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Grunngitt spørsmål fra Christian Fr. Steenland, V.
Vedlegges protokollen (vedlegg 1).
Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra Steenland.
Vedlegges protokollen (vedlegg 2).
Per Martin Sandtrøen, SP, hadde forfall under behandlingen av sak 50/16 og 51/16. Sandtrøen
tiltrådte møtet fra og med behandling av sak 52/16.
50/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.04.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.04.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.04.2016.

51/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
04.05.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 04.05.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 04.05.2016.

52/16
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2015-2016
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2015/16 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling der det blir tatt riktige
strategiske grep i forhold til lokalt planverk og føringer fra nasjonale myndigheter.
Kommunestyret ønsker at denne vurderingen blir tatt inn og tydeliggjort i neste
tilstandsrapport.
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Behandling:
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Ved status 2016/2017 bes det om en utvidet analyse av ressurssituasjonen i grunnskolen i
Tynset kommune da en stadig større andel av budsjettet bindes opp mot enkeltvedtak innenfor
spesialundervisning og norskundervisning.
Tilleggsforslaget fra Sandtrøen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2015/16 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling der det blir tatt riktige
strategiske grep i forhold til lokalt planverk og føringer fra nasjonale myndigheter.
Kommunestyret ønsker at denne vurderingen blir tatt inn og tydeliggjort i neste
tilstandsrapport.
Ved status 2016/2017 bes det om en utvidet analyse av ressurssituasjonen i grunnskolen i
Tynset kommune da en stadig større andel av budsjettet bindes opp mot enkeltvedtak innenfor
spesialundervisning og norskundervisning.

53/16
MANGFOLDSSKULPTURPROSJEKT
Rådmannens innstilling:
1) Skulpturen produseres med eksisterende midler.
2) Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting er anslått til kr 210 000. Dette
beløpet må eventuelt innarbeides i neste års budsjett og virksomhetsplan.
Behandling:
Berit Nordseth Moen, uavh. repr., ble erklært inhabil.
Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Kjetil Lorentzen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Lorentzen vedtatt med 24 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
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54/16
UTBYGGING AV JØRGENSMOEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret har vurdert søknaden fra Phillips av 07.04.16 og henvendelse av 06.05.16
om forskuttering av utbyggingen av gang-/sykkelatkomst langs Solbakken, alternativt at
rekkefølgekravet om bygging av fortau fra Skogveien og langs Solbakken frafalles.
Flytting av fortau tas opp som mindre vesentlig reguleringsendring.
2. Søknaden imøtekommes ikke og rekkefølgekravet opprettholdes. Det betyr bl.a. at
utbygger må bære alle kostnadene med å innfri rekkefølgekravet.
3. Vedtaket begrunnes med at rekkefølgekravet og omfanget av dette har vært kjent av
grunneier/utbygger helt siden varsel ved brev av 16.03.2010. Dersom rekkefølgekravet
frafalles eller kommunen tar kostnadene, vil dette kunne skape presedens for lignende
saker.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret har vurdert søknaden fra Phillips av 07.04.16 og henvendelse av 06.05.16
om forskuttering av utbyggingen av gang-/sykkelatkomst langs Solbakken, alternativt at
rekkefølgekravet om bygging av fortau fra Skogveien og langs Solbakken frafalles.
Flytting av fortau tas opp som mindre vesentlig reguleringsendring.
2. Søknaden imøtekommes ikke og rekkefølgekravet opprettholdes. Det betyr bl.a. at
utbygger må bære alle kostnadene med å innfri rekkefølgekravet.
3. Vedtaket begrunnes med at rekkefølgekravet og omfanget av dette har vært kjent av
grunneier/utbygger helt siden varsel ved brev av 16.03.2010. Dersom rekkefølgekravet
frafalles eller kommunen tar kostnadene, vil dette kunne skape presedens for lignende
saker.
55/16
BID-PROSJEKTER - NOE FOR TYNSET?
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune tar initiativ overfor Tynset næringsforening og de private aktørene rundt
torget på Tynset for å kartlegge eventuell interesse for et BID-prosjekt der målet vil være å
gjøre torget mer attraktivt og innbydende.
Det langsiktige målet skal være at tiltak som gjennomføres øker handelen og sikrer
arbeidsplassene hos de aktørene som deltar i prosjektet. Eventuelle tiltak bør også ta sikte på å
gjøre området mer egnet for ulike typer arrangementer.
Regionrådet for fjellregionen inviteres til å bidra med kompetanse og prosessledelse fram mot
etableringen av et eventuelt BID-prosjekt.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune tar initiativ overfor Tynset næringsforening og de private aktørene rundt
torget på Tynset for å kartlegge eventuell interesse for et BID-prosjekt der målet vil være å
gjøre torget mer attraktivt og innbydende.
Det langsiktige målet skal være at tiltak som gjennomføres øker handelen og sikrer
arbeidsplassene hos de aktørene som deltar i prosjektet. Eventuelle tiltak bør også ta sikte på å
gjøre området mer egnet for ulike typer arrangementer.
Regionrådet for fjellregionen inviteres til å bidra med kompetanse og prosessledelse fram mot
etableringen av et eventuelt BID-prosjekt.

56/16
FORVALTNINGSREVISJON OMORGANISERINGSPROSESSEN I TYNSET
KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
Rapporten tas til orientering med følgende forslag til vedtak og legges fram for
kommunestyret.
Rapporten fra KPMG tas til etterretning med følgende anbefaling:
Tiltak på kort sikt:
I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende:
 Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten.
Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt
 Får etablert og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer
seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre
eventuelle målsettinger som må nås og forankrer dette hos hoved interessenter
 Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å
være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon.
Tiltak på lang sikt:
For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon:
En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten
I tillegg mener kontrollutvalget at øverste administrasjon i Tynset kommune ved rådmann bør
prioritere involvering og medvirke til at løsninger snarest mulig blir avklart og dermed avklare
ståsted og skape en felles forståelse og aksept for den videre prosessen.
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Behandling:
Solfrid Storli, SP, ble erklært habil.
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan og Arne Eggen:
1) Som arbeidsgiver beklager kommunestyret «mangelfull informasjon og involvering av de
ansatte» i omstillingsprosessen i HO, og at mange, som en følge av dette, opplevde
manglende støtte og forståelse i en vanskelig arbeidssituasjon.
2) KPMG sine anbefalinger om kort- og langsiktige tiltak legges til grunn for det videre
arbeidet med omstillingen i Helse og omsorg, herunder vektlegges ledelseskultur,
arbeidsmiljølov og avvikshåndteringssystem.
3) Kommunestyret vil i tillegg sørge for at det blir utarbeidet en revidert arbeidsgiverstrategi
for perioden 2017 – 2025. Denne skal bl.a. inneholde konkrete føringer med hensyn til
relasjonen ledelse-ansatte og bidra til sikring av de nødvendige kunnskaps- og
holdningsmessige forutsetninger ved gjennomføringen av framtidige endringsprosesser.
Tilleggsforslag 1) fra Moan og Eggen enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag 2) fra Moan og Eggen enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag 3) fra Moan og Eggen vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
Kontrollutvalgets innstilling med vedtatte tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering med følgende forslag til vedtak og legges fram for
kommunestyret.
Rapporten fra KPMG tas til etterretning med følgende anbefaling:
Tiltak på kort sikt:
I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende:
 Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten.
Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt
 Får etablert og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer
seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre
eventuelle målsettinger som må nås og forankrer dette hos hoved interessenter
 Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å
være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon.
Tiltak på lang sikt:
For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon:
En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten
I tillegg mener kontrollutvalget at øverste administrasjon i Tynset kommune ved rådmann bør
prioritere involvering og medvirke til at løsninger snarest mulig blir avklart og dermed avklare
ståsted og skape en felles forståelse og aksept for den videre prosessen.
1) Som arbeidsgiver beklager kommunestyret «mangelfull informasjon og involvering av de
ansatte» i omstillingsprosessen i HO, og at mange, som en følge av dette, opplevde
manglende støtte og forståelse i en vanskelig arbeidssituasjon.
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2) KPMG sine anbefalinger om kort- og langsiktige tiltak legges til grunn for det videre
arbeidet med omstillingen i Helse og omsorg, herunder vektlegges ledelseskultur,
arbeidsmiljølov og avvikshåndteringssystem.
3) Kommunestyret vil i tillegg sørge for at det blir utarbeidet en revidert arbeidsgiverstrategi
for perioden 2017 – 2025. Denne skal bl.a. inneholde konkrete føringer med hensyn til
relasjonen ledelse-ansatte og bidra til sikring av de nødvendige kunnskaps- og
holdningsmessige forutsetninger ved gjennomføringen av framtidige endringsprosesser.

57/16
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR 2016-2020 - TYNSET SPORTSBAR OG
DISCO
Rådmannens innstilling:
Tynset Sportsbar og Disco, v/Ömer Köymen, gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin) for 4 nye år for Viva Italia og OnSide.
Skjenkeareal for Viva Italia er i restauranten og på inngjerdet veranda utenfor inngangen.
Skjenkeareal for OnSide er i nattklubben/diskoteket og ute på takterrasse med adkomst fra
inneområdet.
Skjenketid for Viva Italia:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og 2 (vin):
Mandag - torsdag kl. 12.00 – 24.00, søndag kl. 12.00 – 23.00,
fredag - lørdag kl. 12.00 – 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Mandag - torsdag kl.13.00 – 24.00, søndag kl. 13.00 – 23.00,
fredag -lørdag kl. 13.00 – 02.00.
Skjenketid for OnSide:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin):
Alle dager kl. 12.00 – 02.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Alle dager kl. 13.00 – 02.00.
Skjenking på utearealet for begge steder gjelder kun for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og
gruppe 2 (vin) fram til kl. 02.00.
Som styrer/stedfortreder godkjennes Mari Nyutstumoen med Ömer Köymen som
stedfortreder/styrer.
Når det gjelder vakthold ved OnSide skal bevillingssøker ta kontakt med politiet for
godkjenning av ordensvakter.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset Sportsbar og Disco, v/Ömer Köymen, gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin) for 4 nye år for Viva Italia og OnSide.
Skjenkeareal for Viva Italia er i restauranten og på inngjerdet veranda utenfor inngangen.
Skjenkeareal for OnSide er i nattklubben/diskoteket og ute på takterrasse med adkomst fra
inneområdet.
Skjenketid for Viva Italia:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og 2 (vin):
Mandag - torsdag kl. 12.00 – 24.00, søndag kl. 12.00 – 23.00,
fredag - lørdag kl. 12.00 – 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Mandag - torsdag kl.13.00 – 24.00, søndag kl. 13.00 – 23.00,
fredag -lørdag kl. 13.00 – 02.00.
Skjenketid for OnSide:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin):
Alle dager kl. 12.00 – 02.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Alle dager kl. 13.00 – 02.00.
Skjenking på utearealet for begge steder gjelder kun for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og
gruppe 2 (vin) fram til kl. 02.00.
Som styrer/stedfortreder godkjennes Mari Nyutstumoen med Ömer Köymen som
stedfortreder/styrer.
Når det gjelder vakthold ved OnSide skal bevillingssøker ta kontakt med politiet for
godkjenning av ordensvakter.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.

58/16
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV
Rådmannens innstilling:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyremedlem
og verv som nestleder i komite oppvekst i perioden 01.06.2016–31.12.2016.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i
permisjonsperioden.
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Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyremedlem
og verv som nestleder i komite oppvekst i perioden 01.06.2016–31.12.2016.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i
permisjonsperioden.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten

59/16
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL EIDSIVATING
LAGMANNSRETT 01.01.2017-31.12.2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Lagrettemedlemmer Eidsivating lagmannsrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Haldis O. Nilsen
Ann Christin Tronslien
Kirsten Olsen
Siri Storrøsten
Utvalg for menn:
Frode Flaa
Stein Sigmund Øveraas
Ole Andreas Thomasgaard
Bjørn Bekken
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Lagrettemedlemmer Eidsivating lagmannsrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Haldis O. Nilsen
Ann Christin Tronslien
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Kirsten Olsen
Siri Storrøsten
Utvalg for menn:
Frode Flaa
Stein Sigmund Øveraas
Ole Andreas Thomasgaard
Bjørn Bekken

60/16
VALG AV MEDDOMMERE TIL NORD-ØSTERDAL TINGRETT 01.01.201731.12.2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Meddommere til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Gunn Kari Grue
Elisabeth Jæger Rusten
Kirsten Svergja
Karin Tørklep Sletten
Hege Veiby
Christina Kalstø
Gosia Kveberg
Jeanne E. Solvang
Kristina Grindal
Mahnaz Moayeri
Reidun Kirkbakk
Inger Øverli
Utvalg for menn:
Håkon Fiskvik
Jan Christian Kindølshaug
Roar Kolstad
Mahdi Hassan Mouhoumed
Roar Vang
Torbjørn Østbø
Hans Olav Aaen
Asbjørn Strømseng
Asbjørn Lund
Ibrahima Sesay
Jørgen Todnem
Dagfinn Hokstad
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Meddommere til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Gunn Kari Grue
Elisabeth Jæger Rusten
Kirsten Svergja
Karin Tørklep Sletten
Hege Veiby
Christina Kalstø
Gosia Kveberg
Jeanne E. Solvang
Kristina Grindal
Mahnaz Moayeri
Reidun Kirkbakk
Inger Øverli
Utvalg for menn:
Håkon Fiskvik
Jan Christian Kindølshaug
Roar Kolstad
Mahdi Hassan Mouhoumed
Roar Vang
Torbjørn Østbø
Hans Olav Aaen
Asbjørn Strømseng
Asbjørn Lund
Ibrahima Sesay
Jørgen Todnem
Dagfinn Hokstad
61/16
VALG AV SÆRSKILT UTVALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE
01.01.2017-31.12.2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Meddommere Nord-Østerdal jordskifterett 01.01.2017–31.12.2020:
Marit Arnesen
Ruth Helga Holann
Kjersti Often Aaen
Magni Horten
Åshild Lunsæter
Knut Hagen
Kåre Mjøen
Per John Valle
Ingebrigt Storli
Dag Fristad
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Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Meddommere Nord-Østerdal jordskifterett 01.01.2017–31.12.2020:
Marit Arnesen
Ruth Helga Holann
Kjersti Often Aaen
Magni Horten
Åshild Lunsæter
Knut Hagen
Kåre Mjøen
Per John Valle
Ingebrigt Storli
Dag Fristad

62/16
VALG AV MEDLEM TIL NORD-ØSTERDAL FORLIKSRÅD 01.01.2017-31.12.2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Medlem Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
Kai Stein Gjelten
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlem Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
Kai Stein Gjelten

63/16
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL NORD-ØSTERDAL FORLIKSRÅD
01.01.2017-31.12.2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Møtefullmektiger til Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
Amar F. Niang
Hanne L. Harsjøen
Sven Helge Alme
Bjørn Eidsvåg
Eli Petra Lund
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Møtefullmektiger til Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
Amar F. Niang
Hanne L. Harsjøen
Sven Helge Alme
Bjørn Eidsvåg
Eli Petra Lund
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VEDLEGG 1
Tynset Venstre

13. mai 2016

Ordfører for Tynset kommune

I Tynset kommunestyret sitt omforente forslag til budsjett – virksomhetsplan for Tynset kommune
ble det satt av femhundretusen kroner i året fra næringsfondet til utvikling av bredbånd i Tynset
kommune.
Tynset består grovt sett Kvikne, Fåset, Tylldalen, Brydalen og Sentrum med omland.
Bredbånd er avgjørende om man har vyer for utvikling. Enten det er snakk om utvikling av
næringsliv, utvikling av bosteds områder eller utvikling av offentlig virksomhet. Uten tilgang til
bredbånd i fremtiden vil utviklingen stoppe opp, og avslutningen være påbegynt. Derfor var det
symbolske insitamentet med å avsette penger til utvikling av bredbånd så viktig for de fleste i
kommunestyret.
Historisk har lite vert liv laga i Tynset viss det ikke var for dugnadsinitiativ og dugnad igjennom
praktisk arbeid.
Venstre mener politikerne må møte innbyggerinitiativ der dette er mulig og rasjonelt.
Venstre mener situasjonen som nå har oppstått, ved at formannskapet ikke imøtekommer
innbyggerinitiativet på Neby og i Tylldalen virker som en brems på innbyggerinitiativet og på
utviklingen av de nevnte lokalsamfunn. Avgjørelsen er også med på å skape unødig avstand mellom
politikere og øvrig innbyggere.
Vil Ordfører revurdere formannskapet sin holdning ved å gi kommunestyret muligheten til å
imøtekomme innbyggerinitiativet i Tylldalen og Neby, nå før sommeren?
Tynset Venstre V/ Christian Fr. Steenland
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VEDLEGG 2
Tynset 24.05-2016

Svar på grunngitt spørsmål fra Christian Steenland, Venstre , sendt 13.05-2016

Det ble som kjent satt av 500 000,- til fiber i år, og tilsvarende i 2017 og 2018. Hvordan disse
pengene skal benyttes er blitt drøftet i formannskapet ved et par anledninger. Det vi i
Formannskapet har blitt enige om er at vi må ha en plan som viser realitetene omkring hvor det er
fiber i dag, kjenne til planer fra NØK, Eidsiva vedrørende videre fiberutbygging. Og få en oversikt
over hva som mangler med tanke på at alle som ønsker skal få muligheten til fibertilknytning. Når vi
har fått et slikt helhetsbilde, er vi rustet til å utarbeide retningslinjer som sikrer at pengene benyttes
på en fornuftig måte.Denne planen var ikke klar da Tylldalen og Neby/bygda søkte om midler.
Formannskapet ble derfor enige om å midlertidig avslå søknadene, inntil plan og retningslinjer var på
plass.
I senere dialog med de som jobber med dugnadsfiberprosjektene i Tylldalen og i Neby/bygda har jeg
fått forståelse for at det er nå « toget går», og de trenger midler for å kunne realisere sine
fiberprosjekt nå.
Vi hadde derfor en ny diskusjon i formannskapet sist torsdag, der vi ble enige om at disse
prosjektene ikke kan straffes for å ha rask fremdrift via dugnadsarbeid, og dermed bli utelatt fra den
kommende kommunale bevilgningsordningen.
Formannskapet skal derfor i dag ha et ekstraordinært formannskapsmøte der administrasjonen har
et forslag på å bevilge 100 000 til hvert av prosjektene.
Jeg er enig i at det er viktig å møte innbyggerinitiativet som nå mobiliseres i lokalsamfunnet på en
positiv måte ved at det bevilges penger til disse dugnadsprosjektene. Dette bør være en inspirasjon
til resten av kommunen sine innbyggere, om å mobilisere til dugnadsarbeid der det er ønske om
fiber. Så kan vi via samarbeid bidra til at flest mulig av våre innbyggere får fiber så sn
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