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Interpellasjon til kommunestyremøte 05.05.2021  
Fra Framtida Holtålen v/ Per B. Grindstad 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
/ Kommunestyret  
 
   
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Ifølge spørreundersøkelsen som Holtålen kommune har gjennomført er Holtålen en 
god plass å bo. Dette komme flere steder tydelig fram, blant annet gjennom at 
størstedelen av vår egen ungdom svarer «sikkert» eller «ganske sikkert» på 
spørsmålet om de ønsker å bo i Holtålen i framtida. 
 
Vi føler oss ganske trygg på at Holtålen på mange områder gjør riktige ting, selv om 
vi også på noen områder kan anta at vi har mulighet til å gjøre ting enda bedre om 
positiviteten rundt Holtålen som foretrukket bosted skal vare - og aller helst øke. 
 
Framtida Holtålen mener at vi som kommunestyre av og til kan - og må ta oss råd til 
å prioritere noen enkle og grunnleggende tiltak for å gjøre våre egne innbyggere enda 
mer tilfreds på veien videre som innbygger her i Holtålen kommune. 
 
Nå er det en gang sånn, at noen plasser er veien videre akseptabel.  
Noen plasser er veien kanskje litt dårligere, og dessverre - noen plasser er veien 
videre i en sånn stand at vi godt kan forstå at berørte innbyggere av og til tyr til 
frustrasjon. 
 
Frustrasjon - det er ikke en sunn drivkraft, og den er smittsom.  
Framtida Holtålen ønsker å ta opp kampen mot frustrasjonen - i alle fall den 
frustrasjonen vi med enkle grep kan gjøre noe med. Investering i fornøyde 
innbyggere er en god investering.  
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Kommunestyrets forslag til vedtak: 

Holtålen kommunestyre bevilger kr. 400.000,- fra disposisjonsfondet over til RO 11 
til sommervedlikehold og oppgrusing på de mest utsatte strekningene på våre 
kommunale veier, med unntak av veiene omtalt i sak 43/20.

Behandling:
Tilleggsforslag fra Holtålen AP til punkt 2:
Holtålen AP ber kommunedirektøren utarbeide en enkel liste over hvilke kommunale veier 
som bør prioriteres. Listen legges frem på neste formannskapsmøte.

Tilleggsforslag fra Pensjonistpartiet:

1. Med  hjemmel  i spørreundersøkelsen foreslår Pensjonistpartiet at det i tillegg til de kr
400.000 til kommunale veier fra disposisjonsfondet bevilges ytterligere kr 600.000 fra
samme fond til vedlikehold av gårds- og grendeveier.
2. Kommunale veier i boligfelt privatiseres i løpet av 2021.

Votering:
Tilleggsforslaget fra PP fikk en stemme og falt.

Interpellasjonsvedtak fra Framtida Holtålen enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag punkt 2 fra Holtålen AP falt med 6 mot 9 stemmer.

Vedtak:
Holtålen kommunestyre bevilger kr. 400.000,- fra disposisjonsfondet over til RO 11 til 
sommervedlikehold og oppgrusing på de mest utsatte strekningene på våre kommunale 
veier, med unntak av veiene omtalt i sak 43/20.




