Vedtak:
1.Årsregnskapet og årsmelding/årsberetning for 2016 godkjennes.
OG
2.Mindreforbruket på kr 4 543 000,- disponeres på følgende måte:
ÅRSBERETNING
Kr 3 500 000,- avsettes generelt disposisjonsfond. Kr 500 000,- avsettes
2016
til disposisjonsfond for oppgradering av bredbånd. Vedtaket medfører en
budsjettjustering i 2017 Kr 543 000, - avsettes til fond – IKT
3.Kommunestyret berømmer administrasjonen for godt resultat. Det
etterspørres en bedre harmonisering mellom budsjett og årsmelding for
mål- og resultatindikatorer.
OVERORDNET
Vedtak:
1. Overordnet beredskapsplan for Tolga kommune vedtas som
BEREDSKAPSframlagt.
PLAN TOLGA
2. Planens vedlegg inkludert varslingslister, kontaktlister og
KOMMUNE
ressursoversikter m.v., samt planens oversikter vedrørende
funksjoner og oppgavefordeling innen krisehåndtering oppdateres
administrativt innen 01.07.2017.
3. Øvrige deler av kommunens beredskapsplanverk på sektor-,
enhets- og fagnivå skal være gjennomgått og oppdatert
administrativt innen 01.11.2017.
4. Eventuelle beredskapsmessige tiltak med økonomiske
konsekvenser legges fram som en del av budsjett- og
økonomiplanprosessen.
VEDTEKTSVedtak:
ENDRING FOR IKA Kommunestyret i Tolga kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring
av §1, §5 og § 6 i vedtektene for IKA Opplandene.
OPPLANDENE
MANDAT FOR
RÅDET FOR
LIKESTILLING

Vedtak:
Kommunestyret ser positivt på at rådet har utarbeidet et mandat, men ber
om at saken utsettes ut fra to forhold.

Kommunestyret vedtak
følges opp.

Vedr pkt 2:
Administrativ
oppdatering foretatt pr
15.06.17.
Vdedr pkt 3: frist
01.11.17.

Vedtaket sendt til IKA
Opplandene.

Saken er i prosess og
under utredning.

FOR FUNKSJONSHEMMEDE I
TOLGA
KOMMUNE

29/17

18.05.
17

30/17

18.05.
17

31/17

18.05.
17

FREMTIDIG
SYKEHUSSTRUKTUR I
SYKEHUSET
INNLANDETHØRINGSSVAR
FRA TOLGA
KOMMUNE PÅ
IDEFASERAPPORT
REVIDERING AV
FORSKRIFT OM
UTSLIPP AV
SANITÆRT
AVLØPSVANN FRA
MINDRE
AVLØPSANLEGGBOLIGHUS,
HYTTER O. L.
ALVDAL,
FOLLDAL, OS,
RENDALEN,
TOLGA OG
TYNSET
KOMMUNE
EN MER EFFEKTIV
OG
FREMTIDSRETTET
HJELPEMIDDELFORMIDLING FOR ØKT
DELTAKELSE OG
MESTRING.
HØRING

1.Rådmannen bes om å utarbeide en dialogform mellom rådet og adm for
en bedre rutine på saker som skal tilfalle rådet og en bedre presisering for
når saker kan stanses.
2.Kommunestyret ønsker en orientering fra rådet om bakgrunn for
punktene i mandatet.»
Vedtak:
Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum.

Vedtak:
Tolga kommune vedtar å legge forslag til revidert Forskrift om utslipp av
sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og
lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune,
Hedmark, som vedlagt ut til høring, jf. Forurensningsforskriften § 12-6.

Kommunens
høringssvar er innsendt
til Sykehuset Innlandet.

Den nye forskriften trer
i kraft når ale
kommuner har gjort
sine vedtak.

Vedtaket gjøres under forutsetning av at alle kommunene som er med i
samarbeidet vedtar likelydende. Dersom dette ikke skjer, gis rådmannen
delegert myndighet til å endre forskriftens virkeområde.

Vedtak:
Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden
med et statlig finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for
faglig rådgivning og utlån av hjelpemidler. Dette vil sikre
funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må være ikke være avhengig av geografisk bosted
og kommune-økonomi.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som
kompenserer for funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et samfunn der

Kommunen har sendt
inn sitt høringssvar.

32/17

18.05.
17

33/17

18.05.
17

alle kan delta.»
Vedtak:
Forslag om FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG
HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT
TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER,
VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER MM. I TOLGA
KOMMUNE sendes ut på høring til følgende instanser:
 Eldrerådet
 Rådet for likestilling og funksjonshemming
 Pensjonistforeningen
med høringsfrist 7.juni, med mål om å få vedtatt forskriften i
kommunestyret den 22.06.17

FORSKRIFT OM
TILDELING AV
LANGTIDSOPPHOLD OG
HELSE-OG
OMSORGSTJENESTER I
INSTITUSJON
ELLER
TILSVARENDE
BOLIG SÆRSKILT
TILRETTELAGT
FOR HELDØGNSTJENESTER,
Høringssvar sendes til: postmottak@tolga.kommune.no
VURDERINGSMOMENTER OG
VURDERINGSLISTER MM. I
TOLGA
KOMMUNE.
BESTILLING AV
Vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tolga
SELSKAPSkommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en
KONTROLL/
forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og
FORVALTNINGSredningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
REVISJON I MIDT2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i
HEDMARK
eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, StorBRANN-OG
Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
REDNINGSVESEN
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
SAK FRA
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
KONTROLL1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og
UTVALGET
redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med
påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i
perioden 2010-2017?
2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering
av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd
med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre

Kommer til
sluttbehandling i
september.

Kommunen har sendt i
sitt vedtak.

36/17

22.06.
17

37/17

22.06.
17

38/17

22.06.
17

39/17

22.06.
17

NY BARNEHAGE
OG NYTT
KULTURHUS UTREDNING
KOMMUNAL
PLANSTRATEGI
2017- 2020

problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med
kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 8,75 timer
(Tolga) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Tilleggsbevilgning til kontroll- og tilsyn for gjennomføring av
prosjektet dekkes gjennom disposisjonsfond.
8. Sekretariat for kontrollutvalget gis fullmakt til å følge opp
prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i
forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet
saken fram for kontrollutvalget.
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til at forslaget legges ut på høring med frist
25.08.2016

Forslaget er lagt ut på
høring med frist 25.
august 2017.

Vedtak:
Forslag til planstrategi for Tolga kommune 2017 – 2019 legges i
medhold av Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 § 10-1 (kommunal
planstrategi) ut på høring.
Strategisk næringsplan tas inn under punkt 4.2 i planstrategien og
settes opp med rullering i 2018.
TERTIALRAPPORT Vedtak:
2017 - 1. TERTIAL
Tertialrapporten tas til orientering

Planstrategien er lagt ut
på høring.

FORSLAG TIL
Vedtak:
Aktivitet
PROSESS
BUDSJETT 2018 OG Vedtak i forhold til prosess
Bakgrunnsmateriale
ØKONOMIPLAN
Budsjett og strategiseminar – 2. dagers –
OG HANDLINGSkommunestyret, ledere og tillitsvalgte
PROGRAM 2018 Videre føring for arbeidet
2021

Plan følges i henhold til
tidsplanen.

Budsjettbehandling

Tidspunkt
Juni - kommunestyret
Juni – forelegges kommunestyret
6. og 7. september
Oktober - kommunestyret
Desember

Sluttført.

