
Status oppfølging av Politiske vedtak i 

Tolga Kommunestyre 2. halvår 2016. Status pr 01.02. 2017. 
 

Status Forklaring 

Grønn Det betyr at saken er fulgt helt opp og er avsluttet 

Gul Det betyr at oppfølgingen av vedtaket er i arbeid/prosess 

Rødt Det betyr at oppfølgingen av vedtaket ikke har startet 

 

 

Saksnr Dato Sakstittel Vedtak Status Utfyllende 

kommentarer 

58/16 

 
29.09.

16 

POLITISK 

DELEGERINGS-

REGLEMENT 

TOLGA 

KOMMUNE- 

REVISJON 2016 

Vedtak 
 

l. Forslag til revidert politisk delegeringsreglement i Tolga kommunestyre   

   vedtas som framlagt. 

2. Delegeringsreglementet trer i kraft fra 01. l 0.2016. Fra samme  

    tidspunkt oppheves tidligere delegeringsvedtak så langt de ikke  

    samsvarer med delegeringsreglementet. 

3. Realitetsendringer og formelle endringer i delegeringsreglementet må  

    vedtas av kommunestyret. 

4. Rådmannen gis myndighet til å: 

A Foreta justeringer og endringer som er nødvendige for å bringe  

    reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort. 

B Justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre  

    bestemmelser reglementet viser til. 

5. Dette reglement skal rulleres og behandles av kommunestyret innen  

    l.juli i første påfølgende år etter valg i hver ny valgperiode. 

6. Rapporteringsrutiner for delegerte vedtak til kommunestyre og  

   formannskap etableres innen 01.11.2016. 

 Delegerte vedtak siden 

sist møte refereres i 

kommunestyre. 

59/16 

 
29.09.

16 

HABILITETS-

VURDERING – 

KRAFT-

UTBYGGING 

Vedtak 

Det forelå ingen dokumentasjon eller opplysninger knyttet mot Nyhus sin 

indirekte relasjon mot fallrettigheter når Tolga kommunestyre behandlet 

— k-sak 44/15. Således var det heller ikke grunnlag for å vurdere hans 

habilitet i denne saken. Tolga kommunestyre anser at representanten 

Morten Nyhus ut fra det som fantes av opplysninger når saken ble 

behandlet var habil i forhold til å delta i behandlingen av saken. 

 Saken er avsluttet fra 

kommunens side. 



Representanten Nyhus sin deltakelse i saken anses ikke å ha hatt 

betydning for det vedtak Tolga kommune gjorde i k-sak 44/15. 

60/16 

 
29.09.

16 

KLAGE PÅ 

VEDTAK I 

KOMMUNE-

STYRET - PÅLEGG 

OM RETTING OG 

ILEGGING AV 

OVERTREDELSES

GEBYR 

Vedtak 

Klage registrert 16.06.2016 fra Stian Nystuen og Ingrid Martine Bjørken 

på deler av vedtak i kommunestyrets sak 45/16 den 25.05.2016 tas ikke til 

følge. 

 Klager er meddelt 

vedtaket. 

62/16 

 
29.09.

16 

VERDENSARVSEN

TER FOR RØROS 

BERGSTAD OG 

CIRKUM-

FERENSEN. 

KOMMUNAL 

FINANSIERINGS-

ANDEL 

Vedtak 

Tolga kommune vedtar sin andel av finanseringsnøkkelen for 

verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen. 

Tolga kommune er enig i planene som foreligger for første driftsår. 

 Tolga kommune sin 

andel ble lagt inn i 

budsjett for 2027   

63/16 

 
29.09.

16 

SVAR PÅ HØRING. 

FORSLAG TIL LOV 

OM ENDRING AV 

LOV OM 

KONSESJON, LOV 

OM JORD OG LOV 

OMODELSRETTEN 

OG 

ÅSETESRETTEN 

Vedtak 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum 
 Høringsuttalelse er 

innsendt. 

64/16 29.09.

16 

TERTIALRAPPORT 

2016 - 2. TERTIAL 

Vedtak  

1.Med bakgrunn i framlagt tertialrapport budsjettjusteres sektor Velferd 

med kr 700 000.-. Justeringen av dekkes gjennom mindre avsetning til 

fond 

2. Tertialrapporten for øvrig tas til orientering 

 Budsjettjusteringen er 

innarbeidet i budsjettet 

for sektor Velferd. Se 

også sak 84/16. 

65/16 

 
29.09.

16 

STATUS 

OPPFØLGING AV 

POLITISKE 

VEDTAK- 

FORSLAG TIL NY 

MÅTE Å 

Vedtak  

1.Tolga kommunestyre vedtar den framlagte malen for rapportering av 

status vedrørende oppfølging av vedtakene i kommunestyre og 

formannskap til å gjelde f.o.m. rapportering for l. halvår 2016. 

2.Rapporteringen legges heretter ikke fram for kommunestyret som egen 

sak. Men publiseres direkte på Tolga kommunes hjemmeside under 

 Vedtaket følges opp. 



RAPPORTERE PÅ Politikk-Oppfølging av saker. 

3. Rapportering for 1. halvår 2016 gjøres tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside innen 10. oktober 2016. 

4. Rapportering for de kommende halvår publiseres slik: Oppfølging av 

vedtak januar til juli legges ut innen 31/8. og oppfølging av vedtak august 

til desember legges ut innen 31/1. Publiseringen gjøres halvårlig 

5. Kommunestyret ønsker en redegjørelse i juni 2017 for hvordan saker 

som ikke er avsluttet oppfølges og hvordan en utvikling i saken 

oppdateres på hjemmesida. 

66/16 29.09.

16 

HØRING - NY 

KOMMUNELOV 

Vedtak 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum 
 Høringsuttalelse er 

innsendt. 

67/16 29.09.

16 

HØRINGSNOTAT 

OM OPPFØLGING 

AV FORSLAG l 

PRIMÆRHELSE-

TJENESTE-

MELDINGEN OG 

OPPGAVE-

MELDINGEN MV. 

Vedtak  

1.Tolga kommunestyre er negative til at kommunene pålegges en rekke 

nye krav og forventninger uten at det signaliseres at nye friske midler 

medfølger. 

2. Tolga kommunestyre fraråder at ansvaret for tannhelsetjenester 

overføres fra fylkeskommunene til kommunene. Fylkeskommunen har 

bygd opp et sterkt fagmiljø for tannhelsetjenesten. som vil bli pulverisert 

ved overføring av tjenesten til mange små kommuner 

 Høringsuttalelse er 

innsendt 

68/16 29.09.

16 

MULIGHET FOR 

OMFATTENDE 

BOSETTING AV 

FLYKTNINGER l 

FJELLREGIONEN - 

HØRING PÅ 

UTREDNING 

Vedtak 

Tolga kommunen ber om at det utredes modeller for interkommunalt 

samarbeid for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. 

Regionrådets sin rolle i dette arbeidet må avklares, og det må sees i 

sammenheng med utviklingen av det øvrige interkommunale 

arbeidet i forbindelse med kommunereformen. 

Tolga kommune ønsker at følgende oppgaver skal prioriteres i det videre 

arbeidet: 

Som nevnt i rapporten bør det utarbeides en Strategiplan for integrering i 

regionen for å avklare felles satsingsområder og ansvarsfordeling 

Kvalifisering av den enkelte må være et satsingsområde med utvikling av 

modeller som foreslått. Her bør det også legges vekt på samarbeid med 

Hedmark Fylkeskommune som har ansvaret for videregående opplæring. 

Arbeidet med å integrere den enkelte flyktning i frivillige organisasjoner 

blir viktig for å øke tilhørigheten til kommunen. 

 Regionrådet følger opp 

denne saken.  

69/16 29.09.

16 

PROSJEKT - 

KULTUR FOR 

LÆRING I 

HEDMARK 

Vedtak: 
1.Tolga kommune sier ja til å bli med på prosjektet «Kultur og for læring» 

2. Kr 300.000,- legges inn i budsjett 2017 og tilsvarende sum i 

økonomiplan 2017-2020 for å finansiere kommunens andel av deltakelsen 

 Tolga kommune sin 

andel lagt inn i budsjett 

for 2017 og 

økonomiplanen for 



i prosjektet «Kultur for læring». 2018-2020 

70/16 29.09.

16 

OPPNEVNING AV 

POLITISK KOMITE 

FOR VIDERE 

UTREDNING/ 

PLANLEGGING AV 

NY BARNEHAGE 

OG FASILITETER 

KNYTTET MOT 

KULTUR-

AKTIVITER 

Vedtak: 

Saken utsettes til utredning for evt ny barnehage behandles. 

 Se sak 77/16 og 81/16 

71/16 29.09.

16 

OPPFØLGING AV 

BUDSJETT- OG 

STRATEGI-

SEMINAR - 

FØRINGER OG 

VEIEN 

VIDERE 

Vedtak: 

1.Kommunens vedtatte planer legger føringer på hvor fokuset skal være. 

Det vil i første rekke si kommuneplanens samfunnsdel og 

styringsplattformene for: oppvekst. Velferd og samfunnsutvikling. Det 

som fremkommer under budsjett- og strategiseminaret gir ytterligere 

innspill og føringer på hvor fokuset skal være. 

2.Det skal legges opp til en drift som gir nødvendig avsetning til fond. En 

årlig avsetning skal minimum ligge på kr 2.0 millioner, helst kr 3.0 

millioner eller mer. 

 Føringene gitt i dette 

vedtaket har vært 

førende i arbeidet med 

endelig forslag til 

budsjett og 

økonomiplan.  

72/16 29.09.

16 

2. GANGS 

BEHANDLING AV 

REGULERINGS-

PLAN FOR VOLA i 

HYTTEOMRÅDE 1 

HODALEN 

Vedtak: 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum. 

 Reguleringsplanen er 

nå gjeldende. 

76/16 27.10.

16 

FAKTURERINGS-

TERMINER 

EIENDOMSSKATT 

Vedtak: 

Faktureringsterminer endres fra 2 terminer til 4 terminer pr år. med 

utsendelse av regninger i løpet av februar — mai — august og november 

måned. 

 Vedtaket iverksettes fra 

februar 2017 

77/16 27.10.

16 

BARNEHAGE-

UTREDNING - 

SLUTTRAPPORT 

OG FORSLAG TIL 

VEIEN 

VIDERE 

Vedtak: 

Vedlagt rapport - barnehageutredning tas til orientering 

2. Det startes en prosess i forhold til å realisere en ny felles barnehage og 

at den legges i nærhet/tilknytning til Tolga skole. 

3. Komiteen forutsetter at dagens standard i forhold til uteområdene i de 

eksisterende barnehagene ikke forringes ved å plassere en ny felles 

barnehage i nærhet/tilknytning til Tolga skole. 

 Se også sak 81/16 

78/16 27.10. OPPGAVE- Vedtak:  I endelig forslag til 



16 DIMENSJONERING 

SAMFUNNS-    

UTVI KLING 

Komiteens forslag til innsparinger legges med som føringer i det videre 

budsjettarbeideidet. 

budsjett og 

økonomiplan ble 

føringene gitt i dette 

vedtaket lagt som 

føringer.  

79/16 27.10.

16 

TOLGA 2020 - 

SØKNAD OM 

STØTTE 

Vedtak: 

1. Tolga kommune bevilger kr 300 000.- til Tolga 2020 A/S. Midlene tas 

for kommunalt næringsfond 

2. Tolga 2020 A/S rapporterer forhold til gjennomført tiltak inkludert 

kostnad halvårig. 

Første rapport pr utgang februar 2017. 

3. Tolga 2020 A/S må søke årlig om kommunal støtte. Ny bevilgning skal 

vurderes opp mot oppnådd resultat. Resultat i denne sammenheng er å 

vise til faktisk tilflytting. 

 Kommunen har i 

henhold til punkt 

utbetalt midler. Punkt 2 

og 3 vil bli vurdert når 

rapport fra Tolga 2020 

foreligger.  

80/16 27.10.

16 

LOKALT 

VERDENS-               

ARVRÅD 2016-2019 

Vedtak: 

Det velges nytt lokalt verdensarvråd for perioden 2016-2019 bestående 

av: 

Tone Hulbækmo 

Jon Vingelen 

Ingeborg Kirkbakk 

Embret Rønning 

Kjell Dalløkken 

Ann Helen Lien 

Det lokale verdensarvrådet gis i oppgave å komme med forslag til mandat 

for arbeidet i rådet innen 01.06.2017. 

 Nytt verdensarvråd har 

trådd i kraft. 

81/16 27.10.

16 

VIDERE 

UTREDNING 

KULTUR-

FASILITETER OG 

DETALJ-

PLANLEGGING NY 

BARNEHAGE — 

OPPNEVNING AV 

POLITISK KOMITE 

Vedtak: 

l. Følgende 5 oppnevnes til politisk komite for videre 

utredning/planlegging barnehage og fasiliteter knyttet mot 

kulturaktiviteter: 

SP: Johanne Aas Rye, Anne Maren Røseplass Vara: Per Kolstad 

V: Jakob Trøan Vara: Trond Peder Carlsen 

AP: Marit Gilleberg Vara: Ann-Kristin L. Sandvik 

SV: Gudny Hagen Bakken Vara: Bjørnar Tollan Jordet 

Komiteen konstituerer seg selv. 

2.Mandat for komiteen vedtas i tråd med vedlegg med følgende endringer: 

«Styrte og vedtatte fotutsetninger» 

- erstatte «nord/øst» med «ved» 

 «Hva skal komiteen gjennomføre»: 

-Konkretisere hvilke fasiliteter som trengs i forhold til kulturaktiviteter 

 Den oppnevnt komite 

har startet arbeidet med 

å gjennomføre det som 

er vedtatt i denne 

saken. 



(settes opp mot å styrke dette) 

-Starte en detaljplanlegging i forhold til ny barnehage 

-Utlyse en arkitektkonkurranse med en ramme på låneopptak på opptil 40 

millioner for â komme med forslag til løsninger for ny barnehage, lokaler 

til kulturskole og fasiliteter knyttet til kulturaktivitet. Bruk av uteområder 

må inngå i dette, både når det gjelder uteområder for alle aldersgrupper og 

trafikale løsninger. 

-Involvere ansatte og foreldre i utformingen av det skal bli et godt, 

attraktivt og helhetlig oppvekstmiljø 

3. Samlet kostnadsramme settes til inntil 60 millioner kroner. Det vedtas å 

legge inn et låneopptak på kr. 40 millioner økonomiplanen fordelt på 

årene 2018 og 2019. Momskompensasjon og andre 

finansieringskilder klargjøres gjennom utredninga. 

4. Midler til utredningen settes til kr 350.000. I dette inngår kjøp av 

byggfaglig kompetanse i komitearbeidet for a kvalitetssikre 

konkurransegrunnlaget for arkitektkonkurransen. 

5. I forbindelse med utbygging av et nytt kulturhus skal Vidarheim 

saneres. 

82/16 27.10.

16 

PLAN FOR 

SELSKAPS-

KONTROLL 

PERIODEN 2016 – 

2019 KONTROLL-

UTVALGET 

Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Tolga 

kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. 

Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen 

og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 

Tolga kommune er eier av få selskapet' og kommunestyret ber derfor 

kontrollutvalget drøfte nærmere ressursbruken mellom selskapskontroller 

og forvaltningsrevisjoner. Tolga kommunestyre mener det er nødvendig å 

foreta forvaltningsrevisjoner i interkommunale ordninger. 

 Kontrollutvalget følger 

opp vedtaket. 

83/16 27.10.

16 

BUDSJETT 2017 

FOR KONTROLL- 

OG TILSYNS-

ARBEIDET I 

KOMMUNEN 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2017 kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Tolga kommune med en ramme på kr 511.000. 

 De vedtatt sum er lagt 

inn i budsjettet. 

84/16 27.10.

16 

BUDSJETT-

JUSTERING 2016 - 

VELFERD 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar en ytterligere budsjettjustering for sektor 

Velferd i 2016 på kr 1 000 000.-. 

2. Justeringen skjer gjennom at det vedtas at to lån i kommunalbanken 

settes avdragsfrie i sin helhet, ut løpetiden. Ved årsslutt innbetales den 

nødvendige avdragssummen. Justeringen for 2016 skjer med inntil           

 Budsjett for sektor 

Velferd er justert ihht 

vedtaket. 



kr 1 000 000.- i forhold til det som var planlagt innbetalt. 

87/16 15.12.

16 

ENDRING AV 

STEMMEKRETSER 

I TOLGA 

KOMMUNE 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å dele Tolga kommune inn i 3 stemmekretser. 

Vingelen, Tolga (inkl Hodalen) og Øversjødalen (inkl. Kåsa/Holøydalen) 

fra 1.1-2017 med valglokale i Vidarheim, Fjellheim og Øversjødalen 

Samfunnshus. 

 Valget fra høsten 2027 

blir gjennomført med 

de stemmekretser og på 

de plasser som nå er 

vedtatt. 

88/16 15.12.

16 

BUDSJETT-

REVIDERING 

INVESTERINGER 

2016 

Vedtak: 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum. 
 Vedtaket blir fulgt opp 

i tråd med vedtaket. 

89/16 15.12.

16 

FORSLAG TIL 

BUDSJETT 2017 OG 

ØKONOMIPLAN 

OG HANDLINGS-

PROGRAM 

2017-2020 

Vedtak: 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum. 
 Det vedtatte budsjettet 

følges opp i tråd med 

det som er vedtatt. 

90/16 15.12.

16 

BOSETTING AV 

FLYKTNINGER 

2017- REDUKSJON 

AV VEDTAK 

Vedtak: 

Tolga kommune imøtekommer anmodning fra IMDI om å bosette 

flyktninger i Tolga kommune og reduserer antallet som skal bosettes fra 

12 til 10 i 2017. 

Tolga kommune vil samtidig påpeke at kommunen har kapasitet til å 

bosette flere og et ønske om å bidra til å ta et større ansvar for den globale 

flyktningkrisen enn det IMDI anmoder om. 

 Kommunens vedtak er 

meddelt IMDI. 

91/16 15.12.

16 

PLAN FOR IDRETT 

OG FYSISK 

AKTIVITET I 

TOLGA 

KOMMUNE 2017-

2020 

Vedtak: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet i Tolga kommune 2016-2020 vedtas. 

 

 Planen er nå gjeldende. 

92/16 15.12.

16 

SØKNADER OM 

TILSKUDD AV 

SPILLEMIDLENE 

TIL ANLEGG FOR 

IDRETT 

OG FYSISK 

AKTIVITET 2017 

Vedtak: 

Søknadene om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet for 2016 anbefales og gis følgende prioritet: 

Ordinære anlegg - Nyanlegg og rehabilitering av anlegg: 

l. Tolga IL Tolga hopp- og skilekanlegg: Vannestue 

2. Tolga kommune Tolga hopp- og skilekanlegg: Dommertårn 

3. Vingelen IL Morabben idrettsanlegg: Utvidelse Vingelen lysløype 

4. Tolga IL Sætersgård idrettsanlegg: Utvidelse av Tolga lysløype 

5. Vingelen IL Morabben idrettsanlegg: Garasjeanlegg 

 Søknad sendt Hedmark 

fylkeskommune med de 

prioriteringene som er 

gjort i saken. 



Nærmiljøanlegg: 

l. Tolga IL Tolga skole: Rehabilitering ballbinge 

93/16 15.12.

16 

OVERORDNET 

ANALYSE OG 

FORSLAG TlL 

PLAN FOR 

FORVALTNINGS-

REVISJON FOR 

2016-2019 

KONTROLL-

UTVALGET 

Vedtak: 

Vedtaket gjengis ikke her pga stort volum. 

 Revisjon følger opp 

dette i tråd med 

vedtaket. 

94/16 15.12.

16 

ALKOHOL-

POLITISK 

HANDLINGSPLAN 

FOR TOLGA 

KOMMUNE 2016 -

2020 

Vedtak: 

1. Tolga kommunestyre vedtar forslag til Alkoholpolitisk Handlingsplan 

for Tolga kommune for 2016- 2020 som framlagt. 

2. De vedtatte gebyrer i planen reguleres i henhold til eventuelle endringer 

i Alkoholforskriften i perioden. 

3. Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020. 

 De nye retningslinjene 

er nå gjeldende og tatt i 

bruk. 

95/16 15.12.

16 

FRITAK FRA VERV 

- RÅDET FOR 

LIKESTILLING 

FOR FUNKSJONS-

HEMMEDE 

Vedtak: 

Søknaden fra Grete F Nesset om fritak fra vervet i Rådet for likestilling 

for funksjonshemmede innvilges med øyeblikkelig virkning. 

Sigrid Vingelen velges som fast medlem i rådet fra dags dato og ut 

valgperioden. Kjell Dalløkken velges som varamedlem i samme periode. 

 De personene dette er 

gjelder er meddelt 

vedtaket. Ny 

representant og ny vara 

har tiltrådd rådet.   

96/16 15.12.

16 

MØTEPLANER 

2017 

Vedtak: 

Vedlagt forslag til møteplan for 2017 vedtas med følgende endring: 

- møte 23.02. flyttes til l6.02. (KOM) 

- møte 4.mai til 2. mai (FOR) 

 Møteplanen er 

gjeldende og vil bli 

fulgt om ikke annet 

bestemmes. 

 


