1. Vedlagte forslag til næringsplan 2017-2028
vedtas.
2. Næringsplanen revideres hvert. 4 år.
3. Rådmannen foretar årlig nødvendige
oppdateringer
4. Røros kommune går ikke videre med ordningen
med regionale næringssjefer, og
ordningen avvikles fra og med 1. januar 2018.
5. Røros kommune innleder høsten 2017 samtaler
med nabokommunene Os og
Holtålen om opprettelsen av en” Enhet for næring”
som et interkommunalt samarbeid
med Røros som vertskommune. Dersom det ikke
lykkes å komme fram til en løsning i
samarbeid med nabokommunene, bør Røros
kommune etablere en egen ressurs
ansatt i kommunen for saksbehandling på
næringssaker.

REVIDERING AV NÆRINGSPLAN
2012-2022 OG EVALUERING
ORGANISERING AV
NÆRINGSARBEIDET
Saksbeh. K. F. Jensås

STARTLÅN 2017 2. GANGS
TILDELING
Saksbeh. R. Mikkelsen
SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN:
BARNEHAGETILBUDET I KOMMUNEN
Saksbeh. B. Møller
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6. Oppgaver lagt til denne foreslåtte Enhet for
næring / næringsressursen er skissert i
dokumentet,”Organisering av kommunens
næringsarbeid, Anbefaling fra Komité for
kultur og samfunnsutvikling” datert 11. mai 2017.
7. Røros kommune innleder høsten 2017 samtaler
med Rørosregionen Næringshage as
om å fornye og utvide dagens samarbeidsavtale.
Målet er en god organisering av
næringsarbeidet i kommunen, og en tydelig
rollefordeling mellom ansatte i Røros
kommune og rådgiverne i næringshagen.
8. Kostnader knyttet til gjennomføring og
implementering innarbeides i budsjett- og
økonomiplan 2018 – 2022.
Protokolltilførsel på sak 45/17:
Kommunestyret ber om at formannskapet får en
orientering om kommunens
innkjøpsordning via ABACUS; med særlig vekt på
mulig oppfyllelse av intensjonen
i dette punktet om at Røros kommunen skal legge
til rette for å bruke lokale
leverandører på områder hvor de er
konkurransedyktige
Røros kommunestyre godkjenner opptak av
startlån i 2017, kr 3.000.000,- på de vilkår som
fremgår av tildelingsbrev.
-Formannskapet ber rådmannen legge inn i
budsjettbehandlingen evt. økonomiske
konsekvenser og endringer av rutiner for til enhver
tid å kunne svare positivt på
søknader om barnehageplass til de to årlige
ordinære opptakene.
- Formannskapet ber rådmannen forberede en sak
til Komite for oppvekst angående å
fullføre tidligere igangsatt utredning om
barnehagestruktur.

1. Vedlagte forslag til strategisk kompetanseplan,
datert 150817 for Røros kommune 2017-2021
vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gjennomfører revidering
av kompetanseplanen hvert 4. år.
3. Rådmannen foretar årlig nødvendige
oppdateringer.
4. Kompetansetiltak skal innarbeides i budsjett og
økonomiplan.

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN
2017-2021
Saksbeh. S. Oterhals

Vedtak
1. Vedlagte forslag til arbeidsgiverstrategi, datert
160817 for Røros kommune 2017- 2025 vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gjennomfører revidering
av arbeidsgiverstrategien hvert 4. år.
3. Rådmannen foretar årlig nødvendige
oppdateringer.
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Kommunestyre: august 2017 – desember 2017
Sak
Sakstittel
KS
RØROS KOMMUNE 43/17
ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2017-2025
31.08.17 Saksbeh. K. F. Jensås

Statusrapport politiske vedtak 2017

Mandatet er vedtatt og oversendt
til komite oppvekst

signerte lånedokumenter og
saksprotokoll sendt til Husbanken

Status

Avsluttet

1. Vedlagte forslag til folkehelseplan 2017 – 2027
vedtas
2. Folkehelseplanen legges til grunn for
kommunale planer
3. Folkehelseplanen revideres hvert 4. år
4. Rådmannen foretar årlig nødvendige justeringer
5. Økonomiske konsekvenser som ligger som tiltak
i planen, må innarbeides i budsjett og
økonomiplan.
Oversendelsesforslag sak 49/17 Folkehelseplan.
Det opprettes et Mat-Helse-Miljø fond for å fremme
folkehelsen i Røros
kommune. På budsjett for 2018 avsettes det
minimum 50.000,- til formålet.
Komite for helse og omsorg utarbeider vedtekter.
1. Formannskapet vedtar alternativ 1 om å låne
lokaler av Røros sykehus fra 2018 –
2020, som en midlertidig løsning for å imøtekomme
behovet til Røros legesenter.
2. Evaluere den midlertidige løsningen i 2019, samt
utrede behovet til tjenesten på
dette tidspunkt.
3. St. Olav er i prosess med en plan på lokalisering
av ambulansetjenesten. Dersom
dette legges til St. Olavs hospital avdeling Røros
sykehus, blir en eventuell
utbygging ved legesenteret vurdert i sammenheng
med utbygging av lokaler til
ambulansetjenesten.

FOLKEHELSEPLAN
Saksbeh. M. Landsverk

AREAL RØROS LEGESENTER
Saksbeh. M. Landsverk

DRIFT AV RØROS TURISTKONTOR
Saksbeh. B. Møller

NY SKJENKEBEVILLING KJERKGATA
29
Saksbeh. B. Møller

REVISJONSBERETNING
VEDRØRENDE GAVEKONTI 2016
Saksbeh. Kontrollutvalget
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Røros kommune opprettholder medlemskapet i
Destinasjon Røros og betaler kr 355.000,- i
medlemskontingent. En eventuell økning av midler
til drift sees på som en del av
budsjettprosessen og prioriteres på lik linje med
andre oppgaver i Røros kommune.
Røros kommunestyre innvilger Freddy`s
skjenkebevilling i lokalene i Kjerkgata
29, Røros, for:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl, gruppe 2 vin og
gruppe 3 brennevin.
Som styrer godkjennes Hasan Inal med Fatih
Alemdar som stedfortreder.
Skjenketiden er: mandag- torsdag mellom kl.
12.00 til kl. 23.00 for
alkoholholdig drikk gruppe 1 øl og 2 vin.
Skjenketiden for alkoholholdig drikk
gruppe 3 brennevin er satt fra kl. 13.00 -23.00.
Fredager og lørdager er
skjenketiden mellom kl. 12:00-02:00 for gruppe 1
og 2, og mellom kl.
13:00-02:00 for gruppe 3. Søndagen settes
skjenketiden for alkoholholdig
drikk gruppe 1 øl og 2 vin 3 brennevin mellom kl.
13.00 – 22.00.
Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til
alkohollovens bestemmelser.
Som forutsetning for bevillingen gjelder også at
bevillingsgebyret innbetales
årlig med bakgrunn i omsetning av alkoholholdig
drikk.
Bevillingen gjelder frem til 30.9.2020.
Kommunestyret tar revisjonsberetningene for
regnskapsåret 2016 vedrørende
gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem
og hjemmetjenesten til

Representanter til regionrådet Trøndelag sør, i
tillegg til ordfører m/vara:
Medlem: Gard Erik Sandbakken
Vara: Mona W. Slettum

VALG AV REPRESENTANTER TIL
REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR
Saksbeh. B. Tennstrand
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Røros kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Formannskapet ønsker en klargjøring av
retningslinjene for opptak til den sørsamiske
avdelingen i Ysterhagaen barnehage.

Vedtak sendt ut

ambulansetjenesten. Kostnader
innarbeides i økonomiplan 2019.

Det blir nå jobbet med
verbalforslaget som kom etter
kommunestyremøte 30.11.17:
Rådmannen bes utarbeide en
plan for permanent
ombygging/rehabilitering av
legesenteret som vil bedre
arbeidsforhold for ansatte og
trygge pasientsikkerheten. En
ombygging bør sees i
sammenheng med eventuell
samlokalisering med

Det er ikke opprettet et MatHelse-Miljøfond, dette blir det sett
nærmere på under
budsjettprosessen 2019.

Vedtak sendt ut til
medlemskommunene

Se vedtaket i møteprotokollen fra møtet

Se vedtaket i møteprotokollen fra møtet

PLAN FOR LÆRLINGER 2017-2021
RØROS KOMMUNE – REVIDERING
Saksbeh. S. Oterhals

OPPNEVNELSE AV KLAGEUTVALG
Saksbeh. M. Landsverk

VERKET AS – MULIGHETSSTUDIE
Saksbeh. M. Tøndel

TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2017
Saksbeh. R. Mikkelsen
MØTEPLAN
KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP
2018
Saksbeh. A. Sæther
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bygge tillit. Hyppighet og tidspunkt fastsettes i en
fast møtekalender.

skal legge føringer for eierskapet og kommunens
arbeidsmåte (herunder jevnlige
gjennomganger av selskapets situasjon og
strategiplaner) på tvers av valgperioder.
Dette presenteres generalforsamlingen og
kommuniseres tydelig til selskapets
ledelse.
Formål med eierskapet
Prioriteringer som skal legges til grunn for driften
Mål og resultatkrav
Beskrive informasjonsflyten mellom selskapets
ledelse og kommunen
Beskrive kommunestyrets arbeidsmåte ifht
eierskapet i «Verket»
3. Vurdere om selskapets formålsparagraf er
dekkende for kommunens formål med
eierskapet og eventuelt utarbeide et nytt forslag
som presenteres
generalforsamlingen.
4. Oppdatere kommunens eierskapsmelding slik at
denne beskriver målet kommunen
har med eierskapet, prioriteringer som skal legges
til grunn for driften samt
resultatkrav.
5. Avholde eiermøter mellom selskapets ledelse og
eierne i Verket Røros AS mellom
generalforsamlingene for å utveksle informasjon og

REGULERINGSPLAN UTSIKTEN 13 NY VEDTAKSBEHANDLING
Saksbeh. Ø. Engan
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etterretning.
Kommunestyret har merket seg at
revisjonsberetningene for 2016 vedrørende
Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem er avgitt
med et forbehold.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avvik
påvist av revisor blir lukket.
Kommunestyret i Røros kommune viser til
saksutredningen og vedtar med hjemmel
i plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan
for Utsikten 13 datert 27.11.2016.
1. Vedlagt forslag til plan for lærlinger for Røros
kommune 2017-2021 vedtas
2. Administrasjonsutvalget gjennomfører revidering
av kompetanseplanen hvert fjerde
år.
3. Rådmannen foretar årlig nødvendige
oppdateringer
4. Inntak av lærlinger skal innarbeides i budsjett og
økonomiplan
Repr. M. W. Slettum (H) kom med følgende
oversendelsesforslag:
For å kunne utvide muligheten til å ta inn lærlinger i
flere fagområder ber vi rådmann søke
kommunen godkjent for de fag vi har muligheter til
å tilby fagopplæring innenfor.
1. Kommunestyret oppnevner formannskapet som
klagenemd.
2. Rådmannen innarbeider endringen i
delegeringsreglementet for Røros
kommune.
Med bakgrunn i arbeidet som er gjort gjennomfører
Røros kommune følgende tiltak:
1. Dagens organisasjonsmodell der Verket Røros
AS drives som et aksjeselskap
beholdes.
2. Utarbeide og vedta et eiernotat for kommunens
eierskap i Verket Røros AS. Dette

Under gjennomføring med
nødvendige endringer underveis

Konklusjoner fra denne studien
innarbeides i eierskapsmeldingen
som utarbeides i komite oppvekst

Pågående

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Saksbeh. B. Møller

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017 2021
Saksbeh. Ø. Engan

ORGANISERING AV NAV RØROS
Saksbeh. B. Tennstrand
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Under konserter og andre arrangement/lukkede
selskaper innvilges det
skjenking innenfor kommunens maksimaltid jevnfør
punkt 6.3 i
alkoholforskriften:
Alminnelig skjenketid for øl, vin og brennevin er til
kl. 01.00. Natt til lørdag og
natt til søndag utvides skjenketiden til kl. 02.00.
Kommunen skal ha forhåndsvarsel om slike
arrangement/lukkede selskaper.
Bevillingen gis under forutsetning av at ikke
lensmannen har innvendinger mot
søknaden.
2. Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til
alkohollovens bestemmelser, samt
lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov
om alkoholholdig drikk
m.m.
3. Som forutsetning for bevillingen gjelder at
bevillingsgebyret innbetales årlig, i
henhold til omsatt mengde alkohol.
4. Bevillingen gjelder frem til 30.9.2020.
Trafikksikkerhetsplan for Røros kommune 2017 –
2021 vedtas med følgende tillegg:
Under punkt 5 i gruppe fire (s. 20) i
Trafikksikkerhetsplanen innarbeides «Trygt hjem
for en
50-lapp».
Man senker farten i Johan Falkbergets vei til 40
km/t fra før gamle Telebygget og ned til
ESSO.
Amneusgjellan gjøres enveiskjørt nedover, og
stenges for gjennomkjøring.
1. Røros kommune slutter seg til vedtaket som ble
gjort av kommunestyret i Os, hvor
Os kommune går inn for å etablere et felles NAV
kontor. Denne etableringen blir et
vertskommunesamarbeid i henhold til
kommunelovens §28- 1 b mellom kommunene

1. Fjelljentan Agape as innvilges alminnelig
skjenkebevilling i lokalene tilhørende
eierne av Thomasgården for:
Røros kommune Møteprotokoll: Kommunestyret
Side 21 av 21
Alkoholholdig drikk gruppe øl, drikk som
inneholder over 2.5 og 4.7
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 2 vin, drikk som
inneholder over 4,7 og mindre enn
22 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 brennevin, drikk
som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol.
Som styrer for bevillingen godkjennes Anne Lise
Ødegård med Vegard Lie
som stedfortreder. Dette er midlertidig til Janniche
Westum og Marthe Nilsgård
Øiseth avlegger godkjent etablerer- og
kunnskapsprøve i alkoholloven.
Godkjente prøver skal foreligge kommunen innen
utgangen av 2017.
Skjenketiden følger til enhver tid Røros
kommunes lokal forskrift til
Alkoholloven.
Skjenketiden er: tirsdag- fredag mellom kl. 11.00 til
kl. 17.00 for alkoholholdig
drikk klasse 1 og klasse 2. For skjenking av
alkoholholdig drikk klasse 3 er
skjenketiden tirsdag – fredag mellom kl. 13.00 til kl.
17.00. Lørdag settes
skjenketiden for klasse 1 og 2 til mellom kl. 11.00
og kl. 16.00. Alkoholholdig
drikk klasse 3 kan skjenkes mellom kl. 13.00 og kl.
16.00. Søndag fra kl.12.00
til kl. 15.00, for alkoholholdig drikk klasse 1 og 2.
Alkoholholdig drikk klasse 3
kan serveres mellom kl. 13.00 og 15.00. Mandager
stengt.

Prosessen med sammenslåing
av NAV er igangsatt

Vedtak sendt ut

RØROS TUR OG LØYPEFORENINGNY AVTALE
Saksbeh. M. Tøndel

FINANSIERING AV FELLES
SAMHANDLINGSFUNKSJON PÅ
HELSEOMRÅDE - ST.OLAVS HF
Saksbeh. B. Tennstrand

ENDRING I EKTESKAPSLOVEN KOMMUNALE VIGSLER
Saksbeh. A. Sæther

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
– ” OPPFØLGING AV POLITISKE
VEDTAK I RØROS KOMMUNE»”
Saksbeh. kontrollutvalget

KOMMUNENS BEVILGNINGER TIL
KIRKELIG FELLESRÅD –
KONTROLLUTVALGETS ROLLE
Saksbeh. Kontrollutvalget
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Kommunestyresak 25/17 legges frem for
behandling i første formannskap 2018.
Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir
kommunestyret kontrollutvalget adgang til å
føre kontroll med hvordan den kommunale
bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.

åpningstider og for par som ikke er bosatt i Røros
kommune, bekostes de som
skal vigsles. Gebyrer for dette innarbeides i
gebyrrelativet.
6. Rådmann utarbeider i samråd med ordfører en
kalender for når det åpnes for
vigsler utover ordinære åpningstider.
7. Rådmannen gis myndighet til å i samråd med
ordfører utarbeide retningslinjer og
informasjon for hvordan kommunale vigsler skal
gjennomføres i Røros kommune.
8. Politisk delegeringsreglement oppdateres med
ordførers og varaordførers
oppgaver i forbindelse med kommunal vigsel, og
ordfører gis myndighet til å
endre på praktiske forhold knyttet til selve vigselen.
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av
politiske vedtak i Røros kommune” tas til
etterretning.
Røros kommune følger revisors anbefalinger og
ber rådmannen:
utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av
statusrapporter politiske vedtak
utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal
rapporteres tilbake til kommunestyret om
status for iverksetting av vedtak
Innhente pristilbud på oppfølgings- og
rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging
og rapportering om status for politiske vedtak
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om
iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Røros, Os og Holtålen.
2. Røros kommune vil ved etableringen av felles
NAV kontor mellom Røros, Os og
Holtålen kommuner, overta ansvaret som
vertskomme 1.1.2019.
3. Røros formannskap ber rådmannen om å
komme tilbake til formannskapet med en
plan med tilhørende budsjett for gjennomføring av
sammenslåingen. Det forutsettes
at tjenestetilbudet opprettholdes løpende underveis
i prosessen.
1. Ny (vedlagt) avtale mellom Røros tur og
løypeforening og Røros kommune inngås.
2. Ny avtale erstatter tidligere avtale underskrevet
19.6.2015 av prosjektleder for
prosjektet «Natur, kultur, mat og formidling i
kulturarven» og Røros tur og
løypeforening.
Røros kommune slutter seg til vedtaket gjort i
Rådmannsutvalget Sør-Trøndelag i møte
12.05.17 sak 17/19.
Grunnbeløpet er på kr 10.000 pr. kommune. I
tillegg betales det i 2018 3 kroner pr.
innbygger.
1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet
direkte etter loven.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta tildelingen
av vigselsmyndighet.
2. Kommunale vigsler skal som hovedregel skje i
rådhussalen. Nødvendige midler
for disse arrangementene innarbeides i budsjettet
for 2018.
3. Fast dag og tidspunkt avklares i retningslinjene
som skal utarbeides. Vigselen må
bestilles 6 uker i forkant av seremonien.
4. Det åpnes for vigsling av par som ikke er bosatt i
Røros kommune.
5. Kostnader for vigsler utenom kommunens
ordinære lokaler, utover ordinære

Under arbeid.
Rapporteringsverktøy for politiske
vedtak implementeres i løpet av
våren 2018

Retningslinjer og informasjon
utarbeidet

Vedtak sendt til
rådmannsutvalget

Her mangler fysiske underskrifter
fra begge partene. Dette skal
gjøres med det første.

BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN
2019-2021
Saksbeh. R. Mikkelsen
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
RØROS, OS OG HOLTÅLEN ENDRING AV PKT. 8, ØKONOMI
Saksbeh. B. Tennstrand

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA
Saksbeh. I. Holøymoen

RESPONS OG BEREDSKAPSSENTER
/ TEKNISK SENTER
Saksbeh. D. Øyen
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Det er nedsatt styringsgruppe
hvor det er invitert med
representanter fra
nabokommunene. Det jobbes
med kartlegging av
kompetansebehov i fremtidig
respons og beredskapssenter og
hvordan organisasjon kan
utvikles i samarbeid med
nabokommuner.
prosjektorganisering er under
utvikling.
Det utnevnes ei
byggeprosjektgruppe våren 2018,
hvor fagområder/ etater,
verneombud etc blir invitert med.

Klagesaksbehandlingen kommer
opp i kommunestyret vår 2018

Enkelte deler av avtalen er
fortsatt under arbeid i samarbeid
med nabokommunene.

1. Inngått samarbeidsavtale mellom Røros, Os og
Holtålen kommune pkt. 8 B
endres til:
For alle eksisterende samarbeidstiltak mellom de
tre kommunen nyttes
en kostnadsfordeling med 40 % fast og 60 % etter
folketall f.o.m.
01.01.2019.
Alle nye samarbeidstiltak skal baseres på
samme kostnadsfordeling.
Samarbeid om Barnevern og IMA innfases over
3 år med virkning f.o.m.
01.01.2019 med 1/3 hvert år.
Ved rent tjenestesalg fra en kommune til en
annen regnes selvkost
lønn + 20 %
For 4.parts kommuner som deltar regnes fordelt
kostnad + 20 %
Det beregnes hverken vertskommunepåslag
eller indirekte kostnader
på noen tjenester som omfattes av avtalen eller
tjenestekjøp.
2. Avtalens pkt. 6 endres slik:
Samarbeidsordningene styres av en
styringsgruppe bestående av
formannskapene i de 3 kommunene. F.o.m. 2020
reduseres styringsgruppen
til ordførere og 1 representant fra opposisjonen.
Det daglige ansvaret for
eksisterende og nye samarbeidstiltak, samt for
utviklingsprosjekter m.m. der
det er formålstjeneslig at kommunene
samarbeider, legges det til en
arbeidsgruppe bestående av rådmenn i de 3
kommunene. Når nye

samarbeidsordninger som omfatter ansatte drøftes,
skal arbeidsgruppen
styrkes med tillitsvalgte fra de tre kommunene. Det
engasjeres en
sekretariatsressurs som kostnadsfordeles iht.
overordnet kostnadsnøkkel
(40/60).
3. Formannskapet uttrykker bekymring for
finansiering av IMA og det forutsettes
at alle parter forholder seg lojalt til den fremlagte
avtalen.
Repr. M.W. Slettum (H) kom med følgende
protokolltilførsel på vegne av H og V:
Vi oppfordrer nabokommunene til å revidere
muligheten for sammenslåing av
kommunene.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12
vedtas reguleringsplan for Langegga med
plankart datert 24.11.2017 og bestemmelser datert
7.12.2017.
Utvalg for plansaker ber om at bestemmelsene
sikrer grunneier av 133/226, motorisert
adkomst langs GTV4 på egen eiendom til BF12.
1. Kommunestyret tar rapport om respons og
beredskapssenter til orientering, og ber
om at Rådmannen iverksetter utvikling av respons
og beredskapssenter med
standardiserte teknologiske løsninger som skal
være klar til bruk fra 2020.
Prosjektering av nytt bygg og rehabilitering av
eksisterende påbegynnes i 2018 slik
at byggeprosjekt kan påbegynnes i 2019
2. Lokaler for ambulanse tas ut av prosjektet. Det
avklares i prosjektperioden om
ambulanse ønsker å inngå avtale på sambruk av
noen funksjoner.
3. Rådmannen ønsker å utvikle en organisasjon
som tilpasses endringene som
moderne teknologi bringer med seg.

Pågående

Se vedtaket i møteprotokollen fra møtet

KOMMUNEKOMPASSET 2017 –
EVALUERINGSRAPPORT
Saksbeh. K. F. Jensås

PROSJEKT ØVERHAGAEN BO- HELSE
OG VELFERDSSENTER
Saksbeh. D. Øyen

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING –
TILFØYELSE
Saksbeh. B. Møller

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Saksbeh. A. Sæther

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018
Saksbeh. M. T. Jansen

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MIST
AS – RØROSMUSEET OG
VERDENSARVRÅDET
Saksbeh. T. Rohde
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volumprosent alkohol.
2. Som styrer godkjennes Nils Henning Øglend
med Snorre Hov som stedfortreder.
3. Det etableres en alkoholfri sone i bowlinghallen,
så lenge barn- og unge har tilgang.
4. Det etableres to skjenkesteder, ett i restauranten
og ett i tilknytning til bowlinghallen.
5. Skjenketiden er i restaurantdel: mandag- torsdag
mellom kl. 12.00 til kl. 23.00 for
alkoholholdig drikk gruppe 1 øl og 2 vin.
Skjenketiden i restaurantdel for alkoholholdig drikk
gruppe 3 brennevin er satt fra kl. 13.00 - 23.00.
Fredager og lørdager er skjenketiden i
restaurantdel satt til mellom kl. 12:00-01:00 for
gruppe 1 og 2, og mellom kl. 13:00-01:00
for gruppe 3. Søndagen settes skjenketiden i
restaurantdel for alkoholholdig drikk gruppe 1
øl, 2 vin og 3 brennevin mellom kl. 13.00 – 22.00.
Skjenketiden i bowlinghallen følger aldersgrensen,
noe som betyr at det kan skjenkes
alkoholholdig drikk etter kl. 21.00 fredag og lørdag.
6. Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til
alkohollovens bestemmelser.
7. Som forutsetning for bevillingen gjelder også at
bevillingsgebyret innbetales årlig med
bakgrunn i omsetning av alkoholholdig drikk.
8. Bevillingen gjelder frem til 30.9.2019
1. Røros kommune vil bosette 10 flyktninger i
2018.
2. Antallet i punkt 1 omfatter ikke
familiegjenforeninger.
3. Røros kommune bosetter ingen enslige
mindreårige i 2018.
Røros kommune godkjenner «Samarbeidsavtale
mellom MIST AS/Rørosmuseet og
Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad
og Circumferensen om etablering
og drift av Verdensarvsenteret for Røros bergstad
og Circumferensen.

4. Kommunestyret anmoder ordfører om å ta
initiativ til å starte opp forhandlinger med
Holtålen og Os kommune, slik at avtale på
samarbeid om Respons og
beredskapssenter blir sluttført.
5. Formannskapet holdes orientert om prosjektet.
Det fremmes sak for kommunestyret
med kostnadsoverslag før kontrakt på
byggeprosjektet inngås.
1. Vedlagte evalueringsrapport
Kommunekompasset 2017 tas til orientering.
2. Det etableres en utviklingsstrategi for 2018-2020
basert på utfordringsbildet
evalueringsrapport Kommunekompasset 2017 gir.
Det vedtas å gå videre med alternativ 10.
Alternativet utarbeides i nødvendig grad for å legge
dette ut på anbudskonkurranse.
Rådmann fremmer sak for kommunestyret etter
anbudsrunde med fremlagte kostnader før
kontraktsinngåelse.
Det presiseres at skjenkebevillingen for Fjelljentan
Agape as, ved Thomasgården, Kjerkgata
48, gjelder arealet i hovedetasje, et selskapslokale
i 2 etasje, samt arealet utendørs i
bakgården. Skjenkebevillingen omfatter alle de
spesifiserte arealene som det er søkt om,
og samme vilkår gjelder både innendørs og
utendørs.
1. Røros kommunestyre innvilger Røros Arena AS
skjenkebevilling i lokalene i Langegga
11, Røros, for:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl, drikk som
inneholder over 2.5 og 4,7 volumprosent
alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 2 vin, drikk som
inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 brennevin, drikk
som inneholder mellom 22 og 60
Vedtak sendt ut

Vedtak sendt ut

Utarbeidelse av alt 10 er under
gjennomføring og konkurranse
legges ut i april
Det fremmes politisk sak i april
med konsept

Utviklingsstrategien er under
arbeid

STATUS KOMITESAKER 2017
Saksbeh. K. F. Jensås

OPPRYKK, NYVALG OG
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Vedlagte oversikt «Komitesaker – status november
2017» tas til etterretning.
Kommunestyret ber om at formannskapet
revurderer tildeling av komitesaken om
barnehagestrukturen til komite for kultur og
samfunn.
Som nytt varamedlem til Formannskapet
suppleres: Olav Sæter
Som nytt medlem til komite for kultur og samfunn
velges: Olav Sæter
Som nytt medlem til sakkyndig nemd for
eiendomsskatt velges: Ola Sandnes
Ytterligere suppleringer: ny vara til komite oppvekst
blir Odd Erik Trønnes

