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090/19: Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll fra møte 13.11.2019 godkjennes.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
090/19 vedtak:
Møteprotokoll fra møte 13.11.2019 godkjennes.

091/19: Referatsaker
Referatsaker tas til orientering
Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
091/19 vedtak:
Referatsaker tas til orientering

092/19: Valg av nytt varamedlem til formannskapet etter fritak
Rådmannens innstilling:
Varamedlem til formannskapet på SV/AP sin liste er:
Hovden kan tre inn i disse vervene igjen om han flytter tilbake innen to år.

Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Lise Selnes og Gunnar Nygård fremmet følgende forslag: Bjørn Peter Sandmo
Forslaget fremmet av Selnes og Nygård enstemmig vedtatt

086/19 vedtak:
Varamedlem til formannskapet på SV/AP sin liste er: Bjørn Peter Sandmo
Hovden kan tre inn i disse vervene igjen om han flytter tilbake innen to år.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Formannskapet sin innstilling enstemmig vedtatt.

092/19 vedtak:
Varamedlem til formannskapet på SV/AP sin liste er: Bjørn Peter Sandmo
Hovden kan tre inn i disse vervene igjen om han flytter tilbake innen to år.

093/19: Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt
Saken fremmes uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Lise Selnes fremmet følgende forslag:
Behandling av saken utsettes.

Torild Gravli fremmet følgende forslag:
Forslag til ny klagenemnd for eiendomsskatt:
Leder : Ragnar Martinsen
Nestleder: Per Olav Sjøen
Nina Bryhni
Vara: Eirik Olav Østmoen
Det ble stemt over Lise Selnes sitt forslag om å utsette behandling av saken.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

093/19 vedtak:
Behandling av saken utsettes.

094/19: Utredning om søknad - statlig finansiering av omsorgstjenester
Rådmannens innstilling:
Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020.
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med
tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen
prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres.
Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke i stand til å gjennomføre ett så stort
prøveprosjekt med oppstart 01.07. 2020.

Behandling i Eldres råd 02.12.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
016/19 vedtak:
Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020.
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med
tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen
prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres.
Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke i stand til å gjennomføre ett så stort
prøveprosjekt med oppstart 01.07. 2020.

Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede 02.12.2019
Rådmannnens innstilling enstemmig vedtatt.
017/19 vedtak:
Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020.
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med
tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen
prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres.
Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke i stand til å gjennomføre ett så stort
prøveprosjekt med oppstart 01.07. 2020.

Behandling i Utvalg for helse og omsorg 10.12.2019
Torhild Gravli fremmet følgende forslag:
Nord-Odal Frp ønsker at Nord-Odal kommune skal søke på statlig finansering av helse og
omsorg/omsorg innen 01.02.20.
Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Frp).

022/19 vedtak:
Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020.
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med
tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen
prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres.
Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke er i stand til å gjennomføre et så stort
prøveprosjekt med oppstart 01.07. 2020.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Ragnar Martinsen fremmet følgende forslag:
Nord-Odal kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med statlig finansiering av
omsorgstjenestene innen søknadsfristen 1.februar 2020
Interpellasjonen fra FRP ble lest opp under behandlingen av denne saken.
Det ble stemt alternativt over de 2 forslagene.
Ragnar Martinsen sitt forslag fikk 2 stemmer.
Utvalg for helse og omsorg sin innstilling vedtatt mot 2 stemmer.

094/19 vedtak:
Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020.
Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med
tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen
prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres.
Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke er i stand til å gjennomføre et så
stort prøveprosjekt med oppstart 01.07.2020.

095/19: Rullering av plan for idrett- og fysisk aktivitet med handlingsplan for
anlegg for fysisk aktivitet
Rådmannens innstilling:
1.Plan for idrett- og fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.
2.Handlingsplan vedrørende anlegg for fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

033/19 vedtak:
1. Plan for idrett- og fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.
2. Handlingsplan vedrørende anlegg for fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

095/19 vedtak:
1. Plan for idrett- og fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.
2. Handlingsplan vedrørende anlegg for fysisk aktivitet rulleres slik den foreligger.

096/19: Nord-Odal Kommuneskoger KF - Budsjett 2020
Daglig leders innstilling:
Det framlagte budsjettet vedtas som Nord-Odal Kommuneskoger KF sitt budsjett for 2020.
Prognosen for 2021 tas til orientering. Budsjettet forutsetter en avvirkning på 12.300 m³. For 2020 er
det ikke planlagt investeringer.
Behandling i Styret for Nord-Odal kommuneskoger KF 30.10.2019
Driftsbudsjettet for hvert ansvarsområdet ble gjennomgått og enkelte poster ble diskutert.
Skogbruksplanen fra 2016 anses å være et godt beslutningsunderlag for vurdering av årlig
hogstkvantum på eiendommen. Imidlertid synes den prognosen som fulgte plandokumentet, å legge
seg på et svært høyt nivå. Daglig leder fremla derfor en detaljert kalkyle for å kontrollberegne
kvantum tilgjengelig for avvirkning. Denne beregningen baserte seg på dagens hogstmoden skog med
tillegg for de kvanta som vokser seg over i hogstklasse V fremover i tid. Denne kalkylen indikerer at et
hovedhogstkvantum på 12 000 m3 (salgskvantum) synes å være mer realistisk enn den
standardiserte prognosen som fulgte med plandokumentet. Skogstyret var meget tilfreds med det
arbeidet som var gjort med denne kontrollkalkylen og finner den troverdig som beslutningsunderlag
for budsjett 2020. Skogstyret påpekte likevel at denne kalkylen bør testes med flere forutsetninger,
bl.a. noe redusert fradrag for svinn og annet, for å kunne ha et enda bedre beslutningsgrunnlag for
avvirkningskvantaene fremover i tid.
Skogstyret godkjenner budsjettet med følgende anmerkninger:
I saksopplysningen er beskrivelsen for området «121 Skogsdrift» misvisende. Avvirkningsvolumet for
2020 på 12 300 m3 (inkl. tynning) fastsettes i henhold til egne beregninger, med data fra
skogbruksplanen som utgangspunkt.
Etter gjennomgang av budsjettet kom Skogstyret fram til at det i 2020 skal ses nærmere på
områdene «131 Haller og andre bygg», «132 Bioenergi» og «133 Hytteområder».
131 - drift av bygningsmassen på Granerud utgjør en stor kostnad. Det skal forberedes en styresak
om hvordan kostnadene kan reduseres og hvordan en framtidig strategi for Granrud kan se ut.
132 - flisfyringsanlegget på Granerud ble tatt i drift i 2008. Det regnes med at anlegget har en total
levetid på 20 år. Det skal forberedes en styresak om Kommuneskogens strategi for
bioenergiproduksjonen, samt en vurdering av framtidige kostnader og inntekter.
133 - det skal forberedes en styresak om Bråtåhøgda hyttefelt hvor det undersøkes muligheten for
en ny reguleringsplan og salg av selveiertomter.
Enstemmig vedtatt.

012/19 vedtak:
Det framlagte budsjettet vedtas som Nord-Odal Kommuneskoger KF sitt budsjett for 2020.
Prognosen for 2021 tas til orientering. For 2020 er det ikke planlagt investeringer.
Basert på forventet resultat i 2020 gir budsjettet grunnlaget for en overføring på kr 1 200 000,- til
Nord-Odal kommune.
Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Det skal være styrets innstilling som behandles av Formannskapet.
Styret for Nord-Odal kommuneskoger KF sin innstilling enstemmig vedtatt.

089/19 vedtak:
Det framlagte budsjettet vedtas som Nord-Odal Kommuneskoger KF sitt budsjett for 2020.
Prognosen for 2021 tas til orientering. Budsjettet forutsetter en avvirkning på 12.300 m³. For 2020 er
det ikke planlagt investeringer.
Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

096/19 vedtak:
Det framlagte budsjettet vedtas som Nord-Odal Kommuneskoger KF sitt budsjett for 2020.
Prognosen for 2021 tas til orientering. Budsjettet forutsetter en avvirkning på 12.300 m³. For 2020
er det ikke planlagt investeringer.

097/19: Herredshuset - riving eller utbedring
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret å vedta å rive Herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Tiltaket
innarbeides i budsjett for 2020.

Behandling i Utvalg for eiendom og samfunn 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

037/19 vedtak:
Kommunestyret å vedta å rive Herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Tiltaket
innarbeides i budsjett for 2020.

Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Adminstrasjonsutvalgets innstilling vedtatt mot en stemme.

088/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar å rive Herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Tiltaket
innarbeides i budsjett for 2020.

Behandling i Administrasjonsutvalget 26.11.2019
Rådmannens innstillling vedtatt mot 1 stemme.

010/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar å rive Herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Tiltaket
innarbeides i budsjett for 2020.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Ragnar Martinsen fremmet følgende forslag:
Behandlingen av saken utsettes.
Det ble stemt over Ragnar Martinsen sitt forslag om å utsette behandling av saken.
2 stemte for forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.
Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer.

097/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar å rive Herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Tiltaket
innarbeides i budsjett for 2020.

098/19: Dispensasjon fra kommunens SFO-vedtekter
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir dispensasjon fra kommunens SFO-vedtekter § 9 annet ledd, tredje kulepunkt.
Dispensasjonen gjelder for Garvik skole og gis til 31.12.2020.

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

031/19 vedtak:
Kommunestyret gir dispensasjon fra kommunens SFO-vedtekter § 9 annet ledd, tredje kulepunkt.
Dispensasjonen gjelder for Garvik skole og gis til 31.12.2020.

Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.
083/19 vedtak:
Kommunestyret gir dispensasjon fra kommunens SFO-vedtekter § 9 annet ledd, tredje kulepunkt.
Dispensasjonen gjelder for Garvik skole og gis til 31.12.2020.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

098/19 vedtak:
Kommunestyret gir dispensasjon fra kommunens SFO-vedtekter § 9 annet ledd, tredje kulepunkt.
Dispensasjonen gjelder for Garvik skole og gis til 31.12.2020.

099/19: Bygging av ny barnehage i Mo - Garvik barnehage
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å bygge Garvik barnehage iht. alternativ 3 i saksutredningen.
1. Garvik barnehage bygges som erstatning for Mo barnehage og tidligere Knapper barnehage
med byggestart i 2021.
2. Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik iht.
arbeidsmiljøloven fra 01.08.2020.
3. Kostnadsrammen for bygget settes til 70,3 mill. kr. eks. mva. og opprettes som tiltak i
budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023.
4. Barnehagen skal kunne tas i bruk senest 01.08.2022.

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2019
Det ble fremmet følgende forslag:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik iht. arbeidsmiljøloven fra
01.08.2020
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår
Forslaget som ble fremmet enstemmig vedtatt.
028/19 vedtak:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik iht. arbeidsmiljøloven fra

01.08.2020
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår
Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Vurdere plassering for å få en rimeligere barnehagestruktur, med et tak på 40 mill kr
Det ble stemt mellom Finn Egil Sandmo og adminsitrasjonsutvalgetsforslag
To stemmer til Sandmo sitt forslag.
Adminstrasjonsutvalgets forslag vedtatt mot 2 stemmer.
087/19 vedtak:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik i henhold til
arbeidsmiljøloven så snart som mulig
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår

Behandling i Administrasjonsutvalget 26.11.2019
Lise Selnes fremmet forslag om utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling med følgende endring.
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik i henhold til
arbeidsmiljøloven så snart som mulig.
Utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling med Selnes sitt endringsforslag:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo.
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik i henhold til
arbeidsmiljøloven så snart som mulig.
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo.
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår.

011/19 vedtak:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo.
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik i henhold til
arbeidsmiljøloven så snart som mulig.
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo.
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Finn Egil Sandmo fremmet følgende forslag:
Nord Odal Kommune har ikke økonomi til å bygge ny barnehage på mange år. NOH foreslår at vi
inviterer Private tilbyder av barnehager til å etablere seg.
Vi sparer millioner av kroner og befolkningen får et mer variert tilbud og valgfrihet.

Barnehagen bør ligge på Sand.

Det ble stemt alternativt over de to forslagene.
Høyre sitt forslag fikk to stemmer. Forslaget ble ikke vedtatt.
Formannskapes innstilling vedtatt mot to stemmer.

099/19 vedtak:
Bygging av ny barnehage i Mo ‐ Garvik barnehage
Kommunestyret vedtar å utsette bygging av ny barnehage i Mo
Det etableres brakkerigg ved eksisterende Mo barnehage for å lukke avvik i henhold til
arbeidsmiljøloven så snart som mulig
Det arbeides videre med å finne et rimeligere alternativ for ny barnehage i Mo
Det fremmes ny sak til politisk behandling i løpet av første halvår

100/19: Oppføring av paviljong
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar plassering av paviljong og utforming som skissert.

Behandling i Utvalg for eiendom og samfunn 22.11.2019
Utvalget for Eiendom og Samfunn ber om at administrasjonen jobber videre med å sørge for fast
dekke i området ved amfiet.
Rådmannens forslag med tilleggsforslag vedtatt mot en stemme.
036/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar plassering av paviljong og utforming som skissert.
Utvalget for Eiendom og Samfunn ber om at administrasjonen jobber videre med å sørge for fast
dekke i området ved amfiet.

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2019
Det ble fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar å ikke bygge paviljong som foreslått. Kommunestyret ber i stedet
administrasjonen, i dialog med lag/foreninger og næringslivet, å se på en utesceneløsning som
dekker både dagens og fremtidens behov for arrangementer.

Forslaget som ble fremmet ble enstemmig vedtatt.

032/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar å ikke bygge paviljong som foreslått. Kommunestyret ber i stedet

administrasjonen, i dialog med lag/foreninger og næringslivet, å se på en utesceneløsning som
dekker både dagens og fremtidens behov for arrangementer.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Saken utsettes på ubestemt tid. Vi kan ikke bruke penger på dette i en periode vi må redusere de
fleste tilbud til barn og eldre.
Finn Egil Sandmo sitt forslag om utsettelse av saken ble ikke vedtatt.
Utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

100/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar å ikke bygge paviljong som foreslått. Kommunestyret ber i stedet
administrasjonen, i dialog med lag/foreninger og næringslivet, å se på en utesceneløsning som
dekker både dagens og fremtidens behov for arrangementer.

101/19: Priser og gebyrer 2020 - Kommunale tjenester
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Utvalg for eiendom og samfunn 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

039/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel

plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

034/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Utvalg for helse og omsorg 22.11.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

019/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Utvalgenes innstilling enstemmig vedtatt.

090/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Eldres råd 02.12.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

014/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede 02.12.2019
Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til etterretning.

015/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal legges
til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at eventuelt
overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.

Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

101/19 vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte priser og gebyrforskrift: «Kommunale priser og gebyrer 2020»,
gjeldende fra 01.01.2020.
Kommunestyret vedtar at målet om full kostnadsdekning i henhold til selvkostprinsippet skal
legges til grunn for tjenestene feiing, renovasjon, vann, avløp og slamtømming. Det innebærer at
eventuelt overskudd eller underskudd skal balanseres mot et selvkostfond.
Kommunestyret vedtar at foreldrebetalingen for barnehageplass skal følge statens satser for hel
plass. Kostnaden for deltidsplass justeres tilsvarende forholdsmessig.
Kommunestyret vedtar økt foreldrebetaling for SFO-plass. Økningen sees i sammenheng med
prisøkningen for barnehageplass.

102/19: Nord-Odal kommunes økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
Rådmannens innstilling:
Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som er saldert budsjettgrunnlag for formannskapets
arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til ny kommunelov §14-2 legger
ikke rådmannen fram innstilling i saken.
Rådmannen foreslår følgende punkter:
Driftsbudsjettet 2020:
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,2 mill. kr i henhold til budsjettskjema 1A:

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,2 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte:

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,2 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020.
Investeringsbudsjettet 2020:
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i
anleggsmidler på 88,5 mill. kr i henhold til budsjettskjema 2A:

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B.

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 8,5 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25
mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak.
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet
investeringsfond.
Økonomiplan:
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023.
Skatt:
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget
vedtar.

Eiendomsskatt:
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av
eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt)
11. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt)
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi
og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune,
fylke eller stat for eiendomsskatt.
13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25).
Delegering, utredning og organisering:
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
innen hvert rammeområde.
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte
ansvarene i budsjettet.
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de
enkelte ansvarene i budsjettet.
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr.
Kontroll og revisjon:
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

Behandling i Administrasjonsutvalget 26.11.2019
Lise Selens fremmet følgende verbal forslag:
312: Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser:
Omorganisering av eldreomsorg
Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er

om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.

Lise Selnes fremmet følgende verbal forslag:
062:Frivilligssentral:
Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at

Formannskapets forslag:
Vedtatt mot 2 stemmer.
012/19 vedtak:
Formannskapet innstiller følgende punkter:
Driftsbudsjettet 2020:
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,1 mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt:

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,1 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte:

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,074 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020.
Investeringsbudsjettet 2020:
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i
anleggsmidler på 86,1mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt investeringsbudsjett:

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B.

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 7,34 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25
mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak.
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet
investeringsfond.
Økonomiplan:
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023.

Skatt:
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget
vedtar.
Eiendomsskatt:
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av
eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt)
11. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt)
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi
og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune,
fylke eller stat for eiendomsskatt.
13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25).
Delegering, utredning og organisering:
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
innen hvert rammeområde.
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte
ansvarene i budsjettet.
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de
enkelte ansvarene i budsjettet.
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr.
Kontroll og revisjon:
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

20. Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser:
Omorganisering av eldreomsorg
Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på

sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.
21. Frivilligssentral:
Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?

Behandling i Formannskapet 26.11.2019
Lise Selnes fremmet følgende forslag:
312: Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser:
Omorganisering av eldreomsorg
Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.

Lise Selnes fremmet følgende forslag:
062:Frivilligssentral:
Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?

Gunnar Nygård fremmet følgende forslag:
Formannskapet ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal
2020.
Administrasjonsutvalgets innstilling med tilleggsforslag vedtatt mot 2 stemmer
091/19 vedtak:
Formannskapet innstiller følgende punkter:
Driftsbudsjettet 2020:

1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,1 mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt:

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,1 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte:

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,074 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020.
Investeringsbudsjettet 2020:
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i
anleggsmidler på 86,1mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt investeringsbudsjett:

Investeringene fordeler seg på prosjekter

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 7,34 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25
mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak.
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet
investeringsfond.
Økonomiplan:
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023.

Skatt:
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget
vedtar.
Eiendomsskatt:
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av
eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt)
11. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt)
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi
og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune,
fylke eller stat for eiendomsskatt.
13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25).
Delegering, utredning og organisering:
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
innen hvert rammeområde.
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte
ansvarene i budsjettet.
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de
enkelte ansvarene i budsjettet.
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr.
Kontroll og revisjon:
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

20. Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser:
Omorganisering av eldreomsorg
Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er

om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.
21. Frivilligssentral:
Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?
22. Formannskapet ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal
2020.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Det ble fremmet følgende verbal forslag fra Senterparti og Sosialistisk venstre:
Kommuneskogen
Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet kommende år foreslår Nord-Odal Senterparti og
Nord-Odal SV at det utredes om administrasjonen av kommuneskogen kan legges til skogbrukssjefen.
Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig å ha felles landbruks- og skogbruksadministrasjon
med Sør-Odal, eventuelt også om de to kommuneskogeiendommene kan driftes under ett

Det ble fremmet følgende verbal forslag fra AP/SP/SV:
Omstillingsprosjekt i Nord-Odal
I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen og regjeringens manglende vilje til å
fullfinansiere kommunesektoren i Norge – ser vi behovet for en større omstillingsprosjekt i NordOdal. Gjennom reduksjon i eiendomsskatt, økning i ressurskrevende tjenester og en høy lånegjeld er
Nord-Odal kommune vi i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til de endringer som ligger inne i
budsjett 2020, må vi ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida. Aktiv boligpolitikk er et bevisst
grep som vil kunne gi oss flere innbyggere, noe vi er avhengig av for å kunne opprettholde vår drift.
Vi kan derimot ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil kunne løse våre utfordringer på kort
sikt, vi må gjøre grep her og nå. I tillegg til de grep som ligger inne i budsjettet må vi omstille driften
vår slik at vi kan spare inn ytterligere 5 millioner kroner. Alle grep som skal igangsettes skal gjøres i
dialog og samarbeid med fagforeningene og politikerne i kommunen.
Nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet. Det fører til en reduksjon i antall ansatte.
Det vil bli nødvendig å i større grad ta i bruk sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for
å ta de smertefulle kutt som må komme. Målet må være at Nord-Odal kommune reduserer sine
tjenester til snittet for kommunegruppe 10 samtidig som læringsresultater og trivsel økes. Vi har per i
dag en relativ lav poengsum på skoleresultater, men våre elever fullfører videregående skole i stor
grad. I løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om
den organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har. Vi har i dag tre
barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig. Denne
utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke på antall barn.
Kommunestyret som skole- og barnehage-eier må sammen med kommunens administrasjon og
ansatte sammen bruke tid på å først finne en felles forståelse for nåsituasjon slik at man kan ta

politiske grep for hvilke områder som skal styrkes, kuttes eller skjermes. I denne prosessen er det
viktig å få på plass den nødvendige strategiske ledelse for etaten – enten alene eller sammen med
nabokommune.
Der det er mulig å inngå vertskommunesamarbeid med andre, må det prioriteres. Dette for å få en
bærekraftig økonomi og for å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere, med en bredde i
fagkompetanse vil det også kunne gjøre kommunen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Eksempler
på tjenester det kan være riktig å utrede samarbeid på er: tekniske tjenester, landbruk, skogbruk,
arkiv og kultur.
Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor. En ny helse- og omsorgs-plan må
igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag for å få det til. En gjennomgang av
organisasjons- og lederstruktur i helse- og omsorg må iverksettes første halvår 2020. Dette vil kunne
medføre økte kostnader en periode, men en styrking av styring i denne sektoren vil også kunne gi
reduserte kostnader og økte inntekter.
Sykefraværet i kommunen er også for høyt, dette er det helt avgjørende at vi setter enda mer tydelig
på dagsorden neste driftsår. Enkelte enheter har et altfor høyt sykefravær, dette må følges opp
administrativt og av oss som politikere. Vikarbruk vil kunne øke det neste året og det er viktig med
tett oppfølging og rapportering slik at dette kan følges opp på en systematisk måte.
Nord-Odal kommune må arbeide systematisk for få ned lånegjeld og bygge opp et driftsfond. I
økonomiplanperioden for 2021-2023 settes det av fondsmidler. Disse fondsmidlene må ikke tas inn i
drift på kort sikt, men bli en sikkerhet for oss framover. Det må lages en plan som går utover
økonomiplanperioden som synliggjør en målsetning for fondsavsetting. Et bærende prinsipp må være
at bygges det en ny kvadratmeter – må det selges eller saneres en gammel kvadratmeter.
Øke inntetkter i helse og omsorg
Vi ser med bekymring på det økte presset som ligger i helse- omsorgssektoren. Vi har en økning i
antall innbyggere over 80 år de neste årene, samtidig som vi ser sterk økning i behov for
ressurskrevende tjenester. Dette øker arbeidsbyrden for våre ansatte, og oppgavene vi skal løse blir
mer krevende i tida framover. Vi må legge opp til en bærekraftig drift der det vi gjør er innenfor de
rammene vi har til rådighet, samtidig som vi må etterstrebe fortsatt å ha gode og trygge tjenester for
våre innbyggere.
I neste års budsjett øker vi ramma til helse- og omsorg med ti millioner, samtidig ser vi at antall
sykehjemsplasser var foreslått redusert. 12,1 % av våre innbyggere over 80 år bor i dag på sykehjem,
på landsbasis er det 12,4%. Vi må fortsatt arbeide for å få ned dette tallet. Statlige myndigheter er
klare på at det er viktig å styrke hjemmebaserte tjenester. Det må også vi gjøre.
Eldreomsorg: Vi mener derimot at det å bygge ned vår kompetanse nå, vil være svært
uhensiktsmessig. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig de neste åra og behovet for våre tjenester
likedan. Vi ber om at det ses på om utleie av sykehjemsplasser til andre kommuner kan bidra til at
antallet opprettholdes. Dersom vi klarer å øke inntektene våre i helse- og omsorg vil det også være
mulig å opprettholde den bemanningen vi har nå.
Ressurskrevende tjenester: Økningen av brukere som har behov for ressurskrevende tjenester er
bekymringsfull. Vi har verken boliger eller et oppbygd hjelpeapparat. Dette er en utfordring som vi
ser i mange kommuner. Vi ber rådmannen vurdere en ombygging av den delen av TMM, som ikke er i
bruk, for et tilbud mot denne gruppen. Dersom det skal være mulig å ha økonomisk bærekraft i et
slikt prosjekt, må vi også her se på muligheten for å selge plasser til andre kommuner.
Vi anser begge disse forslagene å være arbeidskrevende å gjennomføre og ber om en sak som
synliggjør en økning i administrativ ressurs eller konsulentbistand.

Aktiv boligpolitikk
Den nye kommuneloven gir kommunene et ansvar for drive samfunnsutvikling. For AP, SP og SV er en
aktiv boligpolitikk viktig i dette arbeidet. Aktiv boligpolitikk krever at kommunen aktivt tilrettelegger
og igangsetter. Vi skal ikke primært være aktøren som investerer, men vi skal være en aktør som gir
rom for at private utbygger kan investere og utvikle. Dette er en forutsetning for at vi møter de
målene som ligger i vår samfunnsplan.
Ved bygging av Trygghetsboliger fikk vi nye leiligheter i Sand sentrum, disse er solgt som DESleiligheter. I Samling selges 10 leiligheter som selveierleiligheter. Den nye sentrumsplanen åpner for
salg av leiligheter på Sandsjordet, her er det en privat utbygger og leilighetene her selges som
borettslagsleiligheter. Disse tre prosjektene gir ulike eieformer og gjør at våre innbyggere kan gjøre
et valg når de ønsker å kjøpe leilighet. Samtidig bygges det ut tomannsboliger og rekkehus litt
utenfor sentrum. Kommunen skal legge til rette for og regulere på en hensiktsmessig måte, slik at
private aktører fortsatt kan igangsette bygging av leiligheter/boliger med ulike typer boformer.
Kommunen skal være en tilrettelegger for at private aktører vil bygge flere typer boliger også
framover. Kommunen har aktivt gått inn for å kjøpe leiligheter slik at prosjekter kan realiseres. Disse
boligene leies raskt ut igjen. Det viser oss at utleiemarkedet i Nord-Odal er presset, og det er behov
for flere boliger til utleie. Kommunen må fortsatt bidra til at leiemarkedet øker, men her bør det også
legges til rette for private aktører.
Når det gjelder kommunens utleieboliger bør det legges til rette for at leietaker kan få kjøpe boligen.
Det vil redusere kommunens eierskap og det vil være med på å gi muligheter for å eie for flere.
Husbanken har virkemidler slik at dette kan realiseres. Kommunen må utarbeide en strategi og
igangsette et arbeid for at flere boliger kan bli solgt til leietakere i samarbeid med Husbanken.
Husbanken har også lagt til rette for at private utbyggere kan få støtte gjennom Husbanken gjennom
utbygging. Gjennom en slik utbygging kan kommunen ha tildelingsrett på et visst antall leiligheter. Vi
ber administrasjonen undersøke om dette er noe som kan være aktuelt for Nord-Odal.
De siste årene viser at flere ønsker å bygge enebolig i Nord-Odal. Kommunestyret vedtar utvidelse av
Garvikåsen boligfelt. I Austvatn og Bruvoll har kommunen fortsatt en del ledige tomter,
markedsføring av disse er viktig framover. Brurhella er ikke et kommunalt boligfelt, men her er det
nå tilnærmet fylt opp. Kommunen må markedsføre det vi har av ledige tomter, samtidig som vi må
legge til rette for en utvidelse med byggetrinn 2 på Brurhella.
Budsjettpost 450: Frivilligsentral
Det har vært reduksjon av driftsmidler over ramma til frivilligsentralen de siste årene. Vi har
opprettholdt drift t. o. m 2019, men har kun mulighet til drift første halvåret 2020. Kommunestyret
ber om at alt arbeid frivilligsentralen gjør, kartlegges. Med bakgrunn i det kan vi i samarbeid med
stifterne av frivilligsentralen finne mulige løsninger for drift også framover.
Heltid
Arbeidet for en heltidskultur i kommunen er en sterkt prioritert oppgave for folkevalgte og
administrasjon i årene som kommer. Det er et langsiktig og krevende arbeid. Vi viser til rådmannens
orientering i administrasjonsutvalget 26. november og støtter rådmannens strategi om sammen med
Sør-Odal å søke prosjektmidler fra KLP. Nord-Odal SV, Nord-Odal Sp og Nord-Odal Ap ber om at det
snarest opprettes ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan kartlegge dagens situasjon og sette
konkrete mål for hvordan vi gradvis kan bygge opp en bærekraftig heltidskultur og samtidig redusere
bruken av midlertidige stillinger i kommunen(e). Dette vil gagne både ansatte, Nord-Odal kommune
som arbeidsgiver og ikke minst innbyggere som har behov for kommunale tjenester.

Det ble forslag om å beholde punkt 22 fra formannskapets innstilling.

Det ble fremmet følgende forslag på endring av driftstiltak fra formannskapets innstilling:
· ikke økning av folkevalgtes godtgjøring i 2020 - 56 552,· endring av kutt i rammen på kultur. nytt kutt ble endret til kr. 250 000,· tiltak om reduksjon av 10 sykehjemplasser ble ikke valgt
· nytt tiltak: omstrukturering av pelei og omsorg - kr. 266 413,· Følgende tiltaket ble ikke valgt:
Gå ut av by-regionen ble ikke valgt
kjøp av moppevaskemaskin. legesentert
innkjøp av skrapematter NOAO
strømuttak markedsdager, Sand sentrum
overbygg inngang kommuneshuset
Det ble fremmet følgende forslag på endring av investeringstiltak fra formannskapets innstilling:
·
·
·
·
·

nytt tiltak: gatelys på strekningen mellom bårhavna og Bunesvegen
solavskjerming vestfasade sentralskolen
vegvedlikeholdsplan 20121- fast dekke grusparkering Sand v/Sand gamle kommunehus
vedtak om bygg/kjøp av boliger til utleie ble endret fra 2021, summen ble redusert
vedtak om ny barnehage i Mo ble endret, summen til investering ble redusert

Det ble stemt samtidig over verbal forslaget fra AP/SV/SP, forslaget om å beholde punkt 22 fra
formannskapets innstilling forslag til endringer i driftstiltak og investeringstiltak. Forslagene ble
vedtatt mot 4 stemmer.
Det ble stemt over verbal forslaget fra SV/SP. Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer.

102/19 vedtak:
Kommunestyrets budsjettvedtak
Driftsbudsjettet 2020:
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,3 mill. kr i henhold til
bevilgningsoversikt drift:

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,3 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte:

3.

Kommunestyret vedtar å bruke 6,194 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020.

Investeringsbudsjettet 2020:
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i anleggsmidler på
85,431 mill. kr i henhold til budsjettskjema bevilgningsoversikt investering:

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B.

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 6,798 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25 mill. kr

til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak.
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,150 mill. kr avsettes til ubundet
investeringsfond.
Økonomiplan:
8.Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023.
Skatt:
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar.
Eiendomsskatt:
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av eiendomsskatt på
fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt)
11. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og landbrukseiendommer
settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 6 promille
(overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt)
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi og
eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, fylke eller stat
for eiendomsskatt.
13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25).
Delegering, utredning og organisering:
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet innen
hvert rammeområde.
16.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte
ansvarene i budsjettet.
17.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de enkelte
ansvarene i budsjettet.
18.

Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr.

Kontroll og revisjon:
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

Delegering, utredning og organisering:
20. Omstillingsprosjektet i Nord-Odal
I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen og regjeringens manglende vilje til å
fullfinansiere kommunesektoren i Norge – ser vi behovet for en større omstillingsprosjekt i NordOdal. Gjennom reduksjon i eiendomsskatt, økning i ressurskrevende tjenester og en høy lånegjeld er
Nord-Odal kommune i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til de endringer som ligger inne i
budsjett 2020, må vi ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida. Aktiv boligpolitikk er et bevisst
grep som vil kunne gi oss flere innbyggere, noe vi er avhengig av for å kunne opprettholde vår drift.
Vi kan derimot ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil kunne løse våre utfordringer på kort
sikt, vi må gjøre grep her og nå. I tillegg til de grep som ligger inne i budsjettet må vi omstille driften
vår slik at vi kan spare inn ytterligere 5 millioner kroner. Alle grep som skal igangsettes skal gjøres i
dialog og samarbeid med fagforeningene og politikerne i kommunen.
Nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet. Det fører til en reduksjon i antall ansatte.
Det vil bli nødvendig å i større grad ta i bruk sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for
å ta de smertefulle kutt som må komme. Målet må være at Nord-Odal kommune reduserer sine
tjenester til snittet for kommunegruppe 10 samtidig som læringsresultater og trivsel økes. Vi har per i
dag en relativ lav poengsum på skoleresultater, men våre elever fullfører videregående skole i stor
grad. I løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om
den organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har. Vi har i dag tre
barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig. Denne
utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke på antall barn.
Kommunestyret som skole- og barnehage-eier må sammen med kommunens administrasjon og
ansatte bruke tid på å først finne en felles forståelse for nåsituasjon slik at man kan ta politiske grep
for hvilke områder som skal styrkes, kuttes eller skjermes. I denne prosessen er det viktig å få på
plass den nødvendige strategiske ledelse for etaten – enten alene eller sammen med nabokommune.
Der det er mulig å inngå vertskommunesamarbeid med andre, må det prioriteres. Dette for å få en
bærekraftig økonomi og for å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere, med en bredde i
fagkompetanse vil det også kunne gjøre kommunen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Eksempler
på tjenester det kan være riktig å utrede samarbeid på er: tekniske tjenester, landbruk, skogbruk,
arkiv og kultur.
Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor. En ny helse- og omsorgs-plan må
igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag for å få det til. En gjennomgang av
organisasjons- og lederstruktur i helse og omsorg må iverksettes første halvår 2020. Dette vil kunne
medføre økte kostnader en periode, men en styrking av styring i denne sektoren vil også kunne gi
reduserte kostnader og økte inntekter.
Sykefraværet i kommunen er også for høyt, dette er det helt avgjørende at vi setter enda mer tydelig
på dagsorden neste driftsår. Enkelte enheter har et altfor høyt sykefravær, dette må følges opp
administrativt og av oss som politikere. Vikarbruk vil kunne øke det neste året og det er viktig med
tett oppfølging og rapportering slik at dette kan følges opp på en systematisk måte.
Nord-Odal kommune må arbeide systematisk for få ned lånegjeld og bygge opp et driftsfond. I
økonomiplanperioden for 2021-2023 settes det av fondsmidler. Disse fondsmidlene må ikke tas inn i
drift på kort sikt, men bli en sikkerhet for oss framover. Det må lages en plan som går utover
økonomiplanperioden som synliggjør en målsetning for fondsavsetting. Et bærende prinsipp må være
at bygges det en ny kvadratmeter – må det selges eller saneres en gammel kvadratmeter.
21. Øke inntekter i helse og omsorg
Vi ser med bekymring på det økte presset som ligger i helse- og omsorgssektoren. Vi har en økning i

antall innbyggere over 80 år de neste årene, samtidig som vi ser sterk økning i behov for
ressurskrevende tjenester. Dette øker arbeidsbyrden for våre ansatte, og oppgavene vi skal løse blir
mer krevende i tida framover. Vi må legge opp til en bærekraftig drift der det vi gjør er innenfor de
rammene vi har til rådighet, samtidig som vi må etterstrebe fortsatt å ha gode og trygge tjenester for
våre innbyggere.
I neste års budsjett øker vi ramma til helse og omsorg med ti millioner, samtidig ser vi at antall
sykehjemsplasser var foreslått redusert. 12,1 % av våre innbyggere over 80 år bor i dag på sykehjem,
på landsbasis er det 12,4%. Vi må fortsatt arbeide for å få ned dette tallet. Statlige myndigheter er
klare på at det er viktig å styrke hjemmebaserte tjenester. Det må også vi gjøre.
Eldreomsorg: Vi mener derimot at det å bygge ned vår kompetanse nå, vil være svært
uhensiktsmessig. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig de neste åra og behovet for våre tjenester
likedan. Vi ber om at det ses på om utleie av sykehjemsplasser til andre kommuner kan bidra til at
antallet opprettholdes. Dersom vi klarer å øke inntektene våre i helse og omsorg vil det også være
mulig å opprettholde den bemanningen vi har nå.
Ressurskrevende tjenester: Økningen av brukere som har behov for ressurskrevende tjenester er
bekymringsfull. Vi har verken boliger eller et oppbygd hjelpeapparat. Dette er en utfordring som vi
ser i mange kommuner. Vi ber rådmannen vurdere en ombygging av den delen av TMM, som ikke er i
bruk, for et tilbud mot denne gruppen. Dersom det skal være mulig å ha økonomisk bærekraft i et
slikt prosjekt, må vi også her se på muligheten for å selge plasser til andre kommuner.
Vi anser begge disse forslagene å være arbeidskrevende å gjennomføre og ber om en sak som
synliggjør en økning i administrativ ressurs eller konsulentbistand.
22. Aktiv boligpolitikk
Den nye kommuneloven gir kommunene et ansvar for å drive samfunnsutvikling. For Kommunestyret
er en aktiv boligpolitikk viktig i dette arbeidet. Aktiv boligpolitikk krever at kommunen aktivt
tilrettelegger og igangsetter. Vi skal ikke primært være aktøren som investerer, men vi skal være en
aktør som gir rom for at private utbyggere kan investere og utvikle. Dette er en forutsetning for at vi
møter de målene som ligger i vår samfunnsplan.
Ved bygging av Trygghetsboliger fikk vi nye leiligheter i Sand sentrum, disse er solgt som DESleiligheter (De Eldres Boligspareklubb). I Samling selges 10 leiligheter som selveierleiligheter. Den nye
sentrumsplanen åpner for salg av leiligheter på Sandsjordet, her er det en privat utbygger og
leilighetene her selges som borettslagsleiligheter. Disse tre prosjektene gir ulike eieformer og gjør at
våre innbyggere kan gjøre et valg når de ønsker å kjøpe leilighet. Samtidig bygges det ut
tomannsboliger og rekkehus litt utenfor sentrum.
Kommunen skal legge til rette for og regulere på en hensiktsmessig måte, slik at private aktører
fortsatt kan igangsette bygging av leiligheter/boliger med ulike typer boformer. Kommunen skal
være en tilrettelegger for at private aktører vil bygge flere typer boliger også framover. Kommunen
har aktivt gått inn for å kjøpe leiligheter slik at prosjekter kan realiseres. Disse boligene leies raskt ut
igjen. Det viser oss at utleiemarkedet i Nord-Odal er presset, og det er behov for flere boliger til
utleie. Kommunen må fortsatt bidra til at leiemarkedet øker, men her bør det også legges til rette for
private aktører.
Når det gjelder kommunens utleieboliger bør det legges til rette for at leietaker kan få kjøpe boligen.
Det vil redusere kommunens eierskap og det vil være med på å gi muligheter for å eie for flere.
Husbanken har virkemidler slik at dette kan realiseres. Kommunen må utarbeide en strategi og
igangsette et arbeid for at flere boliger kan bli solgt til leietakere i samarbeid med Husbanken.

Husbanken har også lagt til rette for at private utbyggere kan få støtte gjennom Husbanken gjennom
utbygging. Gjennom en slik utbygging kan kommunen ha tildelingsrett på et visst antall leiligheter. Vi
ber administrasjonen undersøke om dette er noe som kan være aktuelt for Nord-Odal.
De siste årene viser at flere ønsker å bygge enebolig i Nord-Odal. Kommunestyret vedtar utvidelse av
Garvikåsen boligfelt. I Austvatn og Bruvoll har kommunen fortsatt en del ledige tomter,
markedsføring av disse er viktig framover. Brurhella er ikke et kommunalt boligfelt, men her er det
nå tilnærmet fylt opp. Kommunen må markedsføre det vi har av ledige tomter, samtidig som vi må
legge til rette for en utvidelse med byggetrinn 2 på Brurhella.
23. Budsjettpost 450: Frivilligsentral
Det har vært reduksjon av driftsmidler over ramma til frivilligsentralen de siste årene. Vi har
opprettholdt drift t. o. m 2019, men har kun mulighet til drift første halvåret 2020. Kommunestyret
ber om at alt arbeid frivilligsentralen gjør, kartlegges. Med bakgrunn i det kan vi i samarbeid med
stifterne av frivilligsentralen finne mulige løsninger for drift også framover.
24. Heltid
Arbeidet for en heltidskultur i kommunen er en sterkt prioritert oppgave for folkevalgte og
administrasjon i årene som kommer. Det er et langsiktig og krevende arbeid. Vi viser til rådmannens
orientering i administrasjonsutvalget 26. november og støtter rådmannens strategi om sammen med
Sør-Odal å søke prosjektmidler fra KLP. Kommunestyret ber om at det snarest opprettes ei bredt
sammensatt arbeidsgruppe som kan kartlegge dagens situasjon og sette konkrete mål for hvordan vi
gradvis kan bygge opp en bærekraftig heltidskultur og samtidig redusere bruken av midlertidige
stillinger i kommunen(e). Dette vil gagne både ansatte, Nord-Odal kommune som arbeidsgiver og
ikke minst innbyggere som har behov for kommunale tjenester.
25. Kommuneskogen
Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet kommende år foreslår Kommunestyret at det utredes
om administrasjonen av kommuneskogen kan legges til skogbrukssjefen. Det bør også vurderes om
det er hensiktsmessig å ha felles landbruks- og skogbruksadministrasjon med Sør-Odal, eventuelt
også om de to kommuneskogeiendommene kan driftes under ett.
26. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal
2020

103/19: Forslag til forskrift for godtgjøring av folkevalgt i Nord-Odal
kommune - høring
Rådmannens innstilling:
Forslag til «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Nord-Odal kommune» legges
ut på høring med høringsfrist 25. januar 2020.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Lise Selnes fremmet følgende forslag:
Varaordføreres lønn 20% av ordførers godtgjøring.
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

103/19 vedtak:
Forslag til «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Nord-Odal kommune» legges
ut på høring med høringsfrist 25. januar 2020.

104/19: Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
med Glåmdal sekretariat IKS – behandling av selskapsavtale
Rådmannens innstilling:
1. Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS,
som skifter navn til Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS.
2. Selskapsavtalen vedtas som den foreligger med følgende endring til §8
REPRESENTANTSKAP: «Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå
av en representant fra hver av de 12 eierkommunene. Kommunestyrene i eierkommunene
velger representant og vararepresentant.
3. Selskapsavtalen trår i kraft 1.1.2020.
4. Ordfører delegeres myndighet til å signere selskapsavtalen.
5. Fondsmidler i selskapet på tidspunktet for ikrafttredelse av ny selskapsavtale er dagens
eiere av Glåmdal sekretariat IKS sin eiendom og framtidig bruk av disse midlene skal kun
komme disse eierne til gode.
6. Nord-Odal kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.

Behandling i Kommunestyret 11.12.2019
Bjørn Peter Sandmo fremmet følgende forslag:
Repressentantskapets innstilling opprettholdes med følgende tillegg:
Nord-Odal kommune ønsker etter at konsek øst er etablert, at selskapsavtalen revideres, og sender
inn punkt 2 og punkt 5 i rådmannens innstilling som innspill.

Det ble stemt alternativt - Bjørn Peter Sandmo sitt forslag enstemmig vedtatt.

104/19 vedtak:
1. Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat
IKS, som skifter navn til Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS.
2. Endringen i den vedlagte selskapsavtalen vedtas i tråd med representantskapets forslag.
3. Selskapsavtalen trer i kraft 1.1.2020. (eller så snart den er vedtatt av deltakernes
kommunestyrer).
4. Ordfører delegeres myndighet til å signere selskapsavtalen.
Nord-Odal kommune ønsker etter at Kontrollutvalgsekretariat Øst IKS er etablert, at
selskapsavtalen revideres, og sender inn punkt 2 og punkt 5 i rådmannens innstilling som innspill.

