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Venstre v/Christian Fr. Steenland fremmet grunngitt spørsmål om flyktningsituasjonen i
Tynset kommune.
Vedlegges protokollen. Vedlegg 1
Arbeiderpartiet v/Tone Hagen fremmet interpellasjon om budsjettarbeidet i Tynset kommune.
Vedlegges protokollen. Vedlegg 2
Ordfører Merete Myhre Moen, SP, besvarte grunngitt spørsmål fra Venstre og interpellasjon
fra Arbeiderpartiet.
Vedlegges protokollen. Vedlegg 3 og 4
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36/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.03.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.03.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.03.2016.

Per Martin Sandtrøen, SP, tiltrådte møtet fra og med behandling av sak 37/16

37/16
ORGANISERING AV KJØKKENET VED ENAN TRYGDESENTER
Rådmannens innstilling:
All matservering, middag og tørrmat blir opprettholdt som et tilbud både for beboere på Enan
og eventuelle andre innbyggere på Kvikne som ønsker å kjøpe middag.
Omleggingen gjør at Enan får samme ordning for middagsservering som Furumoen og de
omsorgsboligene på Tjønnmosenteret. Det vil si at produksjonen av middag skjer på
kjøkkenet på Tjønnmosenteret.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Solfrid Storli:
Angående kjøkkenløsning på Enan: All matservering, middag og tørrmat blir opprettholdt
som et tilbud både for beboere på Enan og eventuelle andre innbyggere på Kvikne som ønsker
å kjøpe middag.
Ved behov må det finnes løsninger på dette som kommunen og brukerne kan være tjent med.
Forslaget fra Storli vedtatt med 16 mot 11 stemmer.
Vedtak:
All matservering, middag og tørrmat blir opprettholdt som et tilbud både for beboere på Enan
og eventuelle andre innbyggere på Kvikne som ønsker å kjøpe middag.
Ved behov må det finnes løsninger på dette som kommunen og brukerne kan være tjent med.
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38/16
OPPGRADERING AV DET FYSISKE MILJØET I HOLMEN-BYGGET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar oppgradering av Holmen-bygget som beskrevet i saksframlegget.
Kostnaden på kr. 1 450 000,- finansieres med ubundet fond for investering.
Behandling:
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Saken utsettes.
Forslaget fra Sørhus falt med 1 mot 26 stemmer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar oppgradering av Holmen-bygget som beskrevet i saksframlegget.
Kostnaden på kr. 1 450 000,- finansieres med ubundet fond for investering.

39/16
SØKNAD OM STØTTE TIL RULLESKIANLEGG
Rådmannens innstilling:
Tynset idrettsforenings søknad om kr 1 000 000 til rulleskianlegg innvilges.
Beløpet finansieres med bruk av ubundne investeringsmidler.
Behandling:
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Saken utsettes.
Forslaget fra Sørhus falt med 1 mot 26 stemmer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Vedtak:
Tynset idrettsforenings søknad om kr 1 000 000 til rulleskianlegg innvilges.
Beløpet finansieres med bruk av ubundne investeringsmidler.

40/16
SOLECELLEANLEGG TYNSET UNGDOMSSKOLE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger inntil kr 100 000 til et solcelleanlegg som skal plasseres på Tynset
ungdomsskole.
Beløpet dekkes av posten ubundne investeringsmidler.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger inntil kr 100 000 til et solcelleanlegg som skal plasseres på Tynset
ungdomsskole.
Beløpet dekkes av posten ubundne investeringsmidler.

41/16
MAKESKIFTE AV KOMMUNAL GRUNN MOT SAVALEN FOTBALLBANE GNR
124/307
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret har vurdert søknaden fra PTH as av 11.04.16 og gir rådmannen fullmakt til å
forhandle fram en avtale om makeskift.
Gjennomføring av makeskifte betinges av at området kan omreguleres til omsøkt formål.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret har vurdert søknaden fra PTH as av 11.04.16 og gir rådmannen fullmakt til å
forhandle fram en avtale om makeskift.
Gjennomføring av makeskifte betinges av at området kan omreguleres til omsøkt formål.

42/16
UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret har vurdert søknaden fra Phillips av 07.04.16 om forskuttering alternativt
frafall av rekkefølge kravet om bygging av fortau langs Solbakken.
2. Søknaden imøtekommes ikke.
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.
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Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Phillips av 07.04.16 om å etablere gang- og
sykkelatkomst, der hvor det er regulert til turvei T1 og T2 i reguleringsplan for
Jørgensmoen, Plan-ID 99. Gang- og sykkelveien må utformes i henhold til kommunens
krav.
2. Dette medfører en reguleringsendring. Dersom det ikke kommer merknader fra naboer
eller andre interessenter kan reguleringsendringen gjennomføres som en mindre endring.
Det påligger forslagsstiller å gjennomføre reguleringsendringen.
3. Rekkefølgekravet om gang- og sykkeladkomst frafalles ikke, men ansees oppfylt ved
gjennomføring av planlagt mindre reguleringsendring.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Phillips av 07.04.16 om å etablere gang- og
sykkelatkomst, der hvor det er regulert til turvei T1 og T2 i reguleringsplan for
Jørgensmoen, Plan-ID 99. Gang- og sykkelveien må utformes i henhold til kommunens
krav.
2. Dette medfører en reguleringsendring. Dersom det ikke kommer merknader fra naboer
eller andre interessenter kan reguleringsendringen gjennomføres som en mindre endring.
Det påligger forslagsstiller å gjennomføre reguleringsendringen.
3. Rekkefølgekravet om gang- og sykkeladkomst frafalles ikke, men ansees oppfylt ved
gjennomføring av planlagt mindre reguleringsendring.

43/16
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2016-2020
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune gir sin tilslutning til strategisk plan for NAV Hedmark for perioden 2016 –
2020 slik den er framlagt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune gir sin tilslutning til strategisk plan for NAV Hedmark for perioden 2016 –
2020 slik den er framlagt.
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44/16
ÅRSRAPPORT INTERNASJONALT RÅD 2015
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport fra internasjonalt råd til orientering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsrapport fra internasjonalt råd til orientering.

45/16
FORSLAG TIL ENDRING I RETNINGSLINJENE TIL INTERNASJONALT RÅD
Rådmannens innstilling:
Retningslinjer for internasjonalt råd vedtas med de endringer som er beskrevet i
saksframlegget.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Retningslinjer for internasjonalt råd vedtas med de endringer som er beskrevet i
saksframlegget.

46/16
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR TROJA
MIDDELHAVSKJØKKEN
Rådmannens innstilling:
Yilmaz Budakci gis skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som Karma Kafè og
Spiseri hadde. Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl), gruppe 2
(vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid alkoholholdig drikk, gruppe 1 mand.-torsd. og sønd.
kl. 12.00 - 23.00, fred. - lørd- kl. 12.00 – 02.00, gruppe 2 og 3 mand. - torsd. og sønd. kl.
13.00 – 23.00, fred. - lørd. kl. 13.00 - 02.00. Skjenking på utendørs areale gjelder for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin).
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Haluk Sunman med Yilmaz Budakci som
stedfortreder. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes Yilmaz Budakci.
Bevillingen gjelder fram til 31.03.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Yilmaz Budakci gis skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som Karma Kafè og
Spiseri hadde. Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl), gruppe 2
(vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid alkoholholdig drikk, gruppe 1 mand.-torsd. og sønd.
kl. 12.00 - 23.00, fred. - lørd- kl. 12.00 – 02.00, gruppe 2 og 3 mand. - torsd. og sønd. kl.
13.00 – 23.00, fred. - lørd. kl. 13.00 - 02.00. Skjenking på utendørs areale gjelder for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin).
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Haluk Sunman med Yilmaz Budakci som
stedfortreder. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes Yilmaz Budakci.
Bevillingen gjelder fram til 31.03.2020.

47/16
NYVALG KONTROLLUTVALGET 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Marit Motrøen
Kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015-2019:
Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Terje Hylen
Odd Eirik Resell (nestleder)
Kamilla Jakubecz
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Ingrid Lium
Signe Marit Lium
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Marit Motrøen
Kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015-2019:
Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Terje Hylen
Odd Eirik Resell (nestleder)
Kamilla Jakubecz
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Ingrid Lium
Signe Marit Lium
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48/16
VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL
REPRESENTANTSKAPSMØTET VED STIFTELSEN FREDHEIM
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Representantskapsmøtet i stiftelsen Fredheim 2015–2019:
Representant: Kjetil Lorentzen
Vararepresentant: Signe Marit Lium
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapsmøtet i stiftelsen Fredheim 2015–2019:
Representant: Kjetil Lorentzen
Vararepresentant: Signe Marit Lium
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VEDLEGG 1
Flyktningsituasjon i Tynset kommune – Grunngitt spørsmål
Tynset Venstre Ved leder og kommunestyrerepresentant Christian Fr. Steenland
Strømsåsen 19. april 2016
Tynset kommunestyret ved Ordfører Merete Myre Moen
Etter folkemøtet på Kvikne angående etablering av permanent flyktningmottak ved tidligere
Kvikne hotell undrer jeg meg over ordfører Merete Myre Moen og leder for Internasjonalt råd
Mahdi Hassan.
Ordfører uttalte i Østlendingen 19. april. «Hvis det er overveldende flertall mot å etablere
mottak så respekterer jeg det. Da må reguleringsendringen bli den påvirkningen vi har, og det
er bare å si til UDI at de ikke trenger å jobbe mer med dette.»
Leder for internasjonalt råd Mahdi Hassan understreker i samme avis at han ikke har hvert på
noen av folkemøtene som er holdt om flyktningmottak på Kvikne.
Mahdi Hassan kom selv til Norge som flyktning. Han har unik erfaring etter selv å ha bod på
flyktningmottak dernest tilsynelatende meget vellykket integrert i det norske samfunnet. Det
er vel også denne ballasten som gjorde at vi syntes det var en resurs å ha han som leder av
internasjonalt råd i Tynset Kommune. Internasjonalt råd burde vist interesse for saken
angående flyktningmottak på Kvikne.
Senterpartiet og Ordføreren har ved alle saker angående bosetning av flyktninger med varig
opphold stevnet en positiv medmenneskelig holdning. Argumentene fra Ordfører har gått på
medmenneskelige forhold, internasjonalt ansvar og at vi i Tynset kommune må ta vår del av
de flyktningene som kommer til Norge, fordi Tynset er en del av Norge. Dette er argumenter
mitt parti og jeg personlig har stor respekt for. Bosetting av flyktninger med varig opphold og
flyktningmottak kan sees som forskjellige prosjekter, men den medmenneskelige
argumentasjonen må sees som argumenter for både mottak og bosetting.
De som ønsker å etablere flyktningmottaket vil tilføre Tynset kommune og Kvikne samfunnet
næringsvirksomhet. Arbeidsplasser og synergier som resultat.
Ordfører og leder for internasjonalt råd burde hvert i dialog med de som ønsker å etablere
flyktningmottaket, viktige aktører i Kviknesamfunnet skolen med fler i forkant av
folkemøtene. Nettopp slik tilnærming kunne forent alle autoriteter og gitt en god plan for å
forebygge den negative holdningen som nå har etablert seg i Kviknesamfunnet.
Det kan virke som en forsømmelse fra Ordfører og leder av internasjonalt råd.
-

Har ordfører et slikt forebyggende ansvar?

-

Burde Internasjonalt råd tatt initiativet til involvering tidlig i prosessen, som
forebyggende arbeide?

Kommunestyrerepresentant for Venstre Christian Fr. Steenland
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VEDLEGG 2
INTERPELLASJON fra Tynset AP:
Langsiktig budsjettarbeid
Bakgrunn:
Budsjettet med økonomiplan er den viktigste faste saken kommunestyret behandler i løpet av
et år. For å kunne involvere innbyggere, organisasjoner, råd og partilag mer i arbeidet med
løsninger og prioriteringer, er det lurt å komme i gang tidligere med budsjettsamtalene i
kommunestyret.
Økt bevissthet om budsjettarbeidet gjennom hele året gjør det lettere for kommunestyret å
gjøre gjennomarbeidede valg og vurdere langsiktige konsekvenser av både påplussinger, kutt
og nye satsinger.
1. Komme i gang tidligere
Det er en fordel for involvering i budsjettarbeidet å komme i gang tidligere.
De første samtalene om budsjettet i kommunestyret kan gjennomføres i forbindelse med at
kommunestyret får informasjon om foreløpige årsregnskapstall når regnskapet sendes til
revidering.
Når første tertialrapport er klar, vil kommunestyret kunne få den første prognose for hvordan
det går med økonomien for inneværende år. Det kan følges opp med en samtale nummer to
om neste års budsjett.
Dette vil bidra til å øke bevisstheten om budsjett og kommunens økonomiske situasjon i
kommunestyret året igjennom.
2. Komiteene
Med mer aktivitet i komiteene igjen vil komiteene kunne involvere folk, kommunens ulike
råd, utvalg og organisasjoner og hente inn innspill om hva kommunen skal prioritere de neste
årene.

Aktive komiteer gir kommunestyret enda bedre kjennskap til kommunens ansvarsområder.
Det gjør det lettere for kommunestyret å ta beslutninger som bidrar til et enda bedre
tjenestetilbud til innbyggerne.
Forslag: Første samtale om budsjett tas i kommunestyret når foreløpig regnskap foreligger.
Andre samtale om budsjett tas i kommunestyret når første tertialrapport med prognoser og
endelig regnskap foreligger.
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VEDLEGG 3

Tynset 21/4-16
Svar på grunngitt spørsmål stilt av Christian Steenland, Venstre 19/4- 16
Ordfører har sammen med rådmann hatt tett dialog med Amdo A/S som ønsker å opprette
asylmottaket. Vi har også hatt god dialog med Kviknebygda via Kvikne utvikling, og skolen
via rektor. Kommunen arrangerte sammen med Kvikne utvikling et folkemøte på Kvikne den
4/4-16 hvor ca 70 personer møtte. Amdo var også med på dette møte. Det ble informert
grundig, og det ble stilt mange spørsmål.
Vi har dermed hatt den dialogen som du i brevet etterspør, men Kviknesamfunnet har tross
dette gjort seg opp en mening om at de ikke ønsker et asylmottak. Mye av årsaken til dette er
nok begrunnet i det store antallet beboere som er tenkt ved asylmottaket.
Vi som kommune har ingen påvirkning på antallet beboere, så vi må ta stilling til søknaden
om en eventuell dispensasjon fra reguleringsplan ut fra det antallet beboere det er søkt om.
Hvis det innvilges dispensasjon kreves også en bruksendring som vil omhandle mer tekniske
forhold.
Ordfører har som spørsmålsstiller påpeker, stevnet en positiv holdning til å hjelpe flyktninger i
nød. Det er jeg fortsatt positivt innstilt til, men vi må også ta hensyn og gjøre dette sammen
med Tynsets innbyggere. Derfor har jeg vært klar i mine uttalelser om at jeg ønsker å lytte til
Kviknebefolkningen. Og behandlingen omkring dispensasjonssøknaden er
kommunepolitikernes eneste mulighet til å påvirke dette utfallet. Kommunens eventuelle nei
til dispensasjon kan påklages til fylkesmannen. Det skal også sies at kommunen i følge
rundskriv H-4/15 må ha vektige grunner for å si nei til dispensasjon om reguleringsendring.
Planen er nå etter siste møte med AMDO og Kvikne utvikling i dag at vi forbereder en sak til
et ekstraordinært kommunestyremøte den 4/5-16, hvor vi behandler dispensasjonssøknaden.
Dette fordi Amdo A/S har tidsfrist samme dag. Selv om kommunestyret sier nei til
reguleringsendring, er jeg fortsatt positiv til å bosette flere flyktninger i kommunen, da jeg
mener vi som kommune må ta vårt ansvar.
Jeg mener med dette at jeg har hatt nettopp den tilnærminga til saken som spørsmålsstiller
forventer, men Kviknesamfunnet har uansett sagt klart nei. Dette tror jeg har noe med
hastverk og tidsaspektet å gjøre, og jeg tenker at mulighetene omkring et evt. asylmottak på
Kvikne kan modnes litt mer med tida. Tror mulig at befolkningen på Kvikne hadde vært mer
positiv hvis antallet beboere hadde vært lavere, og hvis saken hadde hatt litt bedre tid.

Ordfører Merete Myhre Moen
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VEDLEGG 4
Tynset 25/4-16
Svar på Interpellasjon fra Tynset AP- Vedrørende langsiktig budsjettarbeid og
komitearbeid.
Kommunestyret vedtok i april 2014 å starte med styringsdialog. Jeg mener med det at mye av
det Ap etterspør i sin interpellasjon er ivaretatt gjennom denne.
1. Vedrørende spørsmålet om å komme i gang tidligere.
Hensikten med styringsdialogen er å legge til rette for en helhetlig prosess med involvering
av innbyggere, brukere, ansatte og politikere. Det er en såkalt etisk prosess som gjennomføres,
hvor det legges vekt på visjoner, verdier og mål.
Det legges opp til en omfattende prosess med bred involvering av innbyggere, brukere,
ansatte og politikere. Prosessen starter med å holde brukerråd for hver virksomhet. Deretter
kobles brukere og politikere i dialogmøter.
På grunnlag av kommunestyrets dialogseminar og prioriteringer utarbeider rådmannen – i
samarbeid med ledere og støttefunksjoner – grunnlaget for budsjettvedtaket kommunestyret
skal fatte. Arbeidet skal fange opp signalene fra dialogmøtene og kommunestyrets
dialogseminar/beslutninger.
Dvs. at de første samtalene om budsjett blir gjennomført i 2. kvartal.
Kommunestyre har også samtaler rundt budsjett og regnskap når tertialrapporten samt
årsmelding og årsregnskap behandles i mai/juni.
Jeg tenker derfor at det Ap etterspør, i stor grad er ivaretatt.
Hvis det eventuelt etterspørres enda tettere dialog, er dette kanskje noe som kan diskuteres i
vårt dialogseminar i juni. Slik at vi evt. der kan enes om hva som er god samhandling med
tanke på budsjett og prosess.
2. Komiteene
Det rettes ingen konkrete spørsmål vedrørende komitearbeid slik jeg kan se, men jeg velger å
se teksten vedrørende komitearbeid som en henstilling. Til det ønsker jeg å presisere at det
også er mitt ønske med aktivitet i komiteene. Samtidig skal komiteene få oppgaver som er
interessante og nyttige.
Jeg ønsker og håper som jeg tidligere har presisert at alle kommunestyremedlemmer kan
komme med forslag til aktuelle komiteoppgaver til ordfører.
Ordfører Merete Myhre Moen
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