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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Sak 36/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
10.06.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/699

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
36/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Telstad gård
Møtedato: 10.06.2014
Tid:
Kl. 15.00
Informasjon om Telstad og FishSpot
Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
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Kaja Haugseth
Margit Wang
Varamedlemmer:
Ragni Hole
Ibrahima Sesay
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Oskar Snarvold
Merknad:
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28/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.04.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.04.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.04.2014.
29/14
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2013
Formannskapets innstilling:
Årsregnskap og årsmelding for 2013 godkjennes.
Behandling:
Rune Storli, SP, deltok ikke under behandlingen av denne saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Årsregnskap og årsmelding for 2013 godkjennes.
30/14
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2014
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2014 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
Behandling:
Rune Storli, SP, deltok ikke under behandlingen av denne saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2014 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
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31/14
VEDRØRENDE FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Festeavgiften pr. grav i Tynset Fellesområde settes fra og med 2015 til kr 250 pr. år.
Festeavgiften kreves inn hvert 10. år.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Saken utsettes til behandlingen av virksomhetsplanen for 2015.
Forslaget fra Sandbakken vedtatt med 17 mot 10 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes til behandlingen av virksomhetsplanen for 2015.

32/14
SØKNAD OM ØKNING AV OFFENTLIG TILSKUDD - EGGEN OG ØYAN
BARNEHAGER
Rådmannens innstilling:
Eggen og Øyan barnehage tildeles offentlig tilskudd per plass tilsvarende 100 % av det en
kommunal barnehageplass i gjennomsnitt koster, fra 1.august 2014. Merutgiften kommunen
vil få, 88 200 kroner dekkes av disposisjonsfondet.
Behandling:
Ordfører Bersvend Salbu SV, Nils Øian TFV og Hanne Graneng SV ble enstemmig erklært
inhabile og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (24-0).
Vedtak:
Eggen og Øyan barnehage tildeles offentlig tilskudd per plass tilsvarende 100 % av det en
kommunal barnehageplass i gjennomsnitt koster, fra 1.august 2014. Merutgiften kommunen
vil få, 88 200 kroner dekkes av disposisjonsfondet.

33/14
HØRING - ARBEIDSMARKEDET FOR AVKLARINGS- OG
OPPFØLGINGSOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune avgir høringsuttalelse som vedlagt saken til arbeids- og sosialdepartementet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
TYNSET KOMMUNE
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Vedtak:
Tynset kommune avgir høringsuttalelse som vedlagt saken til arbeids- og sosialdepartementet.

34/14
VALG - RÅDET FOR KVIKNE - RENNEBU KRAFTLAG 2014-2017
Valgnemndas innstilling:
Rådet for Kvikne – Rennebu kraftlag 2014 – 2017:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Kjetil Frengstad (valgt for 4 år)
Anne Gerd B. Skogstad (valgt for 4 år)
Jon Tore Dalsegg (valgt for 4 år)
Ordføreren (2 år igjen)

Varaordføreren (2 år igjen)
Rune Storli (2 år igjen)

Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådet for Kvikne – Rennebu kraftlag 2014 – 2017:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Kjetil Frengstad (valgt for 4 år)
Anne Gerd B. Skogstad (valgt for 4 år)
Jon Tore Dalsegg (valgt for 4 år)
Ordføreren (2 år igjen)

Varaordføreren (2 år igjen)
Rune Storli (2 år igjen)

35/14
FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
Kontrollutvalgets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten for Tynset kommune 2014, ”Arbeidsmiljø og sykefravær” tas
til etterretning.
Rapporten viser at sykefraværet generelt sett viser en positiv utviklingstrend og at Tynset
kommunes sykefraværsprosent er positiv sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Rådmannen bes om å følge opp rapporten med flg. tiltak:
1. Styrke fokus på avviksrapportering i det nye kvalitetssystemet, særlig med hensyn til
leders oppfølging av avvik og informasjon til verneombud, tillitsvalgte og ansatte om
oppfølgingen.
2. Styrke veiledning og kontroll av utforming og bruk av HMS-planer i de enkelte
verneområdene, for å sikre større grad av felles tilnærming og utbredelse av ”beste
praksis” i kommunen.
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3. Ha et kontinuerlig fokus på involvering av verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere i
HMS-arbeidet.
4. Styrke kontrollen med at arbeidsgivers plikter i oppfølging av sykemeldte følges.
5. Sørge for at medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til retningslinjene.
Kontrollutvalget gis en skriftlig tilbakemelding på denne oppfølgingen innen 1. november
2014.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Stryke alt etter 1. setning i kontrollutvalgets innstilling.
Forslaget fra Salbu vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten for Tynset kommune 2014, ”Arbeidsmiljø og sykefravær” tas
til etterretning.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 10.06.2014.
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LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET 2014 2017 - STATUS OG FINANSIERING
Arkiv: V00 &40
Arkivsaksnr.: 11/1001

Saksbehandler:
Ylva Sneltvedt

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
65/12
Kommunestyret
37/14
Kommunestyret
60/11
Kommunestyret

Møtedato
02.10.2012
26.08.2014
25.10.2011

Vedlegg:
1. Tilsagn om BU-midler til gjennomføring av prosjektet «Levende landbruk – fellesprosjekt
for Alvdal og Tynset kommuner 2014 – 2017», datert 16.12.2013
Andre dokumenter i saken
1. FJELLLANDBRUKET FOR FREMTIDEN - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG
TYNSET KOMMUNER 2012-2015, datert 15.08.2011
2. FJELLLANDBRUKET FOR FREMTIDEN - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG
TYNSET KOMMUNER 2012-2015, datert 28.10.2011
3. LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET
KOMMUNER 2013 - 2016, datert 21.09.2012
4. LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET
KOMMUNER 2013 - 2016, datert 05.10.2012
5. LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET
KOMMUNER 2013 - 2016, datert 05.10.2012
6. LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET
KOMMUNER 2013 - 2016, datert 05.10.2012
7. ANBUDSDOKUMENTER LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT
ALVDAL OG TYNSET KOMMUNER 2013 - 2016, datert 25.10.2013
Melding om vedtak sendes til
Alvdal kommune, 2560 Alvdal
Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen v/Erik Ilseng, postboks 4034, 2306 Hamar
Saksopplysninger
Det felles landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset - «Levende Landbruk» - ble lagt ut på anbud
i oktober 2013. To firmaer leverte inn tilbud, og Tine Rådgivning AS fikk tildelt oppdraget
med en kostnadsramme på litt i underkant av 1,6 millioner kroner. Tine Rådgivning AS har
inngått et samarbeid med Nortura og Norsk Landbruksrådgivning for å gjennomføre
prosjektet. Innholdet i prosjektet er felles temamøter og individuelle veiledningspakker.
Landbruksprosjektet ble igangsatt på nyåret i 2014, og prosjektets styringsgruppe hadde sitt
første møte den 07.02.2014. Det ble raskt opprettet en egen Facebook-side for prosjektet, og
det er lagt link til denne på kommunenes hjemmesider.
TYNSET KOMMUNE
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Den 26. og 27. mars 2014 ble det gjennomført oppstartsmøter i prosjektet i henholdsvis
Tynset, Kvikne og Alvdal. Det var stor deltakelse med til sammen om lag 130 frammøtte,
stemningen var god og deltakerne fornøyde.
Oppfølging med motivasjonsmøter ble gjennomført 7. og 8. april på de sammen stedene. På
motivasjonsmøtene var det omtrent like mange og fornøyde deltakere som på
oppstartsmøtene.
Landbruksprosjektet skal gi den enkelte bonde hjelp og mulighet til å velge riktig strategi for
virksomheten gjennom individuelle veiledningspakker. Prosjektledelsen har i den forbindelse
fulgt opp oppstarts- og motivasjonsmøtene med kontakt mot bønder/ produsenter som har
meldt seg som videre deltakere i prosjektet. Det er gjort konkrete avtaler for oppfølging med
de fleste deltakerne, mens noen allerede før sommeren fikk levert en del individuell
rådgivning innenfor økonomi og generasjonsskifte.
Tilbudet til de som har meldt seg på prosjektet består i oppfølging gjennom individuelle
veiledningsopplegg på til sammen 15 timer, gjennomført av personer med relevant
kompetanse. Egenandel for veiledningspakka er på kr 2 000.
Tilsammen 86 bønder har foreløpig meldt seg som deltakere, henholdsvis 32 fra Alvdal og 54
fra Tynset, noe som utgjør en fordeling på 40/60.
Det er gjennomført møte i prosjektgruppa den 22. april, og styringsgruppa hadde sitt andre
møte den 06. juni. En fullstendig halvårsrapport over gjennomførte aktiviteter og tilhørende
kostnader er under utarbeidelse i disse dager.
Finansiering:
Den 15. november 2013 sendte kommunene søknad om BU-midler til Fylkesmannens
landbruksavdeling for delfinansiering av prosjektet. Anslått kostnadsramme for prosjektet ble
i søknaden satt til 2 millioner kroner. På grunnlag av kostnadsrammen i det aksepterte tilbudet
fra Tine Rådgivning AS, fikk kommunene den 16.12.2013 tilbud om 50 % delfinansiering
gjennom BU-midler, dvs. et tilskudd på inntil kr 800 000. For å få utbetalt disse midlene må
kommunene bekrefte at prosjektet er fullfinansiert.
Saksvurdering
Oppstarten av prosjektet har vært svært vellykket, og oppslutningen er bra. Det synes som
prosjektet hittil har vært et viktig og positivt tiltak for landbruket i Tynset og Alvdal.
Prosjektledelsen vil ved siden av arbeidet med de individuelle veileveiledningspakkene, også
arrangere temamøter for kjøttfeprodusenter førstkommende høst, som et ledd i å styrke
deltakelsen i prosjektet fra denne produsentgruppen.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at de går for landbruksprosjektet, og dermed også vedtatt
at Tynset kommune må betale sin rettmessige andel av prosjektet. I prosjektplanen for
landbruksprosjektet er det skissert en kostnadsfordeling på 50/50 mellom de deltakende
kommunene. Siden kommunestyret i sitt vedtak i sak 65/12 ikke sa noe konkret om kostnadsfordelingen mellom Tynset og Alvdal, har kommunestyret i Tynset i prinsippet indirekte
vedtatt at de går for en lik finansieringsandel mellom kommunene.
TYNSET KOMMUNE
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Alvdal kommunestyre på sin side vedtok i sin behandling av «den samme saken», sak 70/12,
en kostnadsfordeling på 40/60 mellom Alvdal og Tynset.
Det er et betydelig antall flere aktive gårdsbruk i Tynset (241 stk. i 2013), enn i Alvdal (154
stk. i 2013). Aktiviteten i Tynset er også forholdsmessig høyere enn i Alvdal, både når det
gjelder behandling av jordlovssaker, tilskuddssaker, utbyggingssaker i landbruket mm. Dette
synliggjøres forøvrig godt i timeregnskapet til landbruksforvaltningen. Det er også langt flere
produsenter fra Tynset (54) enn fra Alvdal (32) som har meldt seg på den individuelle
veiledningsdelen av landbruksprosjektet. Alle de nevnte forhold viser seg faktisk å ende opp i
en fordelingsnøkkel mellom Tynset og Alvdal på 60/40. Rådmannen mener ut fra dette at en
kostnadsfordeling i landbruksprosjektet mellom Tynset og Alvdal på 60/40 er rimelig.
Som tidligere nevnt er kostnadsrammen for gjennomføring av prosjektet «Levende landbruk»
på om lag 1,6 millioner kroner. Fylkesmannens Landbruksavdeling har bevilget inntil kr
800 000 (50 %) i delfinansiering, og da gjenstår det kr 800 000 som kommunene må betale
sjøl. Etter en kostnadsfordeling på 60/40 mellom Tynset og Alvdal vil Tynset kommunes
andel utgjøre kr 480 000 fordelt over en 4-års periode.
Siden den felles landbruksforvaltningen er ansatt i Alvdal kommune, og representanter derfra
sitter i både Styringsgruppe og Prosjektgruppe, er det administrativt avklart at
prosjektregnskapet skal føres i Alvdal.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Landbruksprosjektet skal gi den enkelte bonde hjelp og mulighet og slik bidra til opprettholde
og styrke landbruket i Alvdal og Tynset. Prosjektet kan bidra til å utnytte lokale naturgitte
ressurser.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, bevilger inntil kr 480 000 som delfinansiering av
prosjektet «Levende landbruk»- det felles landbruksprosjektet i Tynset og Alvdal 20142017.
2. Beløpet belastes næringsfondet.
3. Årlige bevilgninger overføres til Alvdal kommune ved årets begynnelse, senest innen 15.
januar det enkelte år. Årets andel overføres umiddelbart.
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HØRING - BRUK AV SNØSKUTER TIL FORNØYELSESKJØRING - LOV OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
Arkiv: K01 &13
Arkivsaksnr.: 14/914

Saksbehandler:
Tale Nedberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
38/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

Vedlegg
Høringsbrev
Andre dokumenter i saken
1. BRUK AV SNØSKUTER FOR FORNØYELSESKJØRING - ENDRINGER I LOV OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR
MOTORKJØRETØYS HØRING, datert 10.07.2014
Melding om vedtak sendes til
Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no
Saksopplysninger
Det vises til høringsbrev av 10. juli 2014 fra Klima- og Miljødepartementet med forslag til
endringer i forskrift om motorferdsel. Høringsfrist er satt til 19. september 2014.
På grunnlag av innført forsøksordning og debattene om forsøksordningas lovlighet, bestemte
regjeringa den 19. juni 2014 å avvikle forsøket. I stedet ville de legge til rette for en rask
lovprosess gjennom en lov-/forskriftsendring.
Departementet foreslår at det inntas en ny bestemmelse i motorferdselloven om gir adgang for
kommunene til å etablere snøskuterløyper. Bestemmelsen er utforma som en
forskriftshjemmel som gir departementet kompetanse til i forskrift å gi adgang for
kommunene til å etablere snøskuterløyper. Bestemmelsen gir rammer for departementets
forskriftskompetanse og kommunens planlegging, herunder bestemmelser om hvor slike
løyper kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av
friluftsliv og naturmangfold. Det anses hensiktsmessig at mer detaljerte regler om kommunens
adgang til å etablere snøskuterløyper fastsettes av departementet i forskrift.
Departementet foreslår at endringa i motorferdselloven tas inn som nytt annet og tredje ledd i
lovens § 4 a. Videre foreslår departementet at bestemmelser som regulerer kommunens
adgang til å etablere snøskuterløyper tas inn i en ny § 4a i forskrift for motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag.
Da forsøksordninga ble avslutta ble det gitt signaler om at lov-/forskriftsendringa skulle ligge
tett opp mot det som var rammene for forsøket. Endringene som tas inn i forskrifta er i all
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hovedsak tilsvarende den lokale forskrifta som kommunestyret vedtok i sak 6/14 den
18.2.2014.
Forut for dette ga Tynset kommune 18. juni 2013 følgende høringsuttalelse til
forsøksordninga med etablering av snøskuterløyper og lokal forskrift for forsøksordninga:
Rådmannen er positiv til at det i forslaget åpnes opp for etablering av løyper for
kjøring med snøskuter. At man legger det inn i behandling etter plan- og
bygningsloven sikrer en helhetlig vurdering, og man vil på den måten finne fram til det
området/de områdene i kommunen som er best egnet for anlegning av løypetraseer.
Gjennom en planprosess vil man også få en helhetlig vurdering av konsekvensene for
ulike aspekter med denne type ferdsel.
Etablering av snøskuterleder vil kunne gi et bedre tilbud til bevegelseshemmede og
eldre som ønsker å komme seg ut i naturen, sjøl om det allerede i dagens forskrift er
åpnet opp for en mindre streng behandling av funksjonshemmede sjøl der formålet er
ren turkjøring.
Forskrifta til forsøksordninga:
Forslaget til forskrift inneholder imidlertid mange restriksjoner, og det legges opp til
en svært møysommelig prosess før kommunene vil kunne få godkjent sine
snøskuterløyper. Dette kan medføre at forsøkskommunene knapt vil få på plass
godkjente løyper før forsøksperioden er over, og dermed få liten tid/lite grunnlag for å
evaluere bruken av disse.
Det forskriftsfestes at man skal utrede konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv,
bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Det er restriksjoner for hvor
løyper kan etableres, og det skal blant annet tas hensyn til støy og ulemper for
friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, og kulturminner og kulturmiljø. I
tillegg til disse restriksjonene skal skuterløypene ikke legges i verneområder, foreslåtte
verneområder eller nasjonale villreinområder, være til skade eller ulempe for
reindrifta eller kreve terrenginngrep. Videre skal ikke løypene legges i skredutsatte
områder eller bratt terreng, og inngrepsfrie områder bør unngås.
Kommunen skal også sette vilkår for tidsrom for bruker av løypene med tanke på når
på dagen, ukedager, helg, høytider og når på året.
Rådmannen mener det er positivt at løypene ikke skal legges til verneområder, sjøl om
dette innebærer at deler av Tynset kommune ikke vil kunne åpnes for ferdsel. I tillegg
til verneområder, har både Forollhogna og Knutshø villreinområder status som
nasjonale villreinområder.
Endringene i forskrifta er i hovedsak ment å åpne opp for mulighet for kommunene til å
etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter med følgende vilkår:
• Løypene kan ikke legges i verna områder, foreslåtte verna områder eller i nasjonale
villreinområder.
• Løypene skal angis i areal- eller reguleringsplan. For behandling av planen gjelder
plan- og bygningslovens §§ 3-1 til 5-6 og 10-1 til 13-4.
• Løypene skal ikke stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplanen.
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• Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift eller kreve
terrenginngrep.
• Planarbeidet skal hensynta:
o Støy og andre ulemper for friluftslivet
o Støy og andre ulemper for naturmangfold
o Støy og andre ulemper for bolig- og hytteområder
o Støy og andre ulemper for kulturminner og kulturmiljø
• I planarbeidet skal man utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og
naturmangfold i plan- og influensområdet.
• Man skal kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og
vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i
kommunen.
• I planlegginga skal man også hensynta sikkerhet for dem som kjører og andre.
• Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder kjørefart
og kjøretid.
• Det kan fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
• Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneier
har samtykket til slik løype.
• Løypene kan påklages og fylkesmannen er klageinstans.
• Myndighet for å fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-4.
Dette knytter seg til støy eller andre negative virkninger for friluftsliv
• Departementet kan prøve alle sider av saken ved en innsigelsessak.
Andre endringer i nasjonal forskrift:
§ 8 oppheves: I avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra
brøytet veg, og som har liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og sårbare naturvern-,
frilufts- eller viltområder, kan Miljødirektoratet åpne mulighet i enkelte deler av landet for
bruk av snøscooter. I slike områder kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med
snøscooter etter forslag fra kommunen. Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av
løypene.
§ 9 endres til å gjelde hele landet fra tidligere Finnmark og Nord-Troms: Motorferdsel etter
disse forskrifter er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni.
Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller
for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser,
eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra
kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og
fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.
Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første ledd.
Særlige spørsmål departementet ønsker tilbakemelding på:
1. Tekniske krav til snøscooteren: Departementet foreslår ikke spesifikke krav til
snøscooteren, men ønsker å høre om det er ønskelig og om det er praktisk
gjennomførbart.
2. Kontroll og sanksjoner: foreslår ingenting konkret nå.
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser. Det beskrives at et styrket oppsyn av
politi og SNO vil kreve økte bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for
veiledning. Det vil ikke gis økte midler til kommunal administrering.
Saksvurdering
Lov- og forskriftsendringene viderefører de ulike hensynene og vurderingene som var fastsatt
for forsøket. Løypeforslag skal behandles etter plan- og bygningsloven som ved forsøket. Det
er med andre ord få endringer fra de vilkår og utredninger som var planlagt for forsøket til
lov- og forskriftsendringen.
Videre mener rådmannen at alle villreinområder bør inngå i unntaket og ikke bare de
nasjonale villreinområdene. Her bør man benytte dagens grense for helårsleveområde (for de
områdene som ikke er nasjonale villreinområder) som yttergrense. Videre bør man ha med i
forskrifta at snøskuterløypene ikke skal legges i INON-områder der det fra før ofte er lite
forstyrrelser og støy. På denne måten kan man ivareta større områder der det fra før av er lite
påvirkning.
Rådmannen ser på endringene med §§ 8 og 9 i forskrifta som positive og naturlige i forhold til
en eventuell innføring av fornøyelseskjøring med snøscooter.
Særlige spørsmål:
1. Spesifikke krav til snøscooteren kunne for eksempel vært krav i forhold til støy,
hastighet, hestekrefter og lignende. Men det er usikkert om dette lar seg gjennomføre i
praksis i og med at det ikke gis signaler om økt oppsyn. Videre vil slike begrensninger
måtte gjelde for hele landet. Dersom det blir fornøyelseskjøring bør man legge vekt på
de faglige vurderingene ved planlegginga av løypene og sette begrensninger i forhold
til tid på døgnet, tid på året, fart og lignende.
2. Det bør settes kontroll- og sanksjonsmuligheter i det nye lovforslaget.
3. Det må bevilges økte økonomiske rammer øremerket oppsyn av SNO og politi i
forhold til legaliseringen av fornøyelseskjøring i etablerte løyper. Dette er naturlig for
å øke kunnskapsgrunnlaget rundt lovendringen og sikre at kjøringa foregår lovlig.
Lovendringene legger opp til at Fylkesmannen skal ha innsigelsesmyndighet ved etablering av
løyper. Kommunen kan tillate rasting/stopp 30 meter fra hver side av løypa på fastsatte
plasser. Dette vil da ikke gjelde for hele strekningen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Økt ferdsel med snøskuter vil føre til et økt CO2-utslipp. På den annen side vil de foreslåtte
endringene kunne føre til at færre nordmenn kjører til Sverige med bil, henger og snøskuter.
Dette vil gi en reduksjon i CO2-utslipp.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, støtter forslaget til endringer i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag, og forskrift om motorkjøretøyer i utmarks og på islagte vassdrag.
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AVLASTNINGSBOLIG FOR TFF - ENDRET FINANSIERING
Arkiv: GID 44/189
Arkivsaksnr.: 13/1700

Saksbehandler:
Svein Magne Storaas

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
39/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

Vedlegg
1. Fugleperspektiv nordøst
2. Gulvbehandlingsplan 1. et.
3. Situasjonsplan
Andre dokumenter i saken
1. VEDR HÅNDTERING AV KONKURRANSE OM AVLASTNINGSBOLIGER, datert
10.09.2013
2. MIDLERTIDIG SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INVESTERINGSTILSKUDD
AVLASTNINGSBOLIG LITUN, datert 24.01.2014
3. OLAF RØSTS GATE 33, datert 12.09.2013
4. AVLASTNINGSBOLIG FOR TFF - ENDRET FINANSIERING, datert 10.07.2014
5. TILSAGN OM INVESTERINGSTILSKUDD- AVLASTNINGSBOLIG LITUN, datert
28.04.2014
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Dagens avlastningsbolig ved Litun senter er ikke tilrettelagt for de behov som
tjenestemottakerne har. Små og trange rom vanskeliggjør bruk av hjelpemidler som igjen gir
slitasje på personalet. Bygget er heller ikke i nærheten av å være universelt utformet.
Kommunestyret vedtok 30.10.2012 å kjøpe Olaf Røsts gate 33 for å kunne bygge ny
avlastningsbolig med plass for fem samtidige brukere. Den eksisterende boligen er revet og
tomta er klargjort for bygging. Det foreligger vedtak på bygging av nye avlastningsboliger for
TFF. Det er totalt bevilget kr 14,2 millioner til formålet.
Saksvurdering
En arbeidsgruppe har laget kravspesifikasjoner for den fremtidige boligen. Her er det gitt
relativt detaljerte kriterier for bl.a. funksjon, utforming, robusthet, energi, miljø og økonomi.
Flere av de eksisterende boligene for TFF er utsatt for stor innvendig slitasje. Det er derfor
stilt strenge krav til overflater og bruk av vandalsikre tekniske komponenter. Tynset kommune
er også en av 6 klimaspydspisskommuner i Norge, det er derfor lagt vekt på ønsket om å
oppføre et lavenergihus.
Ved å tilrettelegge for tjenestemottakere fra 0 til 19 år, blir boligen definert som «barnebolig».
Kommunen har fått økt tilskuddet fra Husbanken med kr 3 350 000 da «barnebolig» er å anse
som institusjon. Dette gir noe strengere krav blant annet til belysning av arbeidsplass som er
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medtatt i prosjektet. Beliggenheten er gunstig for utnyttelse av personell. Det er en utfordring
å unngå institusjonspreget da det er mange tekniske løsninger, for eksempel takheiser. Det er
tatt med personalrom med garderober og kontor.
Arkitekten for prosjektet har anbefalt og prosjektert et hus bygget i massivtre. Slike bygg gir
robuste overflater som gir lavere vedlikeholdskostnader. Massivtre har høy brannmotstand og
gjør det enkelt å plassere ventilasjonsrom på loft. Byggemetoden er relativt ny i Norge, og
dette er den første boligen som tenkes oppført i massivtre i vår region. To av boenhetene er
spesielt tilpasset stell og pleie, disse får installert traversopphengt takheis på både bad og
soveromdel. En boenhet er gitt ekstraordinær forsterkning med bruk av sikkerhetsglass og
lydsluse for skjerming. Denne vil også bli benyttet som treningsleilighet/overgangsleilighet.
Det er medtatt eget datanett for overvåking.
Prosjektet har vært utlyst på Doffin. Anbud er innhentet og forhandlinger er gjennomført med
anbyderne. Byggekostnaden ble under forhandlingene redusert med kr 2 295 000,-. Det ble
valgt bort elementer som lekeplassutstyr, fallsikkert underlag under huske, utvendige flisfelter
på fasaden, sedum taktekking (4cm torv) og peis. Spilehimlinger i kvistfri furu erstattes med
systemhimlinger. Det velges en enkel frittstående bod som gir enklere brannkrav. Utvidet
parkeringsplass i nord for alle boligene i kvartalet er vist på utomhusplan, men ikke med i
prosjektet.
Det er tatt med et nytt spredenett for data fra Litun senter for kr 250 000,-. Dette vil redusere
kommunens årlige abonnementskostnader med ca kr 80 000,-.
Entreprenørerne har vedståelsesfrist ut august 2014.
Konklusjonen er at prosjektet ligger 38 % over budsjettrammen.
• 12 % kan tilskrives kravet som er satt til lavenergi
• 10% prisstigning som minimum siden 2010
• 16% skyldes en kombinasjon av
o Tekniske løsninger knyttet til institusjon og krav til arbeidsplass, men dette
utløser samtidig høyere tilskudd fra Husbanken.
o Massivtre og usikkerhet fra entreprenørenes side for en mindre kjent
byggemetode gir noe høyere pris enn forventet.
Tallene fra budsjett er foreløpige kostnadsoverslag. Budsjettet er ikke tidligere prisjustert
utover tilpasning til nye tekniske krav(TEK 10). Kostnadene har økt med kr 5 365 000.
Tilskuddet fra Husbanken er økt med kr 3 350 000. Brutto økning kr 2 015 000 gir netto
merutgift for kommunen stor kr 1 612 000,- når det tas hensyn til Merverdiavgiftskompensasjon.
Husbanken har i sitt tilsagn satt krav til fremdrift, og oppstart må skje i høst for å beholde
tilskuddet. Dersom prosjektet blir utsatt må vi søke Husbanken på nytt. Ved utsettelse må
prosjektet lyses ut på nytt, kanskje med andre kriterier. Det vil da påløpe ekstra kostnader for
ny prosjektering som anslås til om lag kr 1,3 millioner.
Prosjektet har blitt dyrere enn forutsatt, men fordi tilskuddet fra Husbanken er vesentlig større
enn forutsatt anbefaler rådmannen likevel at bygget realiseres.
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Prosjektkostnaden inneholder nybygg inklusive kjøp av tomt, riving av eksisterende bolig og
inventar iht. til tidligere vedtak. Totale kostnader beløper seg til kr 19 565 000,-. Det er da
budsjettert med en usikkerhet på kr 1 500 000.

Sum prosjektkostnad:
Tilskudd Husbanken:
Ubundet inv.fond (mva):
Lån:
Sum finansiering:

Budsjett
14 200 000
4 580 000
700 000
8 920 200
14 200 000

Økning
5 365 000
3 350 000
2 007 000
0
5 365 000

Ny kostnad
19 565 000
7 938 000
2 707 000
8 920 200
19 565 000

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Energi og Teknikk.
Bygget er prosjektert for å oppfylle krav til Lavenergibolig klasse 1 iht. NS3770. Det legges
vannbåren varme i gulv tilknyttet fjernvarmeanlegg. Pipe og lukket ildsted etableres som krise
varmekilde dersom funksjonssvikt oppstår i fjernvarmeanlegget.
Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på
miljøet, forutsatt at det kommer fra en bærekraftig forvaltet skog. Tre er et av de mest
miljøvennlige byggematerialene vi har i Norge i dag, og har følgende sentrale
miljøegenskaper:
• Råvarene er en fornybar ressurs.
• Økt bruk av tre reduserer CO2- utslippene til atmosfæren.
• Stor andel fornybar energi i fremstillingsprosesser.
• Gir godt innemiljø.
• Gjenvinning og gjenbruk er enkelt.
Bruk av massivtreelementer vurderes som hensiktsmessig ut fra bruksmessige og
totaløkonomiske hensyn. I et livssyklusperspektiv kommer massivtre gunstigere ut enn bruk
av tradisjonelle veggkonstruksjoner.

Rådmannens innstilling:
1. Det vedtas bygging av avlastningsboliger med totalkostnad kr. 19 565 000.
2. Prosjektet finansieres slik:
Tilskudd Husbanken:
Ubundet inv.fond (mva):
Lån:
Sum finansiering:
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GODKJENNING AV INTENSJONSAVTALE
Arkiv: 030 &01
Arkivsaksnr.: 14/976

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
40/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

Vedlegg
1. Intensjonsavtale mellom kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Sør-Trøndelag om
kjøp av Abakus AS
2. Intensjonsavtale mellom kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Sør-Trøndelag og
Ola Næsheim om kjøp av Abakus AS
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Abakus AS
Os kommune
Tolga kommune
Alvdal kommune
Folldal kommune
Rendalen kommune
Trysil kommune
Engerdal kommune
Åmot kommune
Stor-Elvdal kommune
Skjåk kommune
Lesja kommune
Sel kommune
Dovre kommune
Lom
Vågå
Ringebu
Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Røros kommune
Holtålen kommune
Saksopplysninger
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter setter store krav til kommunene i
forhold til hvordan innkjøp skal gjennomføres. En strammere kommuneøkonomi og mer
omfattende regelverk knyttet til offentlige anskaffelser har ført til at stadig flere kommuner
samarbeider på dette området. Det er spesielt to forhold som er viktig i slike samarbeid.
• Større volum i innkjøpene innebærer lavere priser og bedre vilkår.
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• Bedre kvalitet og effektivitet i anbudsprosessene innebærer lavere samlede utgifter.
Større kommuner (innbyggertall over 20 000) håndterer vanligvis innkjøpsprosessen i
egenregi. Dette blir altfor kostnadskrevende for kommuner på vår størrelsesorden. Vi er derfor
avhengig av å samarbeide med flere kommuner.
Nord-Østerdal, med kommunen Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset har i dag et
samarbeid hvor Tynset kommune er vertskommune.
Nord-Gudbrandsdal med kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå samt
Sør-Østerdal med kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot har hvert sitt formelle
samarbeid som forplikter kommunene å foreta felles innkjøp.
I tillegg til de kommunene som i dag har avtale med Abakus A/S, er det et ønske om at også
Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Røros og Holtålen blir med i samarbeidet.
Alle tre samarbeidsregionene har inngått like avtaler med Abakus AS. Avtalene har varighet
frem til 31.12.2014. Dersom kommunene velger å ikke gå videre med vurderingene rundt et
evt. kjøp av Abakus AS må avtalene legges ut på nytt anbud i markedet.
Kommunenes kjøp av tjenester fra Abakus AS håndteres nå gjennom en tjenesteavtale som
altså må ut på anbud med få års mellomrom. Erfaringer fra tidligere anbudsprosesser tilsier at
det er svært få tilbydere som kan levere tjenester til våre regioner på den måten vårt samarbeid
er organisert. Dette synliggjøres ved at Abakus AS er blitt valgt som leverandør ved hver
anbudsrunde. De var billigst og hadde det beste tilbudet i forhold til de tjenester vi var ute
etter.
I møter med samarbeidskommunene i Sør-Østerdal og kommunene i Nord-Østerdal har det
vært diskutert hvordan en skal håndtere innkjøp framover. Ved forrige anbudsutlysning var
det i praksis kun Abakus som framsto som reel tilbyder. Årsaken til dette er at de har en
arbeidsform/leveranseform som er tilpasset våre samarbeidsformer. De har bygd opp en helt
spesiell kompetanse, har en infrastruktur (Web-sider) og nærhet til kommunene som en ser
som viktig.
Trysil og Engerdal kommuner har hatt samtaler med Abakus AS. Selskapet er ikke avhengig
av Næsheim, selv om det er han som har bygd opp selskapet og bidratt til
kompetanseoppbygging av medarbeidere. Selskapet har i dag 6-7 ansatte med mange års
erfaringer og kompetanse som det kan bygges videre på.
Trysil og Engerdal kommuner har sammen med Tynset kommune hatt samtaler med Næsheim
om et eventuelt kommunalt kjøp av selskapet. Næsheim har stilt seg positiv til dette.
Et mulig kjøp av selskapet ble diskutert i et møte med ordførerne og rådmennene for
samarbeidskommunene i Sør-Østerdal og Nord-Østerdal på Høsbjør 19. mai. Trysil og
Engerdal kommuner fikk her et mandat til å gå videre med dette og utarbeide forslag til en
intensjonsavtale om kjøp av Abakus AS mellom kommunene og eier av selskapet samt en
intensjonsavtale kommunene imellom. Dette er nå gjennomført, og intensjonsavtalene er også
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vurdert juridisk av advokatfirmaet Mageli ANS. Intensjonsavtalene sendes nå ut til
kommunene til behandling.
Saksvurdering
Det er usikkert om en i en anbudsprosess om innkjøpstjenester får tilbud fra leverandører som
har en kompetanse til å levere tjenester, råd og veiledning i tråd med det kommunene ønsker
og har behov for. Det er likevel ikke helt utelukket at dette er mulig. Vi står i så fall overfor
store utfordringer når det gjelder overføring av arkivmateriell til nytt firma samt videreføring
og overføring av kunnskap og oppbygging av relasjoner overfor det omfattende antall
leverandører som kommunene har forbindelser til.
Dersom kommunene ikke lykkes med å skaffe leverandør av innkjøpstjenester til en pris og en
kvalitet som er akseptabel, er alternativet enten å løse oppgaven internt ved å avsette ressurser
og bygge opp kompetansen i hver kommune, eller inngå andre former for interkommunale
samarbeid. Å bygge opp kompetanse enten i egen organisasjon eller interkommunalt vil være
utfordrende og ganske sikkert kreve betydelig mere ressurser enn det kommunene i dag bruker
på innkjøpsordningen. De 6 samarbeidskommunene i Nord- Østerdal har nå en samlet kostnad
på ca. kr 770.000,- pr år til innkjøpstjenester pluss variable kostnader ved kommunenes bruk
av Abakus til enkeltkjøp.
Ved et eventuelt oppkjøp av Abakus AS vil kommunen sikre seg tilgang til kompetanse og
kapasitet på området for offentlige anskaffelser. Dersom alle kommuner er med på et slikt
oppkjøp, vil en også unngå å bruke ressurser på en ny anbudsprosess. Abakus AS vil da være
et heleid kommunalt selskap som kan levere disse tjenestene til eierkommunen i egenregi.
Kravet for at selskapet skal kunne gjøre dette, er at det er 100% kommunalt eid, og at det har
mer enn 80-85 % av sin omsetning fra eierkommunene. Abakus AS kan fortsatt selge tjenester
til andre, men må holde seg innenfor grensen på 15-20 %.
Et eventuelt kjøp av selskapet vil også sikre kommunens tilgang til den kompetansen som er
bygd opp i selskapet.
Dersom kommunene beslutter å kjøpe Abakus AS, må det utarbeides en selskapsavtale som
regulerer forhold mellom eiere. I første omgang er det nå utarbeidet forslag til en
intensjonsavtale mellom kommunene og til en intensjonsavtale mellom kommunene og
eneeier av selskapet. Disse avtalene må godkjennes av alle kommuner som ønsker å delta.
Hvis kommunene ønsker å gå sammen om å kjøpe Abakus A/S vil det være en fordel at flest
mulig av kommunene i regionene våre er med på eiersiden. Jo flere kommuner som er med, jo
større innkjøpsvolumer kan en få. Dette vil gi bedre grunnlag for en effektiv drift av selskapet.
Større volum gir også muligheter til å opprettholde og videreutvikle den kompetansen som er i
selskapet i dag. Dette gir selskapet bedre mulighet til også å ta på seg oppdrag fra andre enn
eierkommunene siden de kan ha 15-20% av sin omsetning fra andre. Videre vil
«inngangsbilletten» for kommunene bli lavere jo flere kommuner som blir medeier i selskapet.
Forslaget som ligger i intensjonsavtalen er at utgangspunktet for prisen på selskapet vurderes
av en ekstern tredjepart. Revisjonsselskapet KPMG er engasjert til å gjøre denne vurderingen.
I intensjonsavtalen mellom kommunene legges det opp til at de deltakende kommunene skal
eie like mange aksjer hver, slik at hver kommune har lik stemmeandel i generalforsamlingen.
Selskapet har ikke som formål å utbetale utbytte til sine eiere. «Gevinsten» ved deltakelse skal
gjenspeiles i lavere kostnader til innkjøpstjenester. Høy kvalitet på tjenestene innebærer
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senket sårbarhet for kommunene ved at selskapet har flere ansatte å spille på med relevant og
god kompetanse.
Det er viktig med en rask framdrift og avklaring om kommunene ser det som formålstjenlig å
løse sine innkjøpstjenester ved å kjøpe opp Abakus A/S. En trenger derfor en rask behandling
i de enkelte kommuner på godkjenning av de vedlagte intensjonsavtalene. Dersom
intensjonsavtalene godkjennes i de enkelte kommunene er neste skritt å avtale pris på
selskapet. Det antas at dette vil ligge i størrelsesorden +/- kr 100.000 pr kommune, litt
avhengig av hvor mange kommuner som blir medeiere. Videre må det utarbeides
aksjonæravtale. Aksjonæravtalen og endelig vedtak om kjøp av aksjer må godkjennes i den
enkelte kommune. Det er lagt opp til at kjøpet skal gjennomføres i god tid før 31.12.14.
I de vedlagte intensjonsavtalene er alle kommuner som nå inviteres med på eiersiden tatt med.
Hvis det skulle være kommuner som ikke ønsker å delta, vil avtalene bli justert i tråd med
dette før de sendes ut til underskrift til de deltakende kommunene.
Det vil påløpe noen kostnader til verdivurdering av selskapet og juridisk bistand til
utarbeidelse av aksjonæravtale m.m. Trysil eller Engerdal kommune dekker disse kostnadene
innledningsvis og sender refusjonskrav til deltakende kommuner i etterkant. Med mange
deltakende kommuner vil dette trolig ikke overstige kr 10.000,- pr kommune.
Rådmannen mener at et kommunalt kjøp av Abakus A/S er en god måte for kommunene å
ivareta kommunens behov for innkjøpstjenester på. Dersom innkjøpsfunksjonen skal løses i
egen regi er det behov for betydelig større ressurser enn det som brukes på dette pr i dag.
Sårbarhet og kompetanse er også relevante problemstillinger. Abakus A/S har i dag god
kompetanse på området. Ved å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen vil vi oppnå
lavere sårbarhet enn om vi velger alternativet med å løse innkjøpsoppgavene i regi av
enkeltkommuner eller mindre grupper av kommuner.
Rådmannen anbefaler derfor at de vedlagte intensjonsavtalene godkjennes og at kommunen er
med videre i prosessen fram mot et kjøp av Abakus A/S.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Gode innkjøpstjenester vil bidra til effektive innkjøp med fokus på ressurssparing og
miljøhensyn.
Rådmannens innstilling:
1. Intensjonsavtale mellom kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Sør-Trøndelag om
kjøp av Abakus AS godkjennes.
2. Intensjonsavtale mellom kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Sør-Trøndelag og
Ola Næsheim om kjøp av Abakus AS godkjennes.
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SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/803

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
41/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM, datert
19.06.2014
Melding om vedtak sendes til
Rønnaug Åkerman Sandmæl 2500 TYNSET
Vararepresentanter
Leder i Tynset SV
Saksopplysninger
Rønnaug Åkerman Sandmæl søker i brev, datert 19.06.2014, om permisjon fra vervet som
kommunestyremedlem for Sosialistisk Venstreparti f.o.m. 06.07.2014 t.o.m. 31.07.2015.
Årsaken er svangerskap og fødsel.
Etter kommunelovens § 15, pkt. 2, kan kommunestyret etter søknad frita, for kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine
plikter i vervet.
Rønnaug Åkerman er fast medlem av kommunestyret. Innvilget permisjon vil føre til at
Steinar Brekken blir fast medlem og Grethe Kristin Graven blir 1. vararepresentant for
Sosialistisk Venstreparti til kommunestyret i perioden. Sandmæl er medlem av komite for
oppvekst. Hun er kommunestyrets representant i representantskapet for Nordøsterdalsmuseet
sammen med Morten Sandbakken og varamedlem i Rådet for likestilling for
funksjonshemmede.
Ved en eventuell innvilgelse av søknaden går Steinar Brekken inn som medlem av komite for
oppvekst. Christian Fr. Steenland er valgt vararepresentant til representantskapet for
Nordøsterdalsmuseet. Kommunestyret tar stilling til om det skal oppnevnes nytt varamedlem
til Rådet for likestilling for funksjonshemmede. Oskar Snarvold og Grete Negård Johansen er
medlemmer, Rune Storli er øvrig varamedlem. I så fall legges valgnemndas innstilling frem
senere i høst.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Rådmannens innstilling:
Rønnaug Åkerman Sandmæl innvilges permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Sosialistisk Venstreparti i perioden 06.07.2014–31.07.2015.
Steinar Brekken blir fast medlem av kommunestyret i permisjonsperioden.
Grethe Kristin Graven blir 1. vararepresentant.
2. vara: Erland Horten
3. vara: Dagfinn Hokstad
4. vara: Amar Fadiaw Niang
5. vara: Ragni Hole
6. vara: Jan Thore Ø. Martinsen
7. vara: Eirin Lien
8. vara: Jon Ole Hokstad
9. vara: Rolf Norsen
10. vara: Gunn Bråten
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SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/982

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
42/14
Kommunestyret

Møtedato
26.08.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM, datert
13.08.2014
Melding om vedtak sendes til
Jostein Sigurd Sivertsen Skrenten 12, 2500 TYNSET
Varamedlemmer
Leder i Tynset Arbeiderparti Vidar Mortensen, Furumoveien 7, 2500 Tynset
Gruppeleder for Arbeiderpartiet Morten Sandbakken, Mogata 5, 2500 Tynset
Saksopplysninger
Jostein Sivertsen søker i brev, datert 23.07.2014, om permisjon fra verv som
kommunestyrerepresentant for Tynset Arbeiderparti i perioden 01.08.2014–31.07.2015.
Søknaden innbefatter også alle verv som følger av vervet som kommunestyrerepresentant.
Bakgrunnen for søknaden er at Sivertsen i denne perioden er konstituert som rektor ved Fåset
skole og barnehage i Tynset kommune. Ved en eventuell permisjon vil Ibrahima Sesay gå inn
som fast medlem av kommunestyret for AP i perioden. Kari Skjulhaug rykker opp til 1.
varamedlem til kommunestyret for AP.
Sivertsen er nestleder i komite kultur/idrett. Ved en permisjon blir Ibrahima Sesay medlem av
komiteen. Han er videre medlem av valgnemnda for Arbeiderpartiet, medlem i museums- og
historielaget (Nils H. Øian er valgt varamedlem) og vara til trafikksikkerhetsutvalget.
Kommunestyret må ta stilling til om det skal velges nye medlemmer/varamedlemmer til
utvalgene. I så fall blir valgnemndas innstilling lagt frem i møte til høsten.
Saksvurdering
Valglovens § 13 andre, tredje og fjerde ledd fastsetter at enkelte personer innehar stillinger
eller funksjoner som gjør at de er utelukket fra å kunne velges. Leder av forvaltningsgren
innen kommunen kan ikke være medlem av kommunestyret.
I praksis har det vist seg at uttrykket «leder av forvaltningsgren» har skapt problemer når det
gjelder forståelsen. Om dette har kommunal- og regionaldepartementet uttalt i Valgrundskriv
nr 1/99:
«… Dette er et skjønnsspørsmål som valgstyret/fylkesvalgstyret må ta stilling til på bakgrunn
av hvordan administrasjonen er organisert i den enkelte kommune/ fylkeskommune …
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Et viktig utgangspunkt er at færrest mulig bør utelukkes fra valg.
Med uttrykket «forvaltningsgren» siktes det til et større, avgrenset og utadrettet
funksjonsområde i den kommunale/fylkeskommunale forvaltningen. For å kunne anse en
person som leder av forvaltningsgren, må vedkommende ha en kvalifisert lederfunksjon, der
vedkommende har et selvstendig ansvar. Stillinger som lederfunksjoner innenfor en sentral
del av administrasjonen må etter departementets oppfatning omfattes av uttrykket.
Rektor ved Fåset skole og barnehage er dermed leder for en kommunal forvaltningsgren og
kan ikke samtidig sitte som kommunestyremedlem. Det innstilles derfor på at søknaden
imøtekommes.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Jostein Sigurd Sivertsen innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyrerepresentant i
perioden 01.08.2014–31.07.2015.
Ibrahima Sesay blir fast medlem av kommunestyret i permisjonsperioden.
Kari Skjulhaug blir 1. vararepresentant.
2. vara: Magnus Arne Normann
3. vara: Evelyn Sørgård Næverdal
4. vara: Stella Bjørnstad
5. vara: Terje Grandum
6. vara: Britt Kreutzmann
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