
FOLLDAL KOMMUNE 
 
 

Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 6 

MØTEPROTOKOLL 
 

KOMMUNESTYRET 
 
 

 

Møtested: Kommunehuset Nyberg 
Møtedato: 10.09.2020 
Tid:  19.00 – 22.00. 
 

 
Til stede på møtet: 
 
Funksjon Navn Forfall      Møtt for 
Leder Kristin Langtjernet   
Medlem Bjørn Kenny Skomakerstuen   
Medlem Martin Grimsbu   
Medlem Bjørnar Brendryen   
Medlem Kjell Brennodden   
Medlem Ida Bårdseng FO  
Medlem Thomas Sauarlia Hagen   
Medlem Bente Fossum   
Medlem Egil Eide   
Medlem Linda Sæteren   
Medlem Bård Kjønsberg   
Medlem Kolbjørn Kjøllmoen   
Medlem Kjetil Streitlien   
Medlem Brit Kværness   
Medlem Øyvind Øien   
Medlem Ronny Bekken Larsen   
Medlem Marina Pettersen   
Varamedlem Håkon Waastad Gillerhaugen  Ida Bårdseng 
 
Andre                      Kommunedirektør Torill Tjeldnes   
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 22.00. 
 
 
FOLLDAL, den 10.09.2020  
 



 

Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 6 

 
BEHANDLEDE SAKER 
 
Saksnr. Tittel  
  

36/20   
 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 FOLLDAL 

KOMMUNE - TIL VEDTAK  
 
37/20   
 VETERANPLAN NORD-ØSTERDALEN  
 
38/20   
 NY ORGANISERING AV IKT FJELLREGIONEN IKS 

(FARTT)  
 
39/20   
 FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER  
 
40/20   
 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2019  
 
41/20   
 FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE  
 
 
 
Ordfører orienterte om følgende:  
Spørsmål om kulturarrangementer under pandemien.  
Ordføreropprop ang. vindkraftutbygging 
Alternativ til TV-aksjonen.  
 
 
Interpellasjon fra Rødt. 
Varaordfører overtok som ordfører under behandling av interpellasjonen.  
Rødt fremmet også et nytt forslag til vedtak ut fra situasjonen i Moria.  
Representant Brit Kværness (Samlingslista) fremmet forslag om å oversende saken til 
administrasjonen for ytterligere utredning.  
 
Avstemming:  
Rødt sitt forslag fikk 16 stemmer. Kværness forslag fikk 1 stemme. Rødts forslag til nytt 
vedtak ble vedtatt.  
 
Grunngitt spørsmål fra Samlingslista.  
Spørsmål og svar legges ved protokollen.  
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36/20          KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 FOLLDAL KOMMUNE - TIL   
                   VEDTAK   
 
Innstilling: 
Formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023 for 
Folldal kommune som vedlagt med endring om at handlingsplan for gruveforurensing revideres 
i 2021.  
 
 
Behandling: 
Representant Øyvind Øien (Samlingslista) fremmet følgende tilleggsforslag:  
”I den kommunale planstrategien presiseres det på hvilket nivå de ulike planene vedtas.”  
 
Avstemming:  
Formannskapets innstilling med Øiens tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023 for 
Folldal kommune som vedlagt med endring om at handlingsplan for gruveforurensing revideres 
i 2021.  
 
I den kommunale planstrategien presiseres det på hvilket nivå de ulike planene vedtas. 
 
 
 
37/20   
VETERANPLAN NORD-ØSTERDALEN   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
Veteranplan Nord-Østerdalen vedtas.  
Formannskapet ønsker en oversikt over minnesteder i kommunen. 
 
Behandling: 
Representant Brit Kværness (Samlingslista) fremmet følgende endringsforslag til setning 2. 
Formannskapet byttes ut med kommunestyret.  
 
Avstemming:  
Formannskapets forslag med Kværness endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Veteranplan Nord-Østerdalen vedtas.  
Kommunestyret ønsker en oversikt over minnesteder i kommunen. 
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38/20   
NY ORGANISERING AV IKT FJELLREGIONEN IKS (FARTT)   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
1. IKT Fjellregionen IKS (FARTT) videreføres som et interkommunalt selskap, med dagens 

eierstruktur, og i henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).  
2. Ny selskapsavtale vedtas som fremlagt, der ny kostnadsfordelingsmodell er inkludert  
3. Det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse der kommunens IKT-personell, som i dag leies 

ut til FARTT, tilbys fast stilling tilsvarende dagens stillingsstørrelse, i selskapet.  
4. Det inngås drift- og bistandsavtaler mellom selskapet og eierkommunene, der leveranse av IKT-

tjenester reguleres.  
5. Det inngås avtaler om tjenestekjøp fra kommunene, eks lønn/personal, regnskapstjenester, 

arkiv.  
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. IKT Fjellregionen IKS (FARTT) videreføres som et interkommunalt selskap, med dagens 

eierstruktur, og i henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).  
2. Ny selskapsavtale vedtas som fremlagt, der ny kostnadsfordelingsmodell er inkludert  
3. Det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse der kommunens IKT-personell, som i dag leies 

ut til FARTT, tilbys fast stilling tilsvarende dagens stillingsstørrelse, i selskapet.  
4. Det inngås drift- og bistandsavtaler mellom selskapet og eierkommunene, der leveranse av IKT-

tjenester reguleres.  
5. Det inngås avtaler om tjenestekjøp fra kommunene, eks lønn/personal, regnskapstjenester, 

arkiv.  
 
 
39/20   
FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER   
 
Innstilling: 
1. Folldal kommunestyre vedtar at møter i folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter i 

henhold til kommunelovens bestemmelser.  
 
2. Digital deltakelse skal avklares med leder for møtet på forhånd.  
 
3. Bestemmelsen gjelder fra når vedtaket er gjort.  
 
4. Bestemmelsen innarbeides i nytt reglement for folkevalgte organer.  
 
Behandling: 
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Representant Brit Kværness (Samlingslista) fremmet følgende tillegg til pkt. 1 Unntaksvis tas 
inn i setningen slik: Folldal kommunestyre vedtar at møter i folkevalgte organer unntaksvis kan 
holdes som fjernmøter i henhold til kommunelovens bestemmelser.  
 
Nytt pkt. 5: Ved bruk av fjernmøter har kommunen et særlig ansvar for å sikre meroffentlighet 
og åpenhet overfor publikum.  
 
Avstemming:  
Pkt 1. Kommunedirektørens innstilling fikk 14 stemmer.  Kværness fikk 3 stemmer. 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt.  
Pkt 2. Enstemmig vedtatt 
Pkt 3. Enstemmig vedtatt 
Pkt 4. Enstemmig vedtatt 
Pkt 5. Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Folldal kommunestyre vedtar at møter i folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter i 

henhold til kommunelovens bestemmelser.  
 
2. Digital deltakelse skal avklares med leder for møtet på forhånd.  
 
3. Bestemmelsen gjelder fra når vedtaket er gjort.  
 
4. Bestemmelsen innarbeides i nytt reglement for folkevalgte organer.  

 
5. Ved bruk av fjernmøter har kommunen et særlig ansvar for å sikre meroffentlighet og 

åpenhet overfor publikum. 
 
 
40/20   
ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2019   
 
Innstilling: 
 
 Årsmelding for 2019 vedtas som fremlagt. 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 Årsmelding for 2019 vedtas som fremlagt. 
 
 
 
41/20   
FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE   
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
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Festeavgifta settes til kr. 150,- pr. år.   
Festeperioden skal fortsatt være på ti år. 
Festeavgiften skal indeksreguleres den 01.01. hvert år etter konsumprisindeksen. 
Endringen innføres fra 01.01.2021 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Festeavgifta settes til kr. 150,- pr. år.   
Festeperioden skal fortsatt være på ti år. 
Festeavgiften skal indeksreguleres den 01.01. hvert år etter konsumprisindeksen. 
Endringen innføres fra 01.01.2021 
 
 


