MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET

Møtested: Storstuggu
Møtedato: 14.12.2017
Tid:
17:00

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Hans Vintervold (AP), Jens I. Tronshart (AP), Isak V. Busch (AP), Hilde
Fjorden (AP) Anne Grethe Beck Andersen (AP), Inga Ryen Evavold
(AP), Arne Drøyvollsmo (AP), Eva Nordfjell (AP), Ivar Dahlen (AP),
Bjørn Salvesen (SV), Marianne Moseng Breigutu (SV), Christian
Elgaaen (SV), Hanne Hauge (SV), Reidun Roland (RL), Rune Kurås
(RL), Knut Bratthagen (SP), Guri Heggem (SP), Endre Sandbakken (H),
Olav Sæter (H), Mona W. Slettum (H)
Varamedlemmer: Kari Kluge (V), Hans Wendelbo (AP), Kristoffer Tamnes (SP), Per

Arne Gjelsvik (V), Knut Brandstorp (AP) Odd Erik Trønnes (H)
Andre:

Bernt Tennstrand (rådmann), Anette Sæther (formannskapssekretær)

Forfall:

Rune Johnsen (V), Ådne Lillebudal Sandnes (AP), Frode
Strickert (AP), Rune Krogh (SP), Kari Reiten (H), Gard Erik
Sandbakken (V), Ole Jørgen Kjellmark (H)

Merknad:
Orientering fra museet avlyst
Innslag fra kulturskolen
Kommunestyret bestod av 26 av 27 representanter og var beslutningsdyktig
Repr. M. W. Slettum (H) fratrådte under behandling av sak 77/17
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
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71/17
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RØROS, OS OG HOLTÅLEN - ENDRING AV PKT. 8,
ØKONOMI
Innstilling:

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 forventer at alle
parter forholder seg lojalt til den fremlagte avtalen.
Behandling:
Repr. H. Wendelbo (AP) kom med følgende endringsforslag til punkt 3 i innstillingen:
Formannskapet uttrykker bekymring for finansiering av IMA og det forutsettes at alle parter
forholder seg lojalt til den fremlagte avtalen.
Innstillingens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt
Repr. H. Wendelbos endringsforslag ble satt opp mot punkt 3 i innstillingen
Endringsforslag enstemmig vedtatt
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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.
Vedtak:

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.

72/17
SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR LANGEGGA
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Innstilling:
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.
Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
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.

73/17
RESPONS OG BEREDSKAPSSENTER / TEKNISK SENTER
Innstilling:
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.
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.
Behandling:
Repr. B. Salvesen (SV) kom med følgende endringsforslag til punkt 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 2021. Prosjektering av nytt bygg og
rehabilitering av eksisterende påbegynnes i 2019 slik at byggeprosjekt kan påbegynnes i
2020.
Repr. M. W. Slettum (H) kom med følgende endringsforslag på vegne av H og V:
Avtale angående leietagere er fortsatt uklar og vi ønsker å redusere behovet for
låneopptak, derfor foreslår vi å utsette oppstart av Responssenter.
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Repr. M. W. Slettums endringsforslag ble satt opp mot B. Salvesens endringsforslag.
Repr. M. W. Slettums endringsforslag falt med 6 mot 20 stemmer. Repr. M. W. Slettum (H),
repr. E. Sandbakken (H), repr. O. E. Trønnes (H), repr. O. Sæter (H), repr. P. A. Gjelsvik (V)
og repr. K. Kluge (V) utgjorde mindretallet.
Repr. B. Salvesens endringsforslag ble satt opp mot innstillingens punkt 1
Endringsforslaget falt med 9 mot 17 stemmer. Repr. B. Salvesen (SV), repr. M. Breigutu
(SV), repr. C. Elgaaen (SV), repr. H. Hauge (SV), repr. R. Roland (RL), Repr. R. Kurås
(RL), repr. K. Tamnes (SP), repr. K. Brathagen (SP) og repr. G. Heggem (SP) utgjorde
mindretallet.
Innstilling vedtatt
Vedtak:
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.
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.

74/17
KOMMUNEKOMPASSET 2017 - EVALUERINGSRAPPORT
Innstilling:
1. Vedlagte evalueringsrapport Kommunekompasset 2017 tas til orientering.
2. Det etableres en utviklingsstrategi for 2018-2020 basert på utfordringsbildet
evalueringsrapport Kommunekompasset 2017 gir.
Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagte evalueringsrapport Kommunekompasset 2017 tas til orientering.
2. Det etableres en utviklingsstrategi for 2018-2020 basert på utfordringsbildet
evalueringsrapport Kommunekompasset 2017 gir.
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75/17
PROSJEKT ØVERHAGAEN BO- HELSE OG VELFERDSSENTER
Innstilling:
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.
Behandling:
Repr. M. W. Slettum (H) kom med følgende endringsforslag på vegne av H og V:
Vi ber om at saken utsettes for å få en vurdering av arbeidsforhold til ansatte,
pasientsikkerhet og ivaretakelse av beboere under byggeperioden.
En kartlegging av fremtidig behov for sykehjemsplasser må legges fram for endelig
alternativ vedtas.
Repr. M. W. Slettums endringsforslag falt med 6 mot 20 stemmer. Repr. M. W. Slettum (H),
repr. E. Sandbakken (H), repr. O. E. Trønnes (H), repr. O. Sæter (H), repr. P. A. Gjelsvik (V)
og repr. K. Kluge (V) utgjorde mindretallet.
Repr. K. Tamnes (SP) kom med følgende endringsforslag:
Kommunestyret går for alternativ 8, som er rådmannens opprinnelige innstilling
Repr. K. Tamnes’ endringsforslag ble satt opp mot innstilling
Endringsforslaget falt med 6 mot 21 stemmer. Repr. E. Sandbakken (H), repr. O. E.
Trønnes (H), repr. O. Sæter (H), K. Tamnes (SP), repr. K. Brathagen (SP) og repr. G.
Heggem (SP) utgjorde mindretallet
Innstilling vedtatt
Vedtak:
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.

76/17
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TILFØYELSE
Innstilling:

Røros kommune

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 8 av 12

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.
Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.

77/17
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Innstilling:
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
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.
Behandling:
Repr. M.W. Slettum tok opp spørsmålet vedr. sin habilitet.
Formannskapet tok enstemmig spørsmålet til repr. M.W. Slettum til etterretning.
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Repr. M.W. Slettum fratrådte under behandling av saken.
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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
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.

78/17
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018
Innstilling:
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.
Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
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.
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79/17
SAKSPROTOKOLL - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MIST AS – RØROSMUSEET OG
VERDENSARVRÅDET
Innstilling:

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.
Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

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.

80/17
STATUS KOMITESAKER 2017
Innstilling:
Vedlagte oversikt «Komitesaker – status november 2017» tas til etterretning.
Behandling:
Repr. J. I. Tronshart (AP) kom med følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at formannskapet revurderer tildeling av komitesaken om
barnehagestrukturen til komite for kultur og samfunn.
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
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81/17
SAKSPROTOKOLL - OPPRYKK, NYVALG OG SUPPLERINGSVALG
Innstilling:
Som nytt varamedlem til Formannskapet suppleres:
Som nytt medlem til komite for kultur og samfunn velges:
Som nytt medlem til sakkyndig nemd for eiendomsskatt velges:
Ytterligere suppleringer:
Behandling:
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
Vedtak:
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
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