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MØTEPROTOKOLL 
 

KOMMUNESTYRET 

 
 

 

Møtested: Malmplassen Gjestegård 

Møtedato: 20.09.2018 

Tid:  19:30 - 22:30 
 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall 

Leder Ragnhild Aashaug  

Nestleder Leif Vingelen  

Medlem Johanne Aas Rye  

Medlem Øistein Aasen  

Medlem Embret Rønning  

Medlem Per Kolstad  

Medlem Anne Maren Røseplass Forfall 

Medlem Bjørnar Tollan Jordet  

Medlem Kjell Dalløkken  

Medlem Marit Erlien Hulbækmo  

Medlem Eva Nyhus  

Medlem Morten Nyhus  

Medlem Ann-Kristin L. Sandvik  

Medlem Marit Gilleberg Forfall 

Medlem Trond Peder Carlsen  

Rådmann Siv Sjøvold Stuedal  

Varamedlem Ingeborg Kirkbakk  

Varamedlem Åsmund Nymoen  

 

Merknad: 

 

Ved eventuelle merknader til protokollen, har den enkelte ansvar for å melde fra til rådmann 

eller ordfører snarest, og innen 1 uke etter at protokollen er mottatt. 

 

Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Tolga, 20.09.2018 

 

 

 

 

Ragnhild Aashaug, ordfører 
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BEHANDLEDE SAKER 
 

Saksnr. Tittel  
  

53/18    

 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE  

 

54/18    

 REFERATSAKER  

 

55/18    

 FREMFØRING AV GANG- OG SYKKELVEI TIL TOLGA 

BRU PÅ ØSTSIDEN AV GLÅMA - FINANSIERING AV 

KOMMUNENS ANLEGGSDEL OG TILLEGG  

 

56/18    

 BYGGING AV NY BARNEHAGE OG KULTURHUSDEL VED 

TOLGA SKOLE  

 

57/18    

 INTENSJONSAVTALE OM POLITIRÅD OG 

TJENESTETILBUD FOR KOMMUNENE I NORD-ØSTERDAL  
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53/18   

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE   

 

Innstilling: 

Innkalling og sakliste 20.09.2018 godkjennes. 

 

Behandling: 
Innstillingen, med tilleggssak 57/18 : Intensjonsavtale om politiråd og tjenestetilbud for 

kommunene i Nord-Østerdal, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste 20.09.2018 godkjennes, med tilleggssak 57/18 : Intensjonsavtale om 

politiråd og tjenestetilbud for kommunene i Nord-Østerdal 

 

 

54/18   

REFERATSAKER   

 

Behandling: 
 Informasjon fra rådmann ang. praksis knyttet til hvordan kommunen yter særlig 

ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere.  

 

 

 

55/18   

FREMFØRING AV GANG- OG SYKKELVEI TIL TOLGA BRU PÅ ØSTSIDEN AV 

GLÅMA - FINANSIERING AV KOMMUNENS ANLEGGSDEL OG TILLEGG   

 

Formannskapets innstilling: 
1. I forbindelse med Statens Vegvesens byggeprosjekt høsten 2018 for fremføring av gang- 

og sykkelvei helt frem til Tolga bru på østsiden av Glåma, finansierer Tolga kommune sin 

del av prosjektet etter følgende spesifisering:  

 

- Kommunens egenandel/ andel byggherrekostnader (obligatorisk)                kr. 55.000,-  

- Forstøtningsmur i naturstein i stedet for betongelement – prisforskjell         kr. 74.340,-  

- Sikring/ markisolering av kommunal hovedvannledning på stedet                kr. 7.500,-  

- Bygging av ny atkomstvei til boligeiendom GID 26/20 fra nord                   kr. 47.000,-  

- Ombygging av gårdsplass på GID 26/20 som følge av ny atkomstvei           kr. 20.000,-  

- Sikring av fiberkabler/ lavspent i grunnen der ny vei til GID 26/20 kommer kr. 13.400,-  

- 13 % avtalt riggpåslag entreprenør (kommunens andel)                                 kr. 19.349.-  

 

                                                                                          SUM EKS. MVA kr. 236.589,-  

Finansiering skjer ved eget låneopptak. 

 

2. Det henstilles til at trafikksikkerhetsutvalget gjør en vurdering på hvordan trafikken over 

brua kan løses på best mulig måte for gående/syklende, særlig når det gjelder kryssing av vei 

og om gående/syklende skal ferdes på begge sider av veien over brua.  

I rulleringen av trafikksikkerhetsplanen så er det ønskelig at trafikksikkerhetsutvalget foreslår 

en løsning for gangbru for gående/syklende over brua 
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Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. I forbindelse med Statens Vegvesens byggeprosjekt høsten 2018 for fremføring av gang- 

og sykkelvei helt frem til Tolga bru på østsiden av Glåma, finansierer Tolga kommune sin 

del av prosjektet etter følgende spesifisering:  

 

- Kommunens egenandel/ andel byggherrekostnader (obligatorisk)                kr. 55.000,-  

- Forstøtningsmur i naturstein i stedet for betongelement – prisforskjell         kr. 74.340,-  

- Sikring/ markisolering av kommunal hovedvannledning på stedet                kr. 7.500,-  

- Bygging av ny atkomstvei til boligeiendom GID 26/20 fra nord                   kr. 47.000,-  

- Ombygging av gårdsplass på GID 26/20 som følge av ny atkomstvei           kr. 20.000,-  

- Sikring av fiberkabler/ lavspent i grunnen der ny vei til GID 26/20 kommer kr. 13.400,-  

- 13 % avtalt riggpåslag entreprenør (kommunens andel)                                 kr. 19.349.-  

 

                                                                                          SUM EKS. MVA kr. 236.589,-  

Finansiering skjer ved eget låneopptak. 

 

2. Det henstilles til at trafikksikkerhetsutvalget gjør en vurdering på hvordan trafikken over 

brua kan løses på best mulig måte for gående/syklende, særlig når det gjelder kryssing av vei 

og om gående/syklende skal ferdes på begge sider av veien over brua.  

I rulleringen av trafikksikkerhetsplanen så er det ønskelig at trafikksikkerhetsutvalget foreslår 

en løsning for gangbru for gående/syklende over brua 

 

56/18   

BYGGING AV NY BARNEHAGE OG KULTURHUSDEL VED TOLGA SKOLE   

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å bygge ny barnehage, kulturbygg og tilpassing av Tolga skole 

innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 60.200.000. 

2. Det bes om en opsjonspris på energivegg/solcellevegg på kulturhusdelen. 

 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å bygge ny barnehage, kulturbygg og tilpassing av Tolga skole 

innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 60.200.000. 

2. Det bes om en opsjonspris på energivegg/solcellevegg på kulturhusdelen. 
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57/18   

INTENSJONSAVTALE OM POLITIRÅD OG TJENESTETILBUD FOR 

KOMMUNENE I NORD-ØSTERDAL   

 

Innstilling: 

Tolga kommune vedtar Avtale om regionalt politiråd i Nord-Østerdal.  

 

Behandling: 
Tilleggsforslag til innstillingen; 

- og intensjonsavtale for tjenestetilbud mellom kommunene i Nord-Østerdal og 

Innlandet politidistrikt 
 

Avstemming;  

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Tolga kommune vedtar Avtale om regionalt politiråd i Nord-Østerdal og Intensjonsavtale for 

tjenestetilbud mellom kommunene i Nord-Østerdal og Innlandet politidistrikt. 
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