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Følgende møtte ikke: 
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Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Parti Merknad 
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Følgende fra administrasjonen møtte:   
Navn Stilling Merknad 
Arne Ketil Auran kommunedirektør  
Rune Frengen økonomisjef  
Egil Rønnekleiv  Deltok under sak 2/23 og 5/23 
Gunhild Warø sektorsjef Deltok under sak 6/23 
Margrete Bragstad 
Teveldal 

 Deltok under sak 3/23 

Ingunn Salberg Jensen  Deltok under sak 5/23 
Wenche Marie Pedersen konst personalleder Deltok under sak 7/23 og 8/23 
 
Merknad i møte: 
Ved møtestart ble det tatt opp ønske om å flytte møtedag for Kommunestyret i januar fra 
26.1.23 til 30.1.23. 



Etter gjennomgang av vedtak møteplan og tidspunkt, og meningen med iverksetting av 
endringen fra og med februar fra forslagsstiller. 
Det ble fattet enstemmig vedtak om at kommunestyremøte i januar blir 30.1.23 kl 18.00. 
Det sendes ut tekstmelding om endringen og møteplan oppdateres på hjemmeside m.v. 
Anne Marken orienterte om oppfølgingen av RS 1/23 og forestående møte med 
fylkeskommunen 23.1.23. 
Ordfører orienterte om: 
  Oppfølging ift Nustad bru. 
  Oppfølging ift Meråker Alpinsenter AS og eiermøte 18.1.23. 
  Vedrørende LVK's regionmøter - Viktig med bred deltakelse fra Meråker. 
  Oppfølging ift Stjørdalsvassdragets Klekkeri - Ønske om at politisk sak fremmes for KS i 
januar. 
 
 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
vedtatt i møtet. 

 

 

Kjersti Kjenes  Arne Ketil Auran 
ordfører  møtesekretær 
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PS 1/2023  Referatsaker 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

  

 

PS 2/2023  Gnr/bnr 4/19 - Avklaring eiendomsforhold 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Representanten Egil Haugbjørg stilte spørsmål om sin habilitet i forhold til tidligere 

befatning med saken, men som politiker. 

Formannskapet vurderte han enstemmig som habil 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  ble enstemmig vedtatt. 

  

 

 

Formannskapets innstilling: 

1.Administrasjonen får i oppdrag å engasjere ekstern juridisk ekspertise for å 
utarbeide og sende varsel om forliksklage med krav om hjemmelsoverføring 
av eiendommen med gnr/bnr. 4/19 i Meråker kommune fra Roy Egil 
Krogstadnes til Meråker kommune som ny hjemmelshaver. 

  

2.Dersom klage til Forliksrådet ikke fører til avtale eller dom i klagers favør, gis 
administrasjonen fullmakt til å anke resultatet til høyere rettsinstans. 
Administrasjonen gis også fullmakt til å engasjere nødvendig juridisk bistand til 
å forberede og føre saken for Tingretten. 

  

 

PS 3/2023  Sti, skilt og løypeplan - Plan for friluftslivets ferdselsårer Meråker 
kommune 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 



Representanten Furunes fremmet forslag til punkt 1: 

Sti, skilt og løypeplan for Meråker vedtas med tilleggstekst om turistforeningen og 

nasjonalparkenes stier og løypenett. 

Ordfører fremmet forslag om at oppfølging av USOK sitt forslag tas inn i planen: 

Underkapittel til kapittel 8 i sti, skilt og løypeplan - Plan for friluftslivets ferdselsårer i 

Meråker kommune. 

Digitale turposter 
Med dagens teknologi har det gitt flere muligheter til å få folk ut på tur. Digitale 

turposter har blitt mer og mer populært i Norge, men det har også økt konfliktnivået 

på grunn av at det ikke finnes et lovverk som regulerer digitale turposter. Digitale 

turposter vil normalt sett trekke mer folk til området på på lik linje som en fysisk 

turpost. Dette kan påvirke grunneier og andre brukere av utmarka. Det er derfor viktig 

med god dialog med grunneier og andre brukere i området før man legger ut en 

digital turpost slik at man hensyntar alle brukerne av området. 

  

Forslag fra representanten Furunes alternativ til punkt 1 ble satt opp mot 

kommunedirektørens forslag. Furunes sitt forslag ble enstemmig vedtatt 

Forslag fra Kjersti Kjenes enstemmig vedtatt som punkt  2. 

Punkt 2 i kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt, blir nytt punkt 3. 

  

 

Formannskapets innstilling: 

1. Sti skilt og løypeplan for Meråker vedtas med tilleggtekst om turistforeningen 

og nasjonalparkenes stier og løypenett. 

2. Digitale turposter 

Med dagens teknologi har det gitt flere muligheter til å få folk ut på tur. Digitale 

turposter har blitt mer og mer populært i Norge, men det har også økt 

konfliktnivået på grunn av at det ikke finnes et lovverk som regulerer digitale 

turposter. Digitale turposter vil normalt sett trekke mer folk til området på på lik 

linje som en fysisk turpost. Dette kan påvirke grunneier og andre brukere av 

utmarka. Det er derfor viktig med god dialog med grunneier og andre brukere i 

området før man legger ut en digital turpost slik at man hensyntar alle 

brukerne av området. 



3. Planen legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens arealdel  og øvrig 

kommunal arealplanlegging. 

  

PS 4/2023  Donasjon av den gamle brannbilen til Ukraina 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Værnesregionen brann og redning gis fullmakt til å donere bort Meråker kommune 

sin gamle brannbil til Ukraina når det er på plass en erstatning i Meråker. 

  

 

PS 5/2023  Planforslag detaljreguleringsplan Fagerlia felt 9 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

Formannskapets vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Fagerlia felt 9 
(plan-ID: 2020002) ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

  

  

 

PS 6/2023  Svar på anmodning om bosetting av flyktninger for 2023 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 



Representanten Haugbjørg fremmet forslag om å endre antall i punkt 1 fra 40 til 50 

flyktninger og punkt 6 endres dato fra 1.9.23 til 1.6.23. 

Forslaget ble ved avstemning satt opp mot kommunedirektørens forslag:  

Punkt 1. Haugbjørg sitt forslag vedtatt med 3 mot 2 (Kjenes, Haugen) stemmer. 

Punkt 6. Haugbjørg sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

USOK hadde eget punkt 7.  Det ble Ikke votert over dette 

Forslaget fra UKU pkt. 7 om gratis SFO ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Formannskapets innstilling 17.1.23: 

1. På bakgrunn av anmodning fra IMDi av 25.11.2022 og etter en tverrsektoriell 

vurdering av tjenesteapparatet mener kommunedirektøren at Meråker 

kommunen kan ta imot 50 flyktninger i 2023. Familiegjenforening kommer i 

tillegg. 

2. Det forutsetter at større deler av kommunens boligmarked tas i bruk, og at det 

gis aksept for å leie inn boliger fortløpende. 

3. For å opprettholde en høy kapasitet for bosetting vil kommunedirektøren i 

sin kontakt med nasjonale myndigheter understreke betydningen av flere 

virkemidler for å nå det nasjonale bosettingsarbeidet, herunder statlig 

kompensering til kjøp og oppussing av boliger. Konkrete oppfølgingsplaner 

når det gjelder tilgang på kvalifiserte helsetjenester; herunder 

helsesykepleiere og styrke fastlegeordningen. Tilgang på kvalifiserte tolker. 

Samt tilgang på kvalifisert personell til å gjennomføre opplæring og to-

språklig fagopplæring. 

4. Det delegeres til kommunedirektøren å gjennomføre teknisk budsjettendring 

for 2023 med utgangspunkt i foreløpig budsjettoversikt. Merutgifter dekkes 

av integreringstilskuddet og flyktninger med særskilte behov dekkes av 

tilskuddsordninger fra IMDi. Dette tilpasses ift. behov som avdekkes ved 

konkretisering av familiegrupper og utfordringsbilde. 

5. Meråker kommune vurderer at vi ikke har kapasitet til å bosette enslige 

mindreårige flyktninger.  



6. Kommunestyret ønsker å ta en ny status innen 01.06.2023, for å se om det 

er mulig å ta en ny helhetlig vurdering med hensyn til kapasitet. Analyse av 

antall gjennomførte bosettinger og eventuell utflytting og eventuell ledig 

kapasitet. Dersom bosettingsbehovet øker ytterligere i løpet av året, vil 

Kommunestyret vurdere en tilleggsanmodning. 

7. For å forhindre utenforskap gis det tilbud om gratis SFO til flyktninger fra alle 

nasjonaliteter. Tilbud utvides også til å gjelde 3. og 4. trinn.  

  

PS 7/2023  KS spør - Debatthefte 1 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Meråker kommune gir innspill slik det går frem av sakens konklusjon til KS i 
forbindelse med Debatthefte I 2023 Evne og kraft til å bære. 

  

  

 

PS 8/2023  KS debatthefte 2 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Meråker kommune gir innspill slik det går fram av sakens konklusjon til KS i 
forbindelse med tariffoppgjøret 2023. 

  



 

PS 9/2023  Avtale om psykologtjeneste barn og unge i VR - og endring av 
ordlyd i øvrige tjenesteavtaler i VR på to punkter 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Framlagte avtale om felles psykologtjenester barn og unge vedtas. 

 

PS 10/2023  Søknad om garanti - Meråker menighet 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

1.Meråker kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Meråker 
sokn tar opp til nytt garasjebygg. 

2.Kausjonen gjelder for lånets hovedstol maks. 1.500.000 kroner med tillegg av 
10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 
1.650.000 kroner som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 

3.Kausjonsansvaret gjelder fra juni 2023 og opphører juni 2063 med tillegg av 2 
år. 

4.Garantien skal godkjennes av departementet v/statsforvalteren etter 
kommuneloven §14-19, og garantien er ikke gyldig uten slik godkjenning.  

  

 



PS 11/2023  Meråker Camping AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 
ved Meråker Alpinsenter 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Meråker Camping AS (org.nr. 925390666) gis serveringsbevilling i kafe på toppen av 
Fagerlia Skisenter. Som styrer for bevillingen godkjennes Stine Dybvadskog f. 
070791. 

I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a, b, c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Meråker Camping 
AS følgende skjenkebevilling: 

Tidsrom:  fram til 1.5.2023 
Bevillingshaver: Meråker Camping AS 
Styrer:   Stine Dybvadskog f. 070791 
Stedfortreder: Anne Karin Overvik f. 251267 
Bevertningssted: Meråker Alpinsenter, kafeteria 
Alkoholvare:  øl, vin og brennevin 
Omfang:  Alminnelig 
Type virksomhet: Restaurant 
Skjenkeareal:Inn- og utendørs, til sammen ca. 120 sitteplasser 
Skjenketid:  øl og vin – kl. 1000 – kl. 2000, brennevin: kl. 1300 – kl. 2000 
  

 

PS 12/2023  Oppfølging av vedtak om høringssvar polititjenester og beredskap 
Formannskapets behandling den 17.01.2023: 

Representanten Furunes fremmet følgende forslag: 

Mandatet i saken (punkt 1. og 2.) utvides med følgende punkter :  

3. Lokalt brannvesen og ambulanse inviteres med inn i arbeidet. Det avklares om 

etatene ønsker lokaler  samlokalisert med politi, Tollmyndighet og Statens vegvesen. 

Dette er lokaler i tillegg til dagens lokaliteter. 

4. Det vurderes etablering av landingsplattform for helikopter. Dette gjelder både 

redningshelikopter og politihelikopter. 



5. Meråker kommune går i dialog med Meråker Brug for vurdering av eventuell kjøp 

av tomt på «rettlina». 

6. Det vurderes om felles bygg føres opp av Meråker kommune og lokaler leies ut til 

de ulike etatene. 

7.  Meråker kommune går i dialog med forsvaret for samarbeid på riksgrensa ang. 

Sveriges og Finlands søknad om medlemskap i NATO. 

  

Forslag om at formannskapet utgjør arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Kari Anita Furunes om tilleggspunkt i mandat ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

For samhandling med politiet om etablering av polititjenestested i Meråker i 2023 og 
å følge opp Kommunestyrets sak 33/22, opprettes det en lokal arbeidsgruppe 
bestående av formannskapet.  

Kommunedirektør er sekretær for arbeidsgruppen. 

1. Etablering av polititjenestested i Meråker i 2023 i samspill med politiet. 

2. Følge opp utredning av etablering av samlokalisering av Politi, Tollmyndighet, 

Statens vegvesen m.v. ved samlokalisering i Teveldal.  

3. Lokalt brannvesen og ambulanse inviteres med inn i arbeidet. Det avklares om 

etatene ønsker lokaler  samlokalisert med politi, Tollmyndighet og Statens 

vegvesen. Dette er lokaler i tillegg til dagens lokaliteter. 

4. Det vurderes etablering av landingsplattform for helikopter. Dette gjelder både 

redningshelikopter og politihelikopter. 

5. Meråker kommune går i dialog med Meråker Brug for vurdering av eventuell 

kjøp av tomt på «rettlina». 

6. Det vurderes om felles bygg føres opp av Meråker kommune og lokaler leies 

ut til de ulike etatene. 

7. Meråker kommune går i dialog med forsvaret for samarbeid på riksgrensa ang. 

Sveriges og Finlands søknad om medlemskap i NATO. 
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