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Orienteringssaker:
•
Kulturprisen 2011 (lukkede dører, jfr kl § 31, nr 3)
•
Oppfølging Gjermund Eggens premiesamling
•
Styrevalg i Åmot-Engerdal Bilselskap AS
•
Nasjonal krigsveterandag
PS 11/104 Referatsaker
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
Referatene tas til etterretning.
PS 11/105 Motorferdsel i utmark - § 6 - Gudmund Hole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag av 15.05.88, avslås søknaden fra Gudmund Hole om å transportere personer
på barmark til Munkbetsætra.
Begrunnelse:
Formannskapet påpeker at søknaden ikke oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse
etter § 6 i motorferdselsforskriften kan gis. Denne bestemmelsen gir strenge rammer for hva
slags kjøring kommunen kan tillate. Tillatelse kan gis i unntakstilfeller dersom det kan påvises
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.
Formannskapet har sett på de samlede konsekvenser ved å innvilge tilsvarende søknader, d.v.s.
at den enkelte søknaden må sees i sammenheng med forventede antall tilsvarende søknader.
Samtidig skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdsel til et minimum.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag av 15.05.88, avslås søknaden fra Gudmund Hole om å transportere personer på
barmark til Munkbetsætra.
Begrunnelse:
Formannskapet påpeker at søknaden ikke oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse
etter § 6 i motorferdselsforskriften kan gis. Denne bestemmelsen gir strenge rammer for hva
slags kjøring kommunen kan tillate. Tillatelse kan gis i unntakstilfeller dersom det kan påvises
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.
Formannskapet har sett på de samlede konsekvenser ved å innvilge tilsvarende søknader, d.v.s.
at den enkelte søknaden må sees i sammenheng med forventede antall tilsvarende søknader.
Samtidig skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdsel til et minimum.

PS 11/106 Motorferdsel i utmark - § 6 - Ove Henning Eggen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 med senere endringer, § 6, gis Ove Henning Eggen, 2448 Sømådalen,
tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr. HC 9220 for transport av bagasje og utstyr til hytte
ved Ellevoldsvollen ved Isteren.
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2. Trase: Fra RV 26 og korteste veg ned til hytta ved Ellevoldsvollen på vinterbilveg.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til 01.05.2012 og skal medbringes under
kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselsforskriften
kan gis. Søker har et ”særlig behov” som ikke kan dekkes opp på andre måter, gitt av
legeerklæring. Kjøring fram til fiskebua kan ikke sies å være turkjøring som ikke kan tillates.
Ettersom dette gjelder transport fram til et bestemt sted, og funksjonshemmede stiller i en
gruppe for seg som har større behov for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke
motoriserte fremkomstmidler, mener Formannskapet at dispensasjon bør gis.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I henhold til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 med senere endringer, § 6, gis Ove Henning Eggen, 2448 Sømådalen,
tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr. HC 9220 for transport av bagasje og utstyr til hytte
ved Ellevoldsvollen ved Isteren.
2. Trase: Fra RV 26 og korteste veg ned til hytta ved Ellevoldsvollen på vinterbilveg.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til 01.05.2012 og skal medbringes under
kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
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BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselsforskriften
kan gis. Søker har et ”særlig behov” som ikke kan dekkes opp på andre måter, gitt av
legeerklæring. Kjøring fram til fiskebua kan ikke sies å være turkjøring som ikke kan tillates.
Ettersom dette gjelder transport fram til et bestemt sted, og funksjonshemmede stiller i en
gruppe for seg som har større behov for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke
motoriserte fremkomstmidler, mener Formannskapet at dispensasjon bør gis.
PS 11/107 Motorferdsel i utmark - § 6 - Ove Henning Eggen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til § 6 i motorferdselforskriften av 15.05.1988 med senere endringer, gis Ove
Henning Eggen, 2448 Sømådalen, tillatelse til å kjøre snøscooter med reg. nr.: HC 9220 for
utkjøring av stein til videreformidling. Kjelke er påbudt.
2. Trase: Den korteste/mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet opp til
området i Gloføken hvor det er gitt tillatelse av grunneier å ta ut stein. Eventuelt den trase
grunneier spesifiserer.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre, inntil 3 turer per sesong, fra dags dato til 01.05.2015
og skal medbringes under kjøring. Kjøring etter 01.05 i det enkelte år tillates ikke.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselforskriften
av 15.05.1988 med senere endringer kan gis. Formannskapet anser at det foreligger et særlig
behov i saken, og at dette dreier seg om nyttekjøring i næringsøyemed. Behovet kan heller ikke
dekkes opp på andre måter.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I henhold til § 6 i motorferdselforskriften av 15.05.1988 med senere endringer, gis Ove
Henning Eggen, 2448 Sømådalen, tillatelse til å kjøre snøscooter med reg. nr.: HC 9220 for
utkjøring av stein til videreformidling. Kjelke er påbudt.
2. Trase: Den korteste/mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet opp til
området i Gloføken hvor det er gitt tillatelse av grunneier å ta ut stein. Eventuelt den trase
grunneier spesifiserer.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre, inntil 3 turer per sesong, fra dags dato til 01.05.2015
og skal medbringes under kjøring. Kjøring etter 01.05 i det enkelte år tillates ikke.
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4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselforskriften
av 15.05.1988 med senere endringer kan gis. Formannskapet anser at det foreligger et særlig
behov i saken, og at dette dreier seg om nyttekjøring i næringsøyemed. Behovet kan heller ikke
dekkes opp på andre måter.
PS 11/108 Motorferdsel i utmark - § 6 - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) gis dispensasjon fra Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988, § 6, samt Engerdal
kommunes forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag av 15.05.2011, til å benytte
elfiskebåt med vannjetmotor til å gjennomføre en inventering for å kartlegge status for
stedegne fiskearter i Femundselva i forbindelse med INTERREG-prosjektet ”Vänerlaksens
frie gang”.
2. Dispensasjonen gjelder for Femundselva innenfor Engerdal kommune.
3. Tillatelsen er gyldig fra 01.06 til 30.09.2011, men kun i de perioder fiskeundersøkelser
pågår. Tillatelsen skal alltid medbringes under arbeidet.
4. Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger tillatelse til å benytte denne
fiskemetoden (dispensasjon fra gjeldende fiskeforskrifter) fra Fylkesmannen i Hedmark.
5. Ved all ferdsel skal det tas hensyn til andre brukere av elva. Særlig hensynsfull skal
ferdselen være nær land.
6. Det skal tas utstrakt hensyn til fugle- og dyrelivet i området.
7. Fiskerettshaverne i området skal kontaktes, og undersøkelsene skal utføres i forståelse med
dem.
8. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjon faller bort vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
BEGRUNNELSE:
Engerdal kommune anser Norsk institutt for naturforskning (NINA) sine oppgaver som såpass
viktige at søknaden om dispensasjon for bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark og på vassdrag
§ 6 og kommunens forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag innvilges.
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Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) gis dispensasjon fra Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988, § 6, samt Engerdal
kommunes forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag av 15.05.2011, til å benytte
elfiskebåt med vannjetmotor til å gjennomføre en inventering for å kartlegge status for
stedegne fiskearter i Femundselva i forbindelse med INTERREG-prosjektet ”Vänerlaksens
frie gang”.
2. Dispensasjonen gjelder for Femundselva innenfor Engerdal kommune.
3. Tillatelsen er gyldig fra 01.06 til 30.09.2011, men kun i de perioder fiskeundersøkelser
pågår. Tillatelsen skal alltid medbringes under arbeidet.
4. Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger tillatelse til å benytte denne
fiskemetoden (dispensasjon fra gjeldende fiskeforskrifter) fra Fylkesmannen i Hedmark.
5. Ved all ferdsel skal det tas hensyn til andre brukere av elva. Særlig hensynsfull skal
ferdselen være nær land.
6. Det skal tas utstrakt hensyn til fugle- og dyrelivet i området.
7. Fiskerettshaverne i området skal kontaktes, og undersøkelsene skal utføres i forståelse med
dem.
8. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjon faller bort vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
BEGRUNNELSE:
Engerdal kommune anser Norsk institutt for naturforskning (NINA) sine oppgaver som såpass
viktige at søknaden om dispensasjon for bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark og på vassdrag
§ 6 og kommunens forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag innvilges.
PS 11/109 Motorferdsel i utmark - § 6 - Rolf Eggen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til Nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag av 15.05.1988 med senere endringer, gis Rolf Eggen tillatelse til å kjøre
snøscooter for transport av materialer og utstyr til Buvollen. Personer kan følge med
dersom det er plass sammen med materialer og utstyr. Fører vil være John Arvid Elgåen,
med snøscooter reg. nr.: HE 2825. Kjelke er påbudt.
2. Trase: Fra Djupsjøvollen og videre etter eksisterende sti (vest for Båthussjøen) til Buvollen.
Alternativ trase er over Båthussjøen.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til 01.05.2012. Tillatelsen gjelder for inntil
6 turer og skal medbringes under kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
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5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselforskriften
kan gis. Transport av materialer til hytter og setrer anses som et anerkjent nytteformål.
Søknaden er behandlet etter § 6 pga. at hytta har to eiere.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I henhold til Nasjonal forskrift om bruk av motoriserte kjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag av 15.05.1988 med senere endringer, gis Rolf Eggen tillatelse til å kjøre
snøscooter for transport av materialer og utstyr til Buvollen. Personer kan følge med
dersom det er plass sammen med materialer og utstyr. Fører vil være John Arvid Elgåen,
med snøscooter reg. nr.: HE 2825. Kjelke er påbudt.
2. Trase: Fra Djupsjøvollen og videre etter eksisterende sti (vest for Båthussjøen) til Buvollen.
Alternativ trase er over Båthussjøen.
3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til 01.05.2012. Tillatelsen gjelder for inntil
6 turer og skal medbringes under kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer.
BEGRUNNELSE:
Søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter § 6 i motorferdselforskriften
kan gis. Transport av materialer til hytter og setrer anses som et anerkjent nytteformål.
Søknaden er behandlet etter § 6 pga. at hytta har to eiere.
PS 11/110 Motorferdsel i utmark - § 6 (barmark) - Sæming Hole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag av 15. mai 1988, innvilges søknaden fra Sæming N. Hole om å få benytte ATV
reg. nr. HE 6172 til transport av bagasje og utstyr til Munkbetsætra i Rendalen kommune.
Det gis også tillatelse til en tur med landbrukstraktor reg. nr. HH 1426 i samme tidsrom, for
innkjøring av materialer.
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2. Trase: Etter traktorveg fra Skjærbekkdalen til kommunegrensa til Rendalen kommune. For
videre kjøring i Rendalen er det nødvendig med tillatelse fra Rendalen kommune. Kjøring
skal kun foregå etter eksisterende traktorveg.
3. Tillatelsen gjelder for inntil 5 turer (tur/retur), fra 1. juni til 15. oktober 2011 og skal
medbringes under kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
BEGRUNNELSE:
Engerdal kommune finner at søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter
§ 6 i motorferdselsforskriften kan gis. Denne bestemmelsen gir strenge rammer for hva slags
kjøring kommunen kan tillate. Barmarkskjøring kan tillates i helt spesielle tilfeller og skal
vurderes svært strengt. Tillatelse kan gis i unntakstilfeller dersom det kan påvises et særlig
behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Samtidig
skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere
motorferdselen til et minimum. Kjøringen foregår til egen hytte som ligger 4 km. fra bilveg.
Kjøringen skal foregå på en etablert traktorveg inn til et sæterområde hvor det er aktiv drift og
det derfor foregår transport med motorferdsel i utmark. Kommunen anser derfor at kjøringen
ikke volder mer terrengskader i området enn det som faktisk er der fra før, og behovet knytter
seg ikke opp mot turkjøring.
Kommunen har vurdert kjøringen etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, og da spesielt §§
8 – 12. I § 8 heter det bl.a. at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygges på
vitenskapelig kunnskap. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i
området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen slik at det ikke er nødvendig å innhente
ny kunnskap om dette. Videre skal påvirningen ses i sammenheng med økosystemets samlede
belastning, jf. § 10. Kommunen kan ikke se at kjøringen vil føre til at belastningen blir for stor
for området. § 12 krever at man i størst mulig grad unngår teknikker som kan skade
naturmangfoldet. Vedtaket har enkelte vilkår om dette.
Naturmangfoldlovens § 9 og § 11 vurderes som ikke relevant i denne sammenhengen.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag av 15. mai 1988, innvilges søknaden fra Sæming N. Hole om å få benytte ATV
reg. nr. HE 6172 til transport av bagasje og utstyr til Munkbetsætra i Rendalen kommune.
Det gis også tillatelse til en tur med landbrukstraktor reg. nr. HH 1426 i samme tidsrom, for
innkjøring av materialer.
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2. Trase: Etter traktorveg fra Skjærbekkdalen til kommunegrensa til Rendalen kommune. For
videre kjøring i Rendalen er det nødvendig med tillatelse fra Rendalen kommune. Kjøring
skal kun foregå etter eksisterende traktorveg.
3. Tillatelsen gjelder for inntil 5 turer (tur/retur), fra 1. juni til 15. oktober 2011 og skal
medbringes under kjøring.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til viltet og naturmiljøet, og innehaver av denne tillatelsen
forutsettes kjenne intensjonene med motorferdselsloven og dens § 8.
5. Tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen
eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted.
6. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne
tillatelsen bli trukket tilbake.
BEGRUNNELSE:
Engerdal kommune finner at søknaden oppfyller de kriterier som settes for at en tillatelse etter
§ 6 i motorferdselsforskriften kan gis. Denne bestemmelsen gir strenge rammer for hva slags
kjøring kommunen kan tillate. Barmarkskjøring kan tillates i helt spesielle tilfeller og skal
vurderes svært strengt. Tillatelse kan gis i unntakstilfeller dersom det kan påvises et særlig
behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Samtidig
skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere
motorferdselen til et minimum. Kjøringen foregår til egen hytte som ligger 4 km. fra bilveg.
Kjøringen skal foregå på en etablert traktorveg inn til et sæterområde hvor det er aktiv drift og
det derfor foregår transport med motorferdsel i utmark. Kommunen anser derfor at kjøringen
ikke volder mer terrengskader i området enn det som faktisk er der fra før, og behovet knytter
seg ikke opp mot turkjøring.
Kommunen har vurdert kjøringen etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, og da spesielt §§
8 – 12. I § 8 heter det bl.a. at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygges på
vitenskapelig kunnskap. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i
området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen slik at det ikke er nødvendig å innhente
ny kunnskap om dette. Videre skal påvirningen ses i sammenheng med økosystemets samlede
belastning, jf. § 10. Kommunen kan ikke se at kjøringen vil føre til at belastningen blir for stor
for området. § 12 krever at man i størst mulig grad unngår teknikker som kan skade
naturmangfoldet. Vedtaket har enkelte vilkår om dette.
Naturmangfoldlovens § 9 og § 11 vurderes som ikke relevant i denne sammenhengen.

PS 11/111 Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Myhre, Gnr. 165
Bnr. 327. Søker: Brit Marit Zakrisson.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Engerdal kommune Brit Marit
Zakrisson konsesjon på erverv av ”Myhre” Gnr. 165 Bnr. 327 i Engerdal kommune til en
pris av kr. 33.550,-.
2. Konsesjonssøker skal innen et år bosette seg på eiendommen for deretter bebo og drive
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minimum 5 år sammenhengende.
Som et alternativ til egen drift kan jordbruksarealet leies ut på kontrakt av minimum 10 års
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varighet. Leiekontrakten skal gi en driftsmessig god løsning og skal godkjennes av
landbruksforvaltningen.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Engerdal kommune Brit Marit
Zakrisson konsesjon på erverv av ”Myhre” Gnr. 165 Bnr. 327 i Engerdal kommune til en
pris av kr. 33.550,-.
2. Konsesjonssøker skal innen et år bosette seg på eiendommen for deretter bebo og drive
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minimum 5 år sammenhengende.
Som et alternativ til egen drift kan jordbruksarealet leies ut på kontrakt av minimum 10 års
varighet. Leiekontrakten skal gi en driftsmessig god løsning og skal godkjennes av
landbruksforvaltningen.

PS 11/112 Søknad om dispensasjon - oppføring av terrasse og tilbygg til fritidsbolig
( BRA 8 m2 ) - 134/2 Sjøbo - Anne Åsbø
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven kap. 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra Anne
Åsbø om oppføring av terrasse og tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 134/2 Sjøbo.
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene, og
hensynet til gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse blir i svært liten grad
tilsidesatt.
2. Saken føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften § 12 evt. § 13 andre ledd bokstav
c).
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:
Pkt 1, tillegg:.........................liten grad tilsidesatt. Det taler for å gi dispensasjon at tilbygget
bygges vekk fra sjøen.
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I medhold av plan- og bygningsloven kap. 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra Anne
Åsbø om oppføring av terrasse og tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 134/2 Sjøbo.
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene, og
hensynet til gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse blir i svært liten grad
tilsidesatt. Det taler for å gi dispensasjon at tilbygget bygges vekk fra sjøen.
2. Saken føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften § 12 evt. § 13 andre ledd bokstav
c).
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PS 11/113 Søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig ( BYA 15 m2 ) 165/1/223 Sandodden - Evida Granli
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven kap. 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra
Elvida Granli om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 165/1/223
Sandodden.
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene, og
hensynet til gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse blir i svært liten grad
tilsidesatt.
2. Saken føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften § 12 evt. § 13 andre ledd
bokstav c).
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:
Pkt 1, tillegg:........................liten grad tilsidesatt. Det taler for å gi dispensasjon at tilbygget
bygges vekk fra sjøen, og at løsningen er en miljømessig bedring.
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
1. I medhold av plan- og bygningsloven kap. 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra
Elvida Granli om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 165/1/223
Sandodden.
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene, og
hensynet til gjeldende kommunedelplan for fritidsbebyggelse blir i svært liten grad
tilsidesatt. Det taler for å gi dispensasjon at tilbygget bygges vekk fra sjøen, og at løsningen
er en miljømessig bedring.
2. Saken føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften § 12 evt. § 13 andre ledd bokstav
c).
PS 11/114 Utbyggingsavtale - avløpsanlegg for delområde 3, trinn 1 og 2 - Engerdal
Østfjell
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens kap. 17 Utbyggingsavtaler samt tidligere vedtak i
Engerdal kommunestyre i k.sak 9/56 Prinsippsak – Forutsetninger for bruk av
utbyggingsavtaler, godkjennes vedlagte utbyggingsavtale med egen avtale om overdragelse av
justeringsplikt og tilbakeføring av inngående merverdiavgift med Solheim Hytter og Tomter
AS.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
I medhold av plan- og bygningslovens kap. 17 Utbyggingsavtaler samt tidligere vedtak i
Engerdal kommunestyre i k.sak 9/56 Prinsippsak – Forutsetninger for bruk av
utbyggingsavtaler, godkjennes vedlagte utbyggingsavtale med egen avtale om overdragelse av
justeringsplikt og tilbakeføring av inngående merverdiavgift med Solheim Hytter og Tomter
AS.
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PS 11/115 Tildeling av tilskudd til arrangementer 2011.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kroner 63 000,- i tilskudd til arrangementer fordeles på følgende måte:
2. Engerdalsdagene
Engerdal hornmusikkforening
Femundrittet

kr 50 000,kr 10 000,kr 3 000,-

3. Jubileumsspelet om Anna i Ødemarka tildeles kr 20 000,-. Dette legges inn i samlet
budsjett og regnskap for kommunens 100-års markering.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Einar Østlie fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Einar Østlies utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
Saken utsettes til neste møte.

PS 11/116 Driftsstøtte - Svorka Aksess A/S
Rådmannens forslag til vedtak:
På grunn av kommunens økonomi, kan ikke Engerdal kommune gå inn på en ordning med
dristsstøtte til Svorka Aksess AS i forbindelse med bredbåndsutbygging, jfr brev av
17.02.2011.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
På grunn av kommunens økonomi, kan ikke Engerdal kommune gå inn på en ordning med
dristsstøtte til Svorka Aksess AS i forbindelse med bredbåndsutbygging, jfr brev av
17.02.2011.

PS 11/117 Strategisk kompetansestyring - Prosjektplan helse, pleie og omsorg
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:
.......tas til etterretning. Formannskap og administrasjonsutvalg skal involveres på en fornuftig
måte i arbeidet med planen.
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet-12.05.2011 :
Prosjektplan for prosjektet strategisk kompetanseutvikling tas til etterretning.
Formannskap og administrasjonsutvalg skal involveres på en fornuftig måte i arbeidet med
planen.
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PS 11/118 Søknad om tilskudd fra Femundfondet 2011 - Gjeting og tilsyn av sau. Søker:
Engerdal Sankerlag
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
1. Søknaden fra Engerdal Sankerlag om tilskudd til gjeting og tilsyn av sau avslås.
Begrunnelse: Kommunen har en svært begrenset tilskuddsramme, samtidig som
gjeterordningen vurderes å falle på kanten av formålet med bruken av fondsmidlene.
Disponibel avkastning fra Femundfondet er liten i forhold til de mange gode søknader som har
innkommet ved denne tildelingsrunden, og derfor prioriteres ikke denne søknaden i år. Man
mener også at det bør være et viktig prinsipp at staten skal ta alle kostnadene som
rovdyrpolitikken medfører.

Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Einar Østlie fremmet formannskapets innstilling fra 29.03.2011:
1. Søknaden fra Engerdal Sankerlag om tilskudd til gjeting og tilsyn av sau innvilges med kr
25.000. Det forutsettes at tiltaket fullfinansieres i henhold til oppsatt budsjett.
Begrunnelse: Det vises til kommunens næringspolitiske handlingsplan og prioritering av
utmarksbeitebruk og pleie av kulturlandskapet.
2. Før eventuell søknad for 2012 kan behandles, må det foreligge godkjent regnskap for året
2011. Det må også foreligge et mer detaljert budsjett for søknadsåret.

Votering:
Einar Østlies forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Søknaden fra Engerdal Sankerlag om tilskudd til gjeting og tilsyn av sau innvilges med kr
25.000. Det forutsettes at tiltaket fullfinansieres i henhold til oppsatt budsjett.
Begrunnelse: Det vises til kommunens næringspolitiske handlingsplan og prioritering av
utmarksbeitebruk og pleie av kulturlandskapet.
2. Før eventuell søknad for 2012 kan behandles, må det foreligge godkjent regnskap for året
2011. Det må også foreligge et mer detaljert budsjett for søknadsåret.

PS 11/119 Søknad om tilskudd fra Femundfondet 2011 - Reparasjon av Revlingen
Brygge. Søker: AS Fæmund
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
1. AS Fæmund gis et tilskudd på kr. 50.000,- til reparasjon av Revlingen Brygge.
2. Ettersom prosjektet allerede er gjennomført gjelder følgende vilkår for utbetaling av
tilskudd:
§ Kommunen utbetaler tilskudd etter anmodning fra søker. Tilskuddet holdes tilbake
til prosjektet er ferdiggodkjent. Ved ferdiggodkjenning skal søker framlegge
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§

prosjektregnskap, arbeidslister og alle nødvendige opplysninger som kreves i denne
forbindelse.
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som
er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Gunveig E Eggen og Birgit Elgåen ba om å bli kjent inhabile og fratrådte ved
habilitetsbehandlingen. Ingen møtte i deres sted.
Gunveig E Eggen og Birgit Elgåen ble enstemmig kjent inhabile jfr. fvl. § 6 (1) e og fratrådte
ved realitetsbehandling av saken. Ingen møtte i deres sted.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. AS Fæmund gis et tilskudd på kr. 50.000,- til reparasjon av Revlingen Brygge.
2. Ettersom prosjektet allerede er gjennomført gjelder følgende vilkår for utbetaling av
tilskudd:
§ Kommunen utbetaler tilskudd etter anmodning fra søker. Tilskuddet holdes tilbake
til prosjektet er ferdiggodkjent. Ved ferdiggodkjenning skal søker framlegge
prosjektregnskap, arbeidslister og alle nødvendige opplysninger som kreves i denne
forbindelse.
§ Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som
er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

PS 11/120 Søknad om tilskudd fra Femundfondet 2011 - Nytt publiseringsverktøy. Søker:
Destinasjon Femund Engerdal AS
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et tilskudd på kr. 100.000,- til utvikling av nytt
publiseringsverktøy for deres nettside.
2. Det fastsettes følgende standardvilkår for utbetaling av tilskudd:
§ Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og
regler som tiltaket faller under.
§ Kommunen utbetaler tilskudd etter anmodning fra søker og i forhold til
framdriften i prosjektet. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til prosjektet er
fullført og ferdiggodkjent. Ved ferdiggodkjenning skal søker framlegge
prosjektregnskap, arbeidslister og alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.
§ Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold
som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.
§ Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Gunveig E Eggen ba om å bli kjent inhabil og fratrådte ved habilitetsbehandlingen. Ingen møtte
i hennes sted.
Gunveig E Eggen ble enstemmig kjent inhabil jfr. fvl. § 6 (1) b og fratrådte ved
realitetsbehandling av saken. Ingen møtte i hennes sted.
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Einar Østlie fremmet følgende endringsforslag pkt 1:
… et tilskudd på kr. 75.000,- til utvikling …
Votering:
Pkt 1: Einar Østlies forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens
forslag..
Pkt 2: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- til utvikling av nytt
publiseringsverktøy for deres nettside.
2. Det fastsettes følgende standardvilkår for utbetaling av tilskudd:
§ Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og
regler som tiltaket faller under.
§ Kommunen utbetaler tilskudd etter anmodning fra søker og i forhold til
framdriften i prosjektet. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til prosjektet er
fullført og ferdiggodkjent. Ved ferdiggodkjenning skal søker framlegge
prosjektregnskap, arbeidslister og alle nødvendige opplysninger som kreves i
denne forbindelse.
§ Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold
som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.
§ Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2013.

PS 11/121 Endring/presisering av vannavgift for fritidsboliger
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det foretas følgende endring av kommunens gebyrregulativ for vannavgift:
•
Stipulert forbruk for fritidsboliger 1m2=1m3, maks. 70 m2 = pr m3 kr 29.
Endringen gjelder fra 01.01.2011
2. For 2012 fremlegges en ny gebyrforskrift samt en endring av gebyrene som er i samsvar
med norsk vanns veileder i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp,
rapport nr. 179 – 2011.

Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Det foretas følgende endring av kommunens gebyrregulativ for vannavgift:
• Stipulert forbruk for fritidsboliger 1m2=1m3, maks. 70 m2 = pr m3 kr 29.
Endringen gjelder fra 01.01.2011
2. For 2012 fremlegges en ny gebyrforskrift samt en endring av gebyrene som er i samsvar
med norsk vanns veileder i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp,
rapport nr. 179 – 2011.
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PS 11/122 Godtgjør til Fjellstyrets medlemmer - 2011
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Møtegodtgjør til fjellstyremedlemmer/leder i Engerdal fjellstyre følger samme satser
som Engerdal Kommune til enhver tid har fastsatt for kommunestyre medlemmer i
Engerdal som i dag er 3m=kr 1050,- for samtlige representanter på vanlige
kommunestyremøter.
2. Kommunens generelle retningslinjer for godtgjør til folkevalgt i Engerdal Kommune
gjelder også for Engerdal fjellstyre.
3. Tillegg for fjellstyrets leder settes på kr 500,- pr møte, eller en fast sum tilsvarende kr
____,- pr år.
4. Vedtaket slår i kraft 01.05.2011.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Gunveig E Eggen og Birgit Elgåen ba om å bli kjent inhabile og fratrådte ved
habilitetsbehandlingen. Ingen møtte i deres sted.
Gunveig E Eggen og Birgit Elgåen ble enstemmig kjent inhabile jfr. fvl. § 6 (1) e og fratrådte
ved realitetsbehandling av saken. Ingen møtte i deres sted.
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag:
Pkt 1 endres til: Møtegodtgjør til ordinære medlemmer i Engerdal fjellstyre settes til 4 m pr
møte.
Pkt 3 endres til: Fjellstyrets leder godtgjøres med 5 m pr møte.
Pkt 4 endres til: Vedtaket settes i kraft 01.05.2011.
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1.
Møtegodtgjør til ordinære medlemmer i Engerdal fjellstyre settes til 4 m pr møte.
2.

Kommunens generelle retningslinjer for godtgjør til folkevalgt i Engerdal Kommune
gjelder også for Engerdal fjellstyre.

3.

Fjellstyrets leder godtgjøres med 5 m pr møte.

4.

Vedtaket settes i kraft 01.05.2011.

PS 11/123 Regnskap og årsberetning for Engerdal kommuneskoger KF - 2010
Engerdal kommuneskoger KF’s forslag til innstilling:
1.
Årsberetningen for Engerdal kommuneskoger KF 2010 tas til etterretning
2.
Det framlagte årsregnskapet med noter vedtas som Engerdal kommuneskoger KF
sitt regnskap for driftsåret 2010.
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3.

Årets driftsresultat på kr 656 244,- disponeres på følgende måte:
Utbytte til eieren
kr 150 000,Overføring til fri egenkapital
kr 506 244,-

Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Engerdal kommuneskoger KF’s forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1.
Årsberetningen for Engerdal kommuneskoger KF 2010 tas til etterretning
2.
Det framlagte årsregnskapet med noter vedtas som Engerdal kommuneskoger KF sitt
regnskap for driftsåret 2010.
3.
Årets driftsresultat på kr 656 244,- disponeres på følgende måte:
Utbytte til eieren
kr 150 000,Overføring til fri egenkapital
kr 506 244,-

PS 11/124 Engerdal Kommunes årsberetning og regnskap 2010
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Engerdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 61.401,13
2. Rådmannens årsberetning for år 2010 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet 2010, kr. 61.401,13 avsettes til konto
25699103 – Disposisjonsfond–Tap på fordringer.
4. Regnskapsmessig merforbruk (udekket) i investeringsregnskapet 2010, kr. 2 661 382,80
dekkes slik:
a.
b.

Bruk av konto 25699102 – Disposisjonsfond-Driftsfond for å dekke restbeløp på
egenkapitalinnskudd KLP, kr. 4.420,Bruk av konto 29100319 – KLP-kommunekreditt – 50085 2009 Ubrukte lånemidler for dekning av
rest udekket i 2010, kr. 2.656.962,80.

5. Regnskapsmessig merforbruk (udekket) i investeringsregnskapet 2009 kr. 778.303,65
dekkes inn ved bruk av konto 29100999 – Ubrukte lånemidler.
6. Det foretas budsjettjusteringer i henhold til ovennevnte punkter 3-5.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Engerdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 61.401,13
2. Rådmannens årsberetning for år 2010 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet 2010, kr. 61.401,13 avsettes til konto
25699103 – Disposisjonsfond–Tap på fordringer.
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4. Regnskapsmessig merforbruk (udekket) i investeringsregnskapet 2010, kr. 2 661 382,80
dekkes slik:
a. Bruk av konto 25699102 – Disposisjonsfond-Driftsfond for å dekke restbeløp på
egenkapitalinnskudd KLP, kr. 4.420,b. Bruk av konto 29100319 – KLP-kommunekreditt – 50085 2009 Ubrukte lånemidler
for dekning av rest udekket i 2010, kr. 2.656.962,80.
5. Regnskapsmessig merforbruk (udekket) i investeringsregnskapet 2009 kr. 778.303,65
dekkes inn ved bruk av konto 29100999 – Ubrukte lånemidler.
6. Det foretas budsjettjusteringer i henhold til ovennevnte punkter 3-5.

PS 11/125 Godkjenning av vedtekter for Trysil Engerdal museum
Rådmannens forslag til innstilling:
De framlagte vedtekter for stiftelsen Trysil/Engerdal museum godkjennes.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Dag Rønning ba om å bli kjent inhabil og fratrådte ved habilitetsbehandlingen. Ingen møtte i
hans sted.
Dag Rønning ble enstemmig kjent inhabil jfr. fvl. § 6 (1) e og fratrådte ved realitetsbehandling
av saken. Ingen møtte i hans sted.
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:
De framlagte vedtekter, med endringer foretatt av stiftelsens styre i møte 11.05.2011, for
stiftelsen Trysil/Engerdal museum godkjennes.
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
De framlagte vedtekter for stiftelsen Trysil/Engerdal museum godkjennes, med endringer
foretatt av stiftelsens styre i møte 11.05.201, for stiftelsen Trysil/Engerdal museum godkjennes.
(se vedlegg)
PS 11/126 Endelig behandling - Evaluering og utredning av skolefritidsordningen leksehjelpordningen og barnehagestrukturen i Engerdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
1. Skolefritidsordning organiseres i sin helhet sentralisert ved Engerdal barne- og
ungdomsskole fra skoleåret 2011/2012, med unntak av skolens ferier.
Skolefritidsordning i skolens ferier legges fortsatt til barnehagene.
2. De private barnehagene står selv fritt til å organisere eget skolefritidstilbud.
3. Rådmannen vurderer ny timefordeling på 1.-4. trinn og at leksehjelp da legges innenfor
skolens åpningstid. Foreldre som ikke ønsker leksehjelp for sitt barn får mulighet til å
benytte seg av tilsyn/gratis SFO, mens leksehjelpen pågår.
4. Rådmannen vurderer om det bør innføres et minimum antall barn for å opprettholde et
SFO – tilbud i forbindelse med evaluering av den nye organiseringen.
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5. Det prosjekteres utbygging ved Ebus for lokaler til skolefritidsordning, grupperom og
arbeidsrom for skolens personale, samt samisk klasserom våren, 2011. Midler til
prosjekteringen tas fra kommunens avsatte midler i budsjettet 2011 til SFO inventar og
utstyr og fra midler avsatt til samisk klasserom.
6. Det legges inn finansiering av utbygging i henhold til punkt 5 i kommunens årsbudsjett
for 2012 for å få bygd ut senest innen skolestart 2012.
7. Rådmannen prosjekterer utbygging av felles barnehage ved Ebus våren 2011 for å sikre
et kvalitativt godt og forutsigbart barnehagetilbud i kommunen i framtiden. Midler til
dette sikres gjennom låneopptak/fondsmidler.
8. Det legges inn finansiering av en slik barnehageutbygging i henhold til punkt 7 i
kommunens årsbudsjett for 2012 for å få sikret egnet barnehagestruktur i løpet av 2012.
Behandling i Formannskapet-12.05.2011
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag pkt 4:
Rådmannen legger fram egen sak om minimum …..
Votering:
Rådmannens forslag med formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet-12.05.2011 :
1. Skolefritidsordning organiseres i sin helhet sentralisert ved Engerdal barne- og
ungdomsskole fra skoleåret 2011/2012, med unntak av skolens ferier. Skolefritidsordning i
skolens ferier legges fortsatt til barnehagene.
2. De private barnehagene står selv fritt til å organisere eget skolefritidstilbud.
3. Rådmannen vurderer ny timefordeling på 1.-4. trinn og at leksehjelp da legges innenfor
skolens åpningstid. Foreldre som ikke ønsker leksehjelp for sitt barn får mulighet til å
benytte seg av tilsyn/gratis SFO, mens leksehjelpen pågår.
4. Rådmannen legger fram egen sak om minimum antall barn for å opprettholde et SFO –
tilbud i forbindelse med evaluering av den nye organiseringen.
5. Det prosjekteres utbygging ved Ebus for lokaler til skolefritidsordning, grupperom og
arbeidsrom for skolens personale, samt samisk klasserom våren, 2011. Midler til
prosjekteringen tas fra kommunens avsatte midler i budsjettet 2011 til SFO inventar og
utstyr og fra midler avsatt til samisk klasserom.
6. Det legges inn finansiering av utbygging i henhold til punkt 5 i kommunens årsbudsjett for
2012 for å få bygd ut senest innen skolestart 2012.
7. Rådmannen prosjekterer utbygging av felles barnehage ved Ebus våren 2011 for å sikre et
kvalitativt godt og forutsigbart barnehagetilbud i kommunen i framtiden. Midler til dette
sikres gjennom låneopptak/fondsmidler.
8. Det legges inn finansiering av en slik barnehageutbygging i henhold til punkt 7 i
kommunens årsbudsjett for 2012 for å få sikret egnet barnehagestruktur i løpet av 2012.
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Møtet slutt
Rett utskrift bekreftes
Reidar Åsgård
ordfører
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