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Fotografering

av kommunestyret.

Ved eventuelle merknader til protokollen, har den enkelte ansvar for å melde fra til rådmann
eller ordfører snarest, og innen 1 uke etter at protokollen er mottatt.
Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Tolga, 24.september 2015

i/Icc,(c)
Ragnhild Aashaug, ordfører
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•

Åpen spørretime.

Ingen sporsmål innmeldt.

Teknisk sjef May I Løseth deltok under sak 49115.
46/15
GODKJENNING

AV INNKALLING

OG SAKLISTE

Innstilling:
Innkalling og sakliste 24.09.2015 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkalling og sakliste 24.09.2015 godkjennes.
47/15
REFERATSAKER

Vedtak:
• Interpellasjon fra Tolga Venstre:

Interpellayjnn

ang flyktningkrisen,

bosolting

av flyktninger

Vi er vitne den størc e flyktningkrisen
siden 2. verdenskrig.
men antallet
fra Syna peker seg ut. Hjerteskjærende
bilder
Siden vi behandlet
IMDi rin anmodning
om mottak av tlere
mennesker
på flukt økt betraktelig,
og Norge må som rcdten
strekke
ut en hånd.

Tolga,

07.09.15

Mennesker
er på tlukt fra fluueland,
når cus alle hver dag i nyhclene.
flyktninger
av Europa

Komrnunene
er fra /24Di bedt om å bosette tilsammen
11085 flyktninger
kommunene
er fattet vedtak om 10764. (Tall pr 01.09.2015.)
kilde:h9p4Avwveimdi.no(Documents/Tall
og_fakta/Kommuneoversikt
bor 2016 er oppfordringen
på 14020, mens 8410 cr vcdtatt i kommunene.

21/5-15,
har antallet
ruste seg p5 å ta imot og

i 2015,

mens

drt

bosetting_2014-2019.pdf

Det opprinnelige
vedlaket
i Tolga var som kjent 7 pr år for 2015 og 2015. mck yrterligerc
4, 2 for
hver av årenc (vedlad 21/5-15.)
Rådmannen
anhefalte
da å avvente forprosjektet
AU i regionrådet
har initiert for å se på Fjellregionens
mulighel
til å ta imot et ctort antall flyktninger
frn- man sa ja til
et sterrre antall i Tolga. kikevel
mener
vint
man
på nytt
må se på moligbetene
for
å bosette
flere
på

kort

sikt

i vår

kommunejmfr

Nesten 5000 satt i flyktningrnottak
kommunenc
cr stort. Ventetiden

dagens

situasjon.

ved utgangen
av juli,
i mottak er ea ni mnd.

og behevet

for å fg bosatt

disse

nmdt

Venstre ønsker i lys av dct storc antall mennesker
på flukt, og det store antall mennesker
som venter
i mottak på bosetting,
at vt bom kommune
og lokalsamfunn
tar enda sterre del den humanitære
dugnaden
som må til n2. Behovet
for hoserting
av flyktninger
antas 5 øke kraflig fremover.
Vi
mencr al
ber k,ere i stand tilå ta en litt storre del nv dugnaden
for å gi det store antall menne4cer
på flukt en sjanse til et verdig bv i trygge omgivelser.
Viktige mornenter
for dette er:
-Korte ned ventetiden
for mennesker
i mottak
-Avhjelpe
situasjonen
på kort sikt
-Ruste oss for mottak i årene som kommer
-Signalismt
vible og aMbisjon
om å ta del i den nasjonale
dugnaden
-Se bosatte flyktninger
sorn en ressurs i vår kommune
eg i landet ellers
Vi ønsker med dette at administrasjonen
gir tilbakemelding
på mulighetene
for å nke antall
bosettInger
på kort
sikt.
Vi har forståelse
for at en mdikalt større bosettingav
flyktniger
el lengre
perspektiv
er avhengig
av ett regional
satsing
Det er likevel grunn til å påpeke at flete av våre
nabokommuner
allerede
har lagt scg på en ambisios
linje med tanke på antall bosatte
Vi har plass
og hjertemm
i våre grencleu og vi håper at det finnes muligheter
innen det kommunale
systemet
for
å få til dette.

Tolga

Venstre

svein

Gjelten

Tolga kommune

Sakken

og Odd Arne

Skcaeret
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Svar på interpellasjon

fra Tolga Venstre

Hva er 'ort o hva er situas'onen i Tol a?
Tolga har bosatt over 70 flyktninger i de ti siste årene, når vi inkluderer familiegjenforente.
Det er et stort antall i forhold til vårt folketall. Tall fra SSB viser at Tolga har ea„ 5 %
innbyggere som har innvandrerbakgrunn fra land i Afrika og Asia, omtrent det samme som
Tynset.
Mange privatpersoner og lag og foreninger gjør en strålende innsats for å inkludere nye
sambygdinger.
Skolene og barnehagene har mye og god kompetanse på å ta i mot barn med flerspråklig
bakgrunn. Vi har en kulturskole som gjør en kjempejobb opp mot inkludering, og gir elevene
mulighet til å blomstre. Kommunale virksomheter er positive til å tilby språktreningsplasser.
Og de som kommer hit gir uttrykk for at de trives her.
Vedtaket til kommunestyret om økt bosetting i 2015 og 2016 er på 4 ekstra i hvert av årene
2015 og 2016. Det vil si totalt 11 hvert år. Det tilsvarer over 50 % økning.
Det pågår en regional utredning i forhold til å ta imot flere flytninger. Skal man lykkes i
forhold til de ambisjonene som er satt vil dette innebære at man må jobbe samlet som region
på en helt annen måte enn i dag. I dag jobbes veldig forskjellig i kommunene.
Hva må sk'e om vi skal kunne ta imot flere?
Om kommunestyret vedtar ytterligere bosetting, må de virksomheter som er involvert i
forhold til flyktninger styrkes. Det tenkes da særlig på NAV/flyktningetjenesten,
skole, barnehager og teknisk. Man må da kunne få bruke flytningfondet

helsestasjon,

Men skal vi ta imot flere, må lokalsamfunnet engasjere seg enda mer, integrering og ikke
minst inkludering er ikke noe som kan vedtas i en kommunal plan alene, innbyggeme må selv
ta i et tak. Og vi må gi de som kommer hit samme rettigheter, og de samme plikter som alle
innbyggere har. Noen banker allerede på døra til nye naboer og ønsker dem velkommen. Noen
har meldt seg som flyktningguider. Flere lag og foreninger gjør en flott innsats for å trekke til
seg nye, aktive medlemmer. Men det trengs flere. Se reportasje i Arbeidets Rett fra fredag
11.september om bosniske flyktninger som kom til Røros for 20 år siden. Da de ble ønsket
velkommen til bygda av sine nye naboer, og så straks ble dradd med i lokalsamfunnet skjønte
de at de var ønsket og at det var rom for dem og bruk for dem, og det ga mot og styrke til å
bygge opp et helt nytt liv i Norge.
Vi trenger mennesker med varme hjerter som stiller opp som flyktningguide, som er veivisere
inn i vårt lokalsamfunn. Og lag og foreninger som ser nye innbyggere som det de er; verdifulle
ressurser som har masse å bidra med. Og vi trenger et næringsliv som er positive til å tilby
språktreningsplasser slik at man raskest mulig kommer i gang med en god hverdag.

Tolga kommune

Møteprotokoll:

Kommunestyret Side 4 av 8

En dugnad for å hjelpe i en akuttsituasjon er flott, og det må til når behovet er så prekært, men
vi må huske på at alle vi bosetter har de samme rettigheter i forhold til bolig og
norskopplæring som andre flyktninger vi bosetter i kommunen. Tak over hodet er selvfølgelig
første bud, men skal bosettingen økes må det private utleiemarkedet komme på banen. Det er
for tiden ikke tilstrekkelig kommunale boliger. Og selv om det ideelle er bosetting over hele
kommunen, må vi forholde oss til et totalt manglende kollektivtilbud. De som vi bosetter har
ikke gyldig sertifikat, og det tar dem flere år å skaffe seg det på grunn av språk og økonomi.
En bolig må ligge i nærheten av kollektivt transporttilbud, da alle varer skal bæres i hus. Man
må også ha mulighet til å dra ut fra bygda i helger og ferier. Samtidig er dette utfordringer
som det nok kan finnes løsninger på.
Generelle betraktnin er:
Tolga Venstre kommer med et bra innspill. Det er positivt med vilje til å handle i den ekstremt
vanskelige situasjonen så mange flyktninger opplever nå. Akuttplasseringen av de mange som
kommer til Norge blir først og fremst i asylmottak. Men er først ved etablering i en kommune
at det virkelige livet i Norge starter.
På samme måte som andre kommuner i Utkant-Norge står Tolga overfor store endringer. Uten
en ganske stor tilflytting vil folketallet synke ganske fort. Det får igjen store følger for skoler,
barnehager, næringsliv og muligheten for kommunen til å gi gode tjenester.
Stor tilflytting medfører selvfølgelig endringer. Velger vi å åpne opp samfunnet vårt for de
som kommer hit, risikerer vi at det blir positive endringer. Vi risikerer å få noen nye impulser
og tanker. Vi risikerer å lære mer om verden- den er litt større enn vi ofte tror. Vi risikerer at
vi tenker annerledes om mennesker og andre kulturer når vi våger å bli kjent med dem. Vi
risikerer at våre barn blir mer åpne og inkluderende enn det vi selv er. Vi risikerer å få nye
venner, kolleger, naboer og sambygdinger som er like interessert i å leve i et godt samfunn
som det vi er. Men det er vi som må åpne opp- si velkommen -og mene det!
Konklusjon:
Det er ikke mulig å gi noe entydig svar i forhold til om kommunen kan øke antall flytninger
på kort sikt. Kommunen har vedtatt å ta imot 4 flere dette året. Et ikke ubetydelig antall. Vi
kan sikkert klare noen få til. Skal man lykkes både på kort og lang sikt må man kunne gi de
som kommer et godt og tilfredsstillende tilbud, med alt det innebærer at innsats både fra
kommunen og Tolga-samfunnet for øvrig.
Tolga den 23. september

Stein Halvorsen

Kristina Jenssen

rådmann

flyktningekoordinator»
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Rådmannen orienterte om innlevering av Ipad fra de som går ut av kommunestyret.
Det blir sendt ut info ang overlevering til de det gjelder.
Sykefraværet i Tolga er blant de laveste i Norge (legemeldte), oppslag i aviser denne
uken.
Besøksstrategi for Forelhogna Nasjonalpark. Konferanse i Dalsbygda 06.11.15
Lokalmat Tolga ble avholdt 12.09.15. Nytt i år var Tolgakonferansen. Vellykket
arrangement, som blir en årlig foreteelse.
Det har vært avholdt kommune- og fylkestingsvalg, 14.september.
«Vekst i Tolga», mål å få etablert medio november.

48/15
REGULERINGSPLAN

RYSETERÅSEN

GRUSTAK - 1. GANGSBEHANDLING

Innstilling:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven §12-10 og §5-2 vedtas at reguleringsplan for
Ryseteråsen grustak, datert 5.9.2014, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven §12-10 og §5-2 vedtas at reguleringsplan for
Ryseteråsen grustak, datert 5.9.2014, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn

49/15
KOMMUNEPLANENS

SAMFUNNSDEL

2015-2027 - ENDELIG VEDTAK

Innstilling:
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel, Tolga kommune 2015-2027 godkjennes
medhold av plan og bygningslovens kap 11, med de endringer som er innarbeidet etter
høring og formannskapsmøte 10.09.2015.
Kommuneplanens visjon og verdier, strategier og satsingsområder legges til grunn for
sektorplaner og andre kommunale planer.
Kommuneplanens handlingsdel utarbeides årlig i form av handlingsplan, der også
økonomiplan og årsbudsjett innarbeides i henhold til plan og bygningslovens § 11-1.
I praksis er dette kommunens virksomhetsplan
Høringsinnspill som er relevant for arealdel tas med inn i eventuelle rullering.
Behandling:
Forslag fra Elin Brennmoen, SV:

Nytt punkt 2:

Kommunestyret ønsker at punkt 4.1 og 5.1 i lwring fra internasjonalt råd innarbeides i
planens punkt 5.1 "Utvikle tjenester videre alene eller sammen med andre".

Tolga kommune
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Nytt strekpunkt under 5.1
Sikre inkludering og kvalifisering av innvandrere
Forslag fra Jo Esten Trøan, SP:
Tilleggsforslag 6.1
Nytt strekpunkt Slik gjør vi det, - God kommunikasjon.
Forslag fra Ragnhild Aashaug, SP:
Endring av ordlyd av økt 3.1 "Slik gjør vi det" siste setning:
"Gi muligheter til bygging av boliger i tilknytting til gardsbebyggelse"
Dette tas inn i nytt punkt 2
Forslag fra Ann-Kristin L Sandvik, AP:
Nytt strekpunkt under punktet 2.1 , tiltak "alle skal gis nødvendig helsehjelp
«- Fokus på tjenesteinnovasjon
omsorgsarbeid»

s. 9

inn mot velferdsteknologi i framtidens helse- og

Avstemning:
Punkt 1 med endringsforslag; Alle endringsforslag enstemmig vedtatt.
Punkt 2, 3 og 4 : Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Forslag til Kommuneplanens samfimnsdel, Tolga kommune 2015-2027 godkjennes i
medhold av plan og bygningslovens kap 11, med følgende endringer ;
Kap 5.1, boks 3 (s 15),Slik gjør vi det: Sikre inkludering og kvalifisering av
innvandrere
Kap 6.1, boks 2, (s 16) Slik gjør vi det: God kommunikasjon.
Kap 3.1, (s 12) Slik gjør vi det: " siste setning:
"Gi muligheter til bygging av boliger i tilknytning til gardsbebyggelse»
- Fokus på tjenesteinnovasjon
Kap 2.1, boks 2 (s 9) Slik gjør vi det: Nytt pkt.
omsorgsarbeid»
og
inn mot velferdsteknologi i framtidens helseKommuneplanens visjon og verdier, strategier og satsingsområder legges til grunn for
sektorplaner og andre kommunale planer.
Kommuneplanens handlingsdel utarbeides årlig i form av handlingsplan, der også
økonomiplan og årsbudsjett innarbeides i henhold til plan og bygningslovens § 11-1. I
praksis er dette kommunens virksomhetsplan
Høringsinnspill som er relevant for arealdel tas med inn i eventuelle ruller ng.

50/15
FOR OMRÅDENE:
FORSLAG T1L STYRINGSPLATTFORMER
KOMMUNE
TOLGA
I
VELFERD OG SAMFUNNSUTVIKLING

OPPVEKST,
2015-2020

innstilling:
Administrasjonsutvalgets
Plattform for: Oppvekst, Velferd og Samfimnsutvikling vedtas som framlagt
Forslag til forord vedtas som framlagt
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Rådmannens tilleggsforslag:
3. Rådmannen delegeres å gjøre organisasjonstilpasninger innen rammen av dagens
ressursbruk og for å nå målene som er satt for prosjekt «Tolga kommune 2020 —
Robust og Bærekraftig for framtiden»

Behandling:
Orientering om arbeidet med plattformene;
Velferd v/Odd Ame Skjæret
Samfunnsutvikling v/Leif Vingelen
Oppvekst v/ Jo Esten Trøan
Forslag fra Ragnhild Aashaug, SP;
Forslag til nytt punkt 3 i sak 50/15:
«Organisasjonstilpasninger, mediestrategi og hvordan det skal arbeides med utarbeidelse av
prioriteringer og tiltak tas opp til behandling i administrasjonsutvalget så raskt som mulig.
Dette for å skape nødvendig forankring og medvirkning i det videre arbeidet med å iverksette
innholdet i styringsplattformene.»
Avstemning:
Pkt 1 og 2; Enstemmig vedtatt.
Nytt pkt 3 mot rådmannens tilleggsforslag; Nytt pkt 3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plattform for: Oppvekst, Velferd og Samfunnsutvikling vedtas som framlagt
Forslag til forord vedtas som framlagt
Organisasjonstilpasninger, mediestrategi og hvordan det skal arbeides med
utarbeidelse av prioriteringer og tiltak tas opp til behandling i administrasjonsutvalget
så raskt som mulig. Dette for å skape nødvendig forankring og medvirkning i det
videre arbeidet med å iverksette innholdet i styringsplattformene

51/15
TERTIALRAPPORT

2015 - 2. TERTIAL

Innstilling:
1. Tertialrapporten 2.tertial tas til orientering

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tertialrapporten 2.tertial tas til orientering
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