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92/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
18.06.2015.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 18.06.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 18.06.2015.

93/15
ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I
TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, endrer sitt konsesjonsvilkår satt i sak 3/11 den
20.01.2011 vedrørende eiendommen Strømsengbakken, gnr. 127 m.fl. bnr. 3 m.fl., i
Tynset. Vilkåret i sak 3/11, pkt. 2 endres til:
Det er et vilkår for konsesjon at Christian Fredrik Steenland bosetter seg på
eiendommen Strømsengbakken, gnr/bnr. 124/57, 124/69, 127/3 og 127/5 i Tynset
innen 01.01.2016, og deretter bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende.
2. Veltaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 11.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, endrer sitt konsesjonsvilkår satt i sak 3/11 den
20.01.2011 vedrørende eiendommen Strømsengbakken, gnr. 127 m.fl. bnr. 3 m.fl., i
Tynset. Vilkåret i sak 3/11, pkt. 2 endres til:
Det er et vilkår for konsesjon at Christian Fredrik Steenland bosetter seg på
eiendommen Strømsengbakken, gnr/bnr. 124/57, 124/69, 127/3 og 127/5 i Tynset
innen 01.01.2016, og deretter bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende.
2. Veltaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 11.
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94/15
KONSESJON FOR ERVERV DEL AV GNR./BNR. 71/64 I TYNSET NY BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Berit Christine Brændvang konsesjon på erverv av 1
709 daa skog og utmark, som utgjør del av eiendommen Steen, gnr. 71 bnr. 64 mfl i
Tynset, til pris kr 625 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at ideell ½ -part av skogteig ved Gjerbrua, 8 dekar, selges
som tilleggsareal til eier av den andre ½ -parten, Erik Tveråen, eier av gnr. 71 bnr. 34 mfl i
Tynset.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at skogteig på 130 dekar øst for setervangen samt
inngjerdet skog og setervang på Hobdsetra, gnr./bnr. 71/64 og 45/3, areal på ca. 55 dekar
med tilhørende rettigheter (herunder beiteretter), avstås og selges som tilleggsareal til Per
Nesmoen Rognstad, eier av gnr.71 bnr. 157 m fl i Tynset.
4. Det er videre et vilkår at salget i henhold til pkt. 2 og 3 skal gjennomføres innen 1.12.2015
til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne, jfr. Landbruks- og
matdepartementets rundskriv M-3/2002 med etterfølgende rundskriv.
5. Det er ytterligere et vilkår at konsesjonseiendommen for øvrig legges til og drives sammen
med søkerens øvrige landbrukseiendom Øymoen, gnr.63 bnr. 7 i Tynset.
6. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
konsesjon med vilkår om avståelse, gir en drifts-, arronderings- og samfunnsmessig god
løsning.
Behandling:
Ordfører Bersvend Salbu, SV, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Oskar Snarvold, AP, ble erklært habil.
Per Hermann Køhn Hansæl, SP, tiltrådte møtet som vara under behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Berit Christine Brændvang konsesjon på erverv av 1
709 daa skog og utmark, som utgjør del av eiendommen Steen, gnr. 71 bnr. 64 mfl i
Tynset, til pris kr 625 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at ideell ½ -part av skogteig ved Gjerbrua, 8 dekar, selges
som tilleggsareal til eier av den andre ½ -parten, Erik Tveråen, eier av gnr. 71 bnr. 34 mfl i
Tynset.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at skogteig på 130 dekar øst for setervangen samt
inngjerdet skog og setervang på Hobdsetra, gnr./bnr. 71/64 og 45/3, areal på ca. 55 dekar
med tilhørende rettigheter (herunder beiteretter), avstås og selges som tilleggsareal til Per
Nesmoen Rognstad, eier av gnr.71 bnr. 157 m fl i Tynset.
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4. Det er videre et vilkår at salget i henhold til pkt. 2 og 3 skal gjennomføres innen 1.12.2015
til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne, jfr. Landbruks- og
matdepartementets rundskriv M-3/2002 med etterfølgende rundskriv.
5. Det er ytterligere et vilkår at konsesjonseiendommen for øvrig legges til og drives sammen
med søkerens øvrige landbrukseiendom Øymoen, gnr.63 bnr. 7 i Tynset.
6. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
konsesjon med vilkår om avståelse, gir en drifts-, arronderings- og samfunnsmessig god
løsning.

95/15
LEMPING AV FASTSATT VILKÅR FOR KONSESJON
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Håken Telgardsengets søknad om lemping av
konsesjonsvilkår fastsatt i sak 83/12, opprettholdt av Fylkesmannen i Hedmarks vedtak
datert 16.4.2013.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 11.
Behandling:
Ordfører Bersvend Salbu, SV, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Per Hermann Køhn Hansæl, SP, tiltrådte møtet som vara under behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Håken Telgardsengets søknad om lemping av
konsesjonsvilkår fastsatt i sak 83/12, opprettholdt av Fylkesmannen i Hedmarks vedtak
datert 16.4.2013.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 11.

96/15
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV TILLEGGSAREAL FRA EIENDOM
86/2
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgaard konsesjon på erverv av seterteigen gnr.
86 bnr. 2, tilhørende Brumoen gnr. 86 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset. I ervervet inngår seks
beiteretter.
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2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Utgaard Jørgenhsaug, gnr. 71 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkernes eiendom.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Utgaard konsesjon på erverv av seterteigen gnr.
86 bnr. 2, tilhørende Brumoen gnr. 86 m.fl. bnr. 1 m.fl. i Tynset. I ervervet inngår seks
beiteretter.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Utgaard Jørgenhsaug, gnr. 71 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkernes eiendom.

97/15
HØYESTE KONSESJONSPRIS - EIENDOMMEN GNR/BNR 56/3 M.FL. I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, fastsetter høyeste konsesjonspris på
landbrukseiendommen gnr. 56 bnr. 3 mfl i Tynset til kr 8 100 000.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og i henhold til gjeldende
verdsettingsprinsipper i forbindelse med konsesjon på erverv av landbrukseiendommer.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, fastsetter høyeste konsesjonspris på
landbrukseiendommen gnr. 56 bnr. 3 mfl i Tynset til kr 8 100 000.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 9, og i henhold til gjeldende
verdsettingsprinsipper i forbindelse med konsesjon på erverv av landbrukseiendommer.
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98/15
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 136/1
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein Støre Dolven konsesjon på erverv av
utmarksteigen gnr. 137 bnr. 1, tilhørende Statskog SF som del av tidligere Røstvangen
gruveskog på Kvikne i Tynset. I ervervet inngår tilhørende jakt- og fiskeretter.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Stubsjøen søndre, gnr. 106 bnr. 3 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkerens eiendom og opprettholder bosettingen i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Svein Støre Dolven konsesjon på erverv av
utmarksteigen gnr. 137 bnr. 1, tilhørende Statskog SF som del av tidligere Røstvangen
gruveskog på Kvikne i Tynset. I ervervet inngår tilhørende jakt- og fiskeretter.
2. Det er et vilkår for konsesjon at konsesjonsteigene legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Stubsjøen søndre, gnr. 106 bnr. 3 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil legge til rette for driftsmessige gode løsninger, samt styrker arealgrunnlaget på
søkerens eiendom og opprettholder bosettingen i området.

99/15
FRADELING AV JORDTEIG FRA GNR. 93 BNR. 2
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir samtykke til en fradeling av parsellen med gnr. 76
bnr. 23 fra gårdsbruket Hansælen vestre, gnr. 93 m.fl., bnr. 2 m.fl. Parsellen er på 23,1
dekar hvorav 20,8 dekar er fulldyrka jord. Formålet med fradelingen er salg av arealet som
tilleggsjord til gårdsbruket Hansælen østre, gnr. 92 bnr. 4.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen vil styrke
eksisterende gardsbruk i drift og gi grunnlag for fortsatt bosetting.
Behandling:
Forslag fra ordfører Bersvend Salbu, SV:
Saken utsettes.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 8 av 14

Vedtak:
Saken utsettes.

100/15
MOTORFERDSEL- SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK
SØKER: GUNVEIG EIDE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunveig Eide dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av materialer og utstyr. Transporten vil
følge kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til egen seter på Staesvollen i Tynset
kommune. Det gis tillatelse til å kjøre seks turer i tidsrommet 1. juli - 1. november 2015.
2. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet til Staesvollen
som ligger i Tynset kommune.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka må fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll.
• Kjørebok skal returneres Oppdal kommune etter endt sesong
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Gunveig Eide dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark for bruk av bil til transport av materialer og utstyr. Transporten vil
følge kjørespor fra Setalsjølia i Oppdal kommune til egen seter på Staesvollen i Tynset
kommune. Det gis tillatelse til å kjøre seks turer i tidsrommet 1. juli - 1. november 2015.
2. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:
• Dispensasjonen gjelder for kjøring etter den delen av kjøresporet til Staesvollen
som ligger i Tynset kommune.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka må fylles ut før
kjøring i tilfelle kontroll.
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•
•
•

Kjørebok skal returneres Oppdal kommune etter endt sesong
Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll
All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker

3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transport av materialer og verktøy for
vedlikehold av seterhus er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Forholdet til grunneier:
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.

101/15
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, BARMARK
SØKER: TOM TRONSDGÅRD
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tom Trondsgård, Sandefjord, dispensasjon fra
forbud mot motorferdsel i utmark for bruk bil og traktor til transport av ved, gass,
materialer og verktøy for vedlikehold av seterhus og fjøs på Fjellægret. Transporten vil
følge kjørespor fra Såttålia i Oppdal kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 20. august 2015 til 20. september 2019
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober av hensyn til villrein på beite
• Tom Trondsgård og Even Lindseth kan benyttes som sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka fylles ut før
kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Oppdal kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av ved, gass, materialer og verktøy
for vedlikehold av seterhus og fjøs, er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Forholdet til grunneier
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise Stubsjøen Martinsen:
Tilføyelse til punkt 2, kulepunkt 1:
…, og gis med inntil 4 turer pr. år.
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Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tilføyelse enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Tom Trondsgård, Sandefjord, dispensasjon fra
forbud mot motorferdsel i utmark for bruk bil og traktor til transport av ved, gass,
materialer og verktøy for vedlikehold av seterhus og fjøs på Fjellægret. Transporten vil
følge kjørespor fra Såttålia i Oppdal kommune til Fjellægret i Tynset kommune.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Transporten skal foregå i tidsrommet 20. august 2015 til 20. september 2019, og
gis med inntil 4 turer pr. år.
• Det skal ikke kjøres etter 31. oktober av hensyn til villrein på beite
• Tom Trondsgård og Even Lindseth kan benyttes som sjåfører
• Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll.
• Det skal føres felles kjørebok med Oppdal kommune. Kjøreboka fylles ut før
kjøring og bringes med i tilfelle kontroll
• Kjøreboka skal leveres Oppdal kommune etter endt sesong
• All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport av ved, gass, materialer og verktøy
for vedlikehold av seterhus og fjøs, er å anse som kurant dispensasjonsgrunn.
Forholdet til grunneier
Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller
begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler.

102/15
STØLAN HYTTEFELT - MINDRE ENDRING
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar Formannskapet i Tynset reguleringsplan
for Røstvanglia hyttegrend med (R71a) med bestemmelser og plankart revidert 20.06.15 og
vann og avløpsplan datert februar 2007.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar Formannskapet i Tynset reguleringsplan
for Røstvanglia hyttegrend med (R71a) med bestemmelser og plankart revidert 20.06.15 og
vann og avløpsplan datert februar 2007.
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103/15
MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED
GEITRYGGEN
Rådmannens innstilling:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset Reguleringsplan
for områdene ved Geitryggen med plan id R55b med utvidelse av uttaksområde i Brekka
grustak som skissert i saksfremlegget. Plankartet endres etter vedtak samtidig med at
endringen vedtatt i formannskapsmøte 14.08.03 sak 0068/03 innarbeides.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningsloven § 12 – 14 vedtar formannskapet i Tynset Reguleringsplan
for områdene ved Geitryggen med plan id R55b med utvidelse av uttaksområde i Brekka
grustak som skissert i saksfremlegget. Plankartet endres etter vedtak samtidig med at
endringen vedtatt i formannskapsmøte 14.08.03 sak 0068/03 innarbeides.

104/15
KVIKNE FJELLHOTEL - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet dispenserer fra reguleringsplan R12- Yset sentrum, Kvikne og godkjenner
søknad om bruksendring av Kvikne Fjellhotell til kombinert fritid/utleie som omsøkt.
Dette under følgende forutsetninger.
1. Utleiekontrakt skrives formelt med eiere i alle seksjonerte leiligheter.
2. Det skal søkes ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser, med Ett-trinns søknad og
ansvarlig søker på ombyggingsarbeidene.
Ny revidert brannstrategiplan for hele bygget skal legges ved for godkjenning.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at en
bruksendring vil virke positivt inn på bruken av området og kunne gi utviklingsmulighet for
ny drift i næringsdelen av hotellet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet dispenserer fra reguleringsplan R12- Yset sentrum, Kvikne og godkjenner
søknad om bruksendring av Kvikne Fjellhotell til kombinert fritid/utleie som omsøkt.
Dette under følgende forutsetninger.
1. Utleiekontrakt skrives formelt med eiere i alle seksjonerte leiligheter.
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2. Det skal søkes ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser, med Ett-trinns søknad og
ansvarlig søker på ombyggingsarbeidene.
Ny revidert brannstrategiplan for hele bygget skal legges ved for godkjenning.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at en
bruksendring vil virke positivt inn på bruken av området og kunne gi utviklingsmulighet for
ny drift i næringsdelen av hotellet.

105/15
DISPENSASJONSSØKNAD VEDR. UTTAK AV GRUSMASSER - BUBAKKEN
GRUSTAK
Rådmannens innstilling:
I henhold til § 19-2 gir formannskapet dispensasjon for uttak av inntil 250m3 ferdig knust grus
fra eiendommen 141/1 på Bubakken. Vilkår for dispensasjonen er at tidligere varslet
reguleringsplan for området settes i gang som avtalt, og at grusuttaket gjennom denne vil
settes i stand etter endt uttak av masser.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til § 19-2 gir formannskapet dispensasjon for uttak av inntil 250m3 ferdig knust grus
fra eiendommen 141/1 på Bubakken. Vilkår for dispensasjonen er at tidligere varslet
reguleringsplan for området settes i gang som avtalt, og at grusuttaket gjennom denne vil
settes i stand etter endt uttak av masser.

106/15
FASTSETTING AV PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING FOR
SERVERPARK I TYLLDALEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, fastsetter planprogram for Områdeplan for serverpark i
Tylldalen, planid 201502, datert 16.07.15 med følgende innarbeidede merknader:
Planprosess.
Det skisseres følgende framdriftsplan for planprosessen i løpet av 2015/16:
1 Varsel om oppstart / Forslag til planprogram uke 9 (februar 2015)
2 Frist for innspill/merknader til varsel om oppstart / planprogram uke 16 (april 2015)
3 Vedtak av planprogrammet Tynset kommune uke 34 (august 2015)
4 Førstegangs behandling og vedtak om høring / offentlig ettersyn (oktober 2015).
5 Høring / offentlig ettersyn (november 2015).
6 Andregangs behandling av planforslaget (januar 2016).
7 Sluttbehandling og vedtak av planen i kommunestyret (februar / mars 2016).
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, fastsetter planprogram for Områdeplan for serverpark i
Tylldalen, planid 201502, datert 16.07.15 med følgende innarbeidede merknader:
Planprosess.
Det skisseres følgende framdriftsplan for planprosessen i løpet av 2015/16:
1 Varsel om oppstart / Forslag til planprogram uke 9 (februar 2015)
2 Frist for innspill/merknader til varsel om oppstart / planprogram uke 16 (april 2015)
3 Vedtak av planprogrammet Tynset kommune uke 34 (august 2015)
4 Førstegangs behandling og vedtak om høring / offentlig ettersyn (oktober 2015).
5 Høring / offentlig ettersyn (november 2015).
6 Andregangs behandling av planforslaget (januar 2016).
7 Sluttbehandling og vedtak av planen i kommunestyret (februar / mars 2016).

107/15
HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, ønsker en videreføring av dagens finansieringsmodell
av ikke-kommunale barnehager. Kommunen mener at en videreføring av dagens modell
vil være best for barnehagesektoren, både når det gjelder egen kommune og nasjonalt sett.
Kommunen mener at en modell med nasjonal sats bryter med prinsippene bak
rammefinaniseringen og vil redusere kommunens mulighet til lokalt selvstyre. Kommunen
mener også at en modell med nasjonal sats vil kunne føre til at kommunale og private
barnehager ikke vil bli behandlet likeverdig økonomisk, og at det ikke er ønskelig med en
slik konkurransevridning.
2. For svar på øvrige spørsmål vises det til eget vedlegg i saken.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, ønsker en videreføring av dagens finansieringsmodell
av ikke-kommunale barnehager. Kommunen mener at en videreføring av dagens modell
vil være best for barnehagesektoren, både når det gjelder egen kommune og nasjonalt sett.
Kommunen mener at en modell med nasjonal sats bryter med prinsippene bak
rammefinaniseringen og vil redusere kommunens mulighet til lokalt selvstyre. Kommunen
mener også at en modell med nasjonal sats vil kunne føre til at kommunale og private
barnehager ikke vil bli behandlet likeverdig økonomisk, og at det ikke er ønskelig med en
slik konkurransevridning.
2. For svar på øvrige spørsmål vises det til eget vedlegg i saken.
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