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59/16
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL EIDSIVATING
LAGMANNSRETT 01.01.2017-31.12.2020
60/16
VALG AV MEDDOMMERE TIL NORD-ØSTERDAL TINGRETT
01.01.2017-31.12.2020
61/16
VALG AV SÆRSKILT UTVALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE
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TYNSET, den 13.05.2016
Merete Myhre Moen (s)
ordfører

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 50/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.04.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1395

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
50/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 26.04.2016
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon om status helse og omsorg
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
Berit Nordseth Moen
Solfrid Storli
Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Jon Tore Dalsegg
Vidar Mortensen
Karoline Hodal Tronsmoen
Sindre Sørhus
Gerd Engebakken
Margit Wang
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Christian Fr. Steenland
TYNSET KOMMUNE

Kjetil O. Lorentzen
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen
Varamedlemmer:
Erland Horten
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Per Martin Sandtrøen hadde forfall til
kl. 19.00 (ingen vara var innkalt)
Merknad:

TYNSET, den 26.04.2016
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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

BEHANDLEDE SAKER
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Tittel
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42/16
UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU
LANGS SOLBAKKEN
43/16
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2016-2020
44/16
ÅRSRAPPORT INTERNASJONALT RÅD 2015
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Sak 50/16
45/16
FORSLAG TIL ENDRING I RETNINGSLINJENE TIL
INTERNASJONALT RÅD
46/16
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR
TROJA MIDDELHAVSKJØKKEN
47/16
NYVALG KONTROLLUTVALGET 2015-2019

48/16
VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL
REPRESENTANTSKAPSMØTET VED STIFTELSEN
FREDHEIM
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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.
TYNSET KOMMUNE
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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.
TYNSET KOMMUNE
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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.
TYNSET KOMMUNE
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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

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.04.2016.
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Sak 51/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
04.05.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1487

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
51/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 04.05.2016
Tid:
Kl. 15.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
Solfrid Storli
Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Vidar Mortensen
Karoline Hodal Tronsmoen
Sindre Sørhus
Gerd Engebakken
Margit Wang
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Christian Fr. Steenland
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen

Varamedlemmer:
Arne Nordstad
Erland Horten
Vidar Westgård
Gunhild Lorentzen
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Merete Myhre Moen
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Berit Nordseth Moen –
ingen vara
Jon Tore Dalsegg
Kjetil O. Lorentzen
Merknad:
Stein Tronsmoen, SP, ble enstemmig valgt
som sette-varaordfører.
TYNSET, den 04.05.2016
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

49/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL
- FRA MOTELL TIL ORDINÆRT ASYLMOTTAK, YSET
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Eva Eggen, SP, Arne Eggen, SP og Sindre Sørhus MDG fratrådte under møtet og deltok ikke i
behandlingen av sak 49/16.
49/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL - FRA MOTELL
TIL ORDINÆRT ASYLMOTTAK, YSET
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret utsetter behandling av saken.
2. Utsettelsen begrunnes med at saken ikke er tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningslovens § 17.
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene jf. plan- og bygningslovens § 19-2, 2
ledd.
Behandling:
1. Innspill fra internasjonalt råd ble ettersendt kommunestyremedlemmene og lagt frem i
møtet (saksnr. 16/1063-8).
2. Det ble redegjort for brev fra AMDO, datert 03.05.2016, vedrørende søknad om
mottaksetablering (saksnr. 16/476-2).
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (24–0).
Vedtak:
1. Kommunestyret utsetter behandling av saken.
2. Utsettelsen begrunnes med at saken ikke er tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningslovens § 17.
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene jf. plan- og bygningslovens § 19-2, 2
ledd.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 04.05.2016.
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Sak 52/16
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2015-2016
Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 16/1468

Saksbehandler:
Bent Kvisle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
52/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset kommune 2015-2016, datert 06.05.2016
Melding om vedtak sendes til
Tynsetskolene
Saksopplysninger
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) framgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold
til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren
på en god måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret jf. Opplæringsloven § 1310 andre ledd.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø,
men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale
behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for
skoleeiers vurdering av tilstanden.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes
ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med
tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske
innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om
spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for
datainnhenting.
Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. I vår mal har vi tatt inn
KOSTRA tall. Videre har vi valgt å vise tabeller som ikke bare viser siste års resultater, men
en tidsperiode.
Tidligere tilstandsrapporter har blitt lagt fram i november for det skoleåret som ble avluttet i
juni. Vi ønsker heretter å legge fram tilstandsrapporten i mai. Hensikten er å få en vurdering
på slutten av et skoleår som kan danne grunnlag for planleggeing av det neste skoleåret. Dette
vil være mer i tråd med skolenes planlegging. Vil vil da ikke få årets resultater på eksamen og
grunnskolepoeng.
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Saksvurdering
Resultatene i denne rapporten viser at tilstanden i Tynsetskolene er meget god. Tynsetskolene
scorer blant landets beste i Kommunebarometeret. Resultatene blir analysert og fulgt opp mot
skolene i dialogmøter. Ser vi på resultatene over tid er de stabile. Det er et kvalitetstegn og
indikerer at det drives et godt systemarbeid.
Vi har høye ambisjoner for skoleutvikling og skoleresultater. Ambisjoner, forventninger og
støtte er viktig for å nå målene. Det er nå utarbeidet en ny skolepolitisk plattform for 20152020. Her er det beskrevet hvilke fokusområder tynsetskolene skal ha framover. Disse
fokusområdene og målene i denne tilstandsrapporten danner grunnlaget for videre utvikling og
evaluering. Vi håper en politisk aktiv skoleeier vil etterspørre dette i ulike
samhandlingsarenaer.
Alle nivå i skolen er opptatt av kvalitet. Skolene er opptatt av at det er samsvar mellom de
ressurssene som brukes og de resultatene vi får. Det er også viktig å huske på at denne
tilstandsrapporten ikke viser de eneste målene på kvalitet i skolen. Skolens mandat er mer
omfattende og skoleeier er forpliktet til å følge opp dette. Vi skal fange opp den enkelte elev
ut fra sine forutsetninger, tilpasse opplæringen og utvikle sosiale ferdigheter. Like viktig som
fagplanene er den generelle delen i Kunnskapsløftet. Her omtales utviklingen av hele
mennesket gjennom overskrifter som kultur, identitet, kreativitet, sosial kompetanse,
elevmedvirkning og demokrati. Dette blir ofte glemt når det legges fram resultater fra
nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser i media.
I skolene merker vi også økt fokus på enkeltindividene. Vi lever i et stadig mer mobilt
samfunn, ny teknologi, svært raske endringer i mediebilde, nye krevende sosiale medier og
mange forbilder som til sammen ofte kan skape et stort press.
Tilstandsrapporten er kanskje skoleeiers viktigste kilde til systematisk kunnskap om skolene.
Det er viktig å bruke dokumentet som grunnlag for styring, kvalitetsvurdering og
kvalitetsutvikling i skolen. Det kan fort bli en oppsamling av tall. Derfor er det viktig å se
planen i sammenheng med sentrale styringsdokumenter og skolenes lokale utviklingsplaner.
Det er en sterk nasjonal målsetting å redusere frafallet i videregående skole. Videre å se en
mer tydelig sammenheng mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Flere elever skal
få opplæringen sin innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Det betyr at andelen
enkeltvedtak skal ned. For å nå disse målsettingene skal vi fange opp elever tidligere – og de
skal følges opp over tid. Rapporten viser en merkbar nedgang i andel elever som får
enkeltvedtak. Tynset har også gode gjennomføringstall i det videregående løpet.
Denne tilstandsrapporten mener vi kan være et godt utgangspunkt for skoleeier, både
administrasjon og politikere, i drøftinger rundt kvalitetsmålene i opplæringen. Videre bør
rapporten være et godt utgangspunkt for å drøfte skolens utfordringer og skoleeiers
prioriteringer. Styring er et politisk ansvar. Ledelse er et adminitrativt ansvar. Men god styring
forutsetter god ledelse og god ledelse forutsetter god styring.
En godt organisert skole og skoleledelse og et sterkt profesjonsfelleskap er viktig for at ledere
og lærere skal gjøre en god jobb. Derfor er det behov for kontinuerlig kompetanseutvikling.
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Både på individnivå der nye kompetansekrav stilles fra sentrale myndigheter, men ikke minst
på det å bygge det kollektive profesjonsfelleskapet der det settes felles faglige mål, og er
kunnskaps- og erfaringsdeling. Det stilles store krav til skolelederne på dette området. Videre
stilles det store krav til skoleeier. Vi må kontinuerlige vurdere hvilke strategiske grep som må
til for å ruste for framtida. Vi er inne i en spennende tid der vi ser på hva slags samarbeid som
kreves
både
på
Tynset,
i
TATO
og
i
hele
Nord-Østerdal.
Fylkesmannen i Hedmark ønsker også å løfte fram et felles prosjekt i hele fylket under navnet
«Kultur for læring». Målsettingen er kort fortalt å heve resultatene i grunnskolen for fylket.
Videre å øke lærernes, skolelederes og skoleeiers kompetanse gjennom kollektiv og
samordnet kompetanseutvikling.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2015/16 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling der det blir tatt riktige
strategiske grep i forhold til lokalt planverk og føringer fra nasjonale myndigheter.
Kommunestyret ønsker at denne vurderingen blir tatt inn og tydeliggjort i neste
tilstandsrapport.
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MANGFOLDSSKULPTURPROSJEKT
Arkiv: C42
Arkivsaksnr.: 16/1496

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
53/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
Tegninger Mangfoldskulptur
Melding om vedtak sendes til
Kulturkontoret
Internasjonalt råd
Saksopplysninger
Prosjekt Mangfoldskulptur har en lang historie. I forbindelse med planleggingen av 1000-års
markeringen i år 2000 kom Mahdi Hassan med forslag om å realisere en skulptur som kunne
symbolisere samholdet mellom folk av ulik etnisk opprinnelse.. Det ble levert et utkast til en
skulptur som var tenkt videre bearbeidet. I 2001 ble midler innsamlet på FN-dagen avsatt til
skulptur. I 2003 gjorde formannskapet et vedtak om å opprette ei gruppe som skulle fremme
forslag til bruk og plassering av utsmykningselementer i Tynset sentrum. Dette vedtaket kom i
forbindelse med en søknad fra Mahdi Hassan om midler til prosjektet. Gruppa fikk ca et halvt
års frist med å fremme sin vurdering, hvor det også var forutsatt at en vurderte plassering av
en forbrødringsskulptur. Samme år sendte også Mahdi Hassan søknad om midler til Hedmark
fylkeskommune, men fikk avslag på denne søknaden.
På mange måter «forsvant» skulpturprosjektet da inn i de utredninger som ble gjort for
sentrum og torgområdet i videre forstand. Men det ble blant annet fremmet søknad til
kulturrådet om midler til utsmykning og til bruk av konsulenter for å gjøre en nærmere
vurdering av utsmykning. Det ble av kulturrådet innvilget kr 90 000,- til bruk av konsulenter
og kr 150 000,- som bidrag til kunstprosjekter. Det forelå en rapport fra konsulentene Marit
Arnekleiv og Jannicke Lønne Christiansen om prinsipper og plan for kunstnerisk utsmykning
på våren i 2005. Senere samme år utarbeidet Multiconsult AS etter oppdrag fra plangruppa for
sentrum «Forprosjekt Tynset Torg. Prinsipper for plan, kunstnerisk utsmykning.» For øvrig
hadde samme firma da laget «Estetisk veileder for Tynset sentrum». Senere har de som kjent
laget en mer detaljert plan for Tynset torg. Denne planen ligger til grunn for oppgraderingen
som er gjort av «jernbaneparken»
I forprosjektnotatet «Prinsipper for plan, kunstnerisk utsmykning.» fremgår blant annet
følgende:
«De ulike ferdselsårene fra omkringliggende landområdene inn til Tynset er med og danner
en ytre struktur, som er vesentlig for møtepunkt Tynset torg. Brua er en viktig markør i denne
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strukturen, men for å skape visuelle signaler for de reisende til Tynset, er eksisterende og
planlagte rundkjøringer i hovedferdselsårene også viktige markører»
Dette har vært et viktig premiss for det arbeid og de vurderinger som senere er gjort for å få
realisert mangfoldskulpturen, og for plasseringen av den i en av Tynsets etter hvert tre
rundkjøringer.
Etter dannelsen av internasjonalt råd i 2008 forsterket dette organet og dets leder aktiviteten
for å få finansiert og gjennomført skulpturprosjektet.
Samlet var det fram til 2010 sikret en finansiering på kr 320 000,- I tillegg til de innsamlede
midlene som allerede er nevnt på kr 15000,- , foreligger det bidrag fra næringslivet på kr
50 000,-. Hedmark fylkeskommune har bevilget kr 50 000,-, og det er bevilget kr 205 000,- fra
Tynset kommunes kulturfond.
Kunstnerisk konsulent fra KORO, Jannechen Lønne Christiansen, ble rådspurt i forhold til
prosjektet, og hennes vurdering var at en måtte ha minst 500 000 kr til disposisjon for å kunne
realisere et slikt utsmykningsprosjekt. På bakgrunn av dette ble det i 2010 lagt fram en
kommunestyresak der daværende rådmann Jon Ola Kroken innstilte på at kommunestyret
skulle bevilge 180 000,- kr til prosjektet, og at det videre arbeidet med skulpturen skulle
organiseres av kommunen gjennom utsmykningskomiteen.
Kommunestyrevedtaket ble som følger:
Kommunestyret støtter ikke administrasjonens innstilling i sak 68/10 om å innvilge søknaden
fra internasjonalt råd om kr 180 000,- til Mangfoldskulptur plassert i rundkjøringen ved
Domus..
Kommunestyret viser til at det tidligere er bevilget kommunale midler til samme
skulpturprosjekt lokalisert til rundkjøringen i Parkveien. Dette prosjektet bør videreføres med
allerede disponible midler.
I dette vedtaket ligger det en forventning om at det jobbes videre med prosjektet, men at
plasseringen av skulpturen bør være Parkveien.
Siden disponible midler i følge kunstnerisk konsulent fremdeles ikke var tilstrekkelig til å
kunne invitere kunstnere inn i et slikt prosjekt, ble det i etterkant av vedtaket søkt KORO i to
omganger om midler, både i 2010 og 2011, men med avslag begge ganger. Det finnes ikke
mange tilskuddsordninger til utsmykning, bortsett fra KORO, og uansett tilskuddsordning, er
en avhengig av en viss egenandel. Internasjonalt råd hadde tidligere sendt mange søknader til
ulikt hold, og også hatt flere runder med søknader om sponsormidler. Tilsagnene som har
kommet, er hver for seg små beløp, og var samlet inn over flere år. Uten tilskuddet fra
kommunens kulturfond, ville skulpturprosjektet ha vært langt fra en realisering. Det ville tatt
lang tid og vært en krevende prosess å samle inn resterende finansiering gjennom fortsatt
innsamling av små sponsorbeløp, og kanskje heller ikke realistisk, siden det allerede var gått
flere runder i forhold til aktuelle tilskuddsordninger og sponsorer. På bakgrunn av manglende
finansiering ble prosjektet lagt på is en periode.
Utsmykningskomitéen tok saken opp igjen i forbindelse med en helhetlig plan for utsmykning
av alle Tynsets tre rundkjøringer. Sparebanken Hedmarks kunstfond annonserte i 2014 at de
TYNSET KOMMUNE
Møteinnkalling: Kommunestyret
Side 20 av 49

Sak 53/16
ville gi Tynset kommune en utsmykning i gave. Dette skulle være en utsmykning av
rundkjøringen ved Domus. Det er Sparebanken Hedmarks kunstfond som kjører prosessen
med valg av kunstnere og utsmykning. Denne utsmykningen vil stå klar høsten 2016, og
gaven har en ramme på 1 million kroner. I 2014 fikk kommunen også en turbin i gave av
NØK. Denne ble lakkert og plassert i rundkjøringa ved Nord-Østerdal vgs. Parallelt har
utsmykningskomiteen jobbet for en realisering av en Mangfoldskulptur i rundkjøringa i
Parkveien. Ved en realisering av en utsmykning der, vil alle Tynsets tre rundkjøringer ha en
utsmykning.
Utsmykningskomitéens utgangspunkt var å søke å realisere en skulptur innenfor de
innsamlede midlene. Det ble diskutert ulike innfallsvinkler for å få til dette.
Det ble valgt en prosess som skulle involvere barn/unge for å få til en prosess der en både
kunne jobbe med holdninger og samtidig få til en kreativ prosess på hva mangfold er i vid
forstand. En prosess rundt holdninger til mangfold går på romslighet for å være forskjellig,
ikke bare i forhold til nasjonal bakgrunn og kultur, men generelt i forhold til at vi alle er
forskjellige og at det skal være rom for å være forskjellige. Særlig på ungdomstrinnet er det en
aktuell problemstilling, etter som det er en alder da mange finner det vanskelig å skille seg ut,
og en alder da det å finne sin egen identitet står i fokus.
Kulturskolelærer og billedkunstner Inger Helene Høyen Hodøl hadde tidligere ledet en
lignende utsmykningsprosess ved Kvikne skole. Der lagde elevene idéskisser som fikk
kunstnerisk utforming av Inger Helene Høyen Hodøl. Produksjon av utsmykningen ble utført
av Norax. Dette var et svært vellykket prosjekt.
Kunstner og Tynset ungdomsskole ble forespurt og i utgangspunktet mente kunstner at det
ville være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsrammen. Tynset ungdomsskole
var interessert i å være med på prosjektet, og stilte med en valgfagklasse i design og redesign.
Tynset kommune hadde på dette tidspunktet vedtatt ny visjon: Tynset for alle. Inger Helene
Høyen Hodøl fikk i oppdrag å jobbe med denne visjonen sammen med elevene, og med
begrepet menneskelig mangfold i vid forstand. Skulpturen skal være et symbol på Tynset som
et åpent og inkluderende samfunn med plass for alle. I tillegg til å jobbe med begrepet i egen
valgfagklasse, gjorde elevene også en spørreundersøkelse blant andre elever og lærere ved
ungdomsskolen i forhold til hva de tenkte rundt begrepene.
Elevene kom med nærmere 30 ulike idéer til hvordan begrepet kunne symboliseres gjennom
en skulptur. Inger Helene la frem disse idéskissene for utsmykningskomiteen, som valgte ut
noen hun ble bedt om å jobbe videre med. Det resulterte i 9 skisser. Skissene ble fremlagt
elevene og internasjonalt råd før utsmykningskomiteen gjorde et valg. Norax kom med et
foreløpig pristilbud ut fra den uferdige skissen. Dette pristilbudet inkluderte fundamentering,
og var innenfor rammen. Corten stål ble valgt som materiale for skulpturen. Dette er det
samme materialet som rådhuset er kledd med.
Med bakgrunn i ferdige tegninger er pristilbudet på utsmykningen produsert i Corten kr
334.000,Prisen for selve produksjonen ligger altså nær opp til den disponible ramma, men da kommer
fundamentering og grunnarbeid i tillegg.
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Grunnarbeid og lyssetting av skulpturen er beregnet til ca kr 170 000, fundamentering til
37 000,- Det betyr at det fremdeles mangler oppunder kr 210 000,- for at skulpturen skal
kunne realiseres.
Saksvurdering
Det fremgår av saksopplysningene at det foreligger en betydelig innsats gjennom mange år for
å få realisert skulpturprosjektet. Det foreligger nå tegninger til en skulptur som på en svært
god måte representerer menneskelig mangfold i vid forstand, det være seg i forhold til alder,
kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og interesser. Skulpturen er godkjent av veivesenet. Den har
forankring i en grundig prosess som involverer barn og unge, og vil være et synlig symbol for
Tynset kommunes visjon «Tynset for alle».
Det er gjort vurderinger av dette utsmykningselementet inn i en helhetlig sammenheng i
forhold til sentrum/torgområdet. Samlet må det sies å være etablert en politisk og
faglig/administrativ forankring for realisering av prosjektet gjennom en årelang prosess. Selv
om saken om finansiering i forrige kommunestyresak ble avslått, lå det likevel i vedtaket en
forventning om at prosjektet skulle realiseres. Det er gått noen år siden kunstnerisk konsulent
mente et slikt prosjekt ville koste minst 500 000,- Da holdt hun grunnarbeider utenom fordi
det var snakk om å sette opp en utsmykning i den nye rundkjøringa ved Domus, og der kunne
grunnarbeidene legges inn i prosjektet med etablering av rundkjøringa. Slik er det ikke i
Parkveien, som er en eldre rundkjøring som må tilrettelegges for lys og fundamentering.
Sparebanken Hedmarks Kunstfond legger til sammenligning 1, 2 millioner i potten når de gir
Tynset kommune en utsmykning i gave i rundkjøringa ved Domus. Utsmykningen som nå kan
realiseres i Parkveien gitt finansiering, holder høy kunstnerisk kvalitet, og vil være et flott
symbol for Tynset som en åpen og inkluderende kommune – et «Tynset for alle». Her er et
utsmykningsforslag med lokal forankring der ungdommer og lokal kunstner har vært involvert
i en kreativ prosess, og der en lokal bedrift skal stå for produksjonen. For ungdommene vil
dette være noe å være stolt av, noe å komme tilbake og vise fram, dette fikk vi lov til å være
med på, slik fikk vi lov til å utfolde våre kreative evner i oppveksten på Tynset og slik er det
rom for alle på Tynset til å utfolde seg på hver sine områder ut fra sine evner og interesser.
Det er viktig i forhold til ungdommene som har vært involvert i prosjektet at prosjektet faktisk
realiseres.
På bakgrunn av at det fremdeles mangler finansiering til grunnarbeid, lys og fundamentering,
men eksisterer midler til å produsere selve skulpturen, innstilles det på at skulpturen
produseres nå, men at midler til fundamentering, grunnarbeider og lys innarbeides i neste års
budsjett og virksomhetsplan. Norax har signalisert at en må påregne prisstigning om en venter
med produksjon til 2017, det er derfor prisbesparende at skulpturen produseres nå.
Kommunen har plass til å lagre skulpturen til den kan settes opp. Ved at skulpturen
produseres nå, holdes også progresjonen i prosessen oppe, og ungdommene som har vært
involvert, vil kunne se et resultat, selv om skulpturen ikke umiddelbart kan settes opp.
I løpet av prosessen har det også kommet inn et element som gjelder mulig senking av
rundkjøringa i fylkesveien for å få større høyde under jernbanebrua. Dette er foreløpig
uavklart og har syntes å ligge langt fram i tid. Signalene nå er at dette tidligst kan skje i 2018.
Plan for fylkesveien skal legges ut til høring i november i år, og det betyr at en innen budsjett
for 2017 skal vedtas, vil vite mer om framtidige planer for fylkesveien. Om rundkjøringa skal
senkes i 2018, vil det være naturlig å utsette oppsetting av skulpturen til ny rundkjøring er på
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plass. Om det ikke blir noen endring av rundkjøringa, eller det blir skjøvet langt ut i tid, kan
skulpturen likevel plasseres i rundkjøringa neste år.
Uansett ses det på som viktig at prosessen så langt fullføres med produksjon av selve
skulpturen.
Internasjonalt råd har vært holdt løpende orientert om prosessen og saken oversendes dit for
uttalelse.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Prosjektet har ingen vesentlige konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1) Skulpturen produseres med eksisterende midler.
2) Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting er anslått til kr 210 000. Dette
beløpet må eventuelt innarbeides i neste års budsjett og virksomhetsplan.
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UTBYGGING AV JØRGENSMOEN
Arkiv: L81
Arkivsaksnr.: 16/168

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
42/16
Kommunestyret
54/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016
24.05.2016

Vedlegg
1. E-post fra Ken Olav Phillips datert 12.05.16
2. Søknad fra Ken Olav Phillips AS ved e-post datert 07.04.16.
3. Kartskisse som fulgte søknaden.
4. Notat vedr. utbyggingsavtaler datert 03.02.16.
5. Møtereferat dater 08.01.16
6. E-post til Phillips datert 04.02.16.
7. Brev til Erik Olav Snarvold og Elin Vangen Snarvold, datert 16.03.2010
Andre dokumenter i saken
1. UTBYGGINGSAVTALER, datert 03.02.2016
2. REFERAT JØRGENSMOEN, datert 03.02.2016
3. SVAR - VEDR UTBYGGING INFRASTRUKTUR, datert 04.02.2016
4. VEDR UTBYGGING INFRASTRUKTUR, datert 04.02.2016
5. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN, datert 06.05.2016
6. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN, datert 27.04.2016
7. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN, datert 27.04.2016
8. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN, datert 07.04.2016
9. VEDR. UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR I BOLIGOMRÅDER AVKLARING
FORTAU, datert 08.04.2016
10. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN, datert 26.04.2016
11. INFRASTRUKTUR I BOLIGOMRÅDE JØRGENSMOEN - AVKLARING VEDR
FORTAU, datert 07.04.2016
12. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN, datert 12.04.2016
13. MINDRE REGULERINGSENDRING FOR JØRGENSMOEN, datert 19.04.2016
Melding om vedtak sendes til: Ken Olav Phillips AS, plan, byggesak og geodata og tekniske
tjenester.
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Saksopplysninger
Ved e-post datert 07.04.16 til Tynset kommune, ber Ken Olav Phillips AS om å få avklart
følgende:
1. Hvem bekoster fortau langs Olaf Røsts gate.
2. Flytting av fortau.
Kommunestyret behandlet saken i møte 26.04.16 og fattet følgende 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.»
I e-post datert 06.05.2016, skriver Ken Olav Phillips følgende:
«Politisk vedtak av 27.04 er veldig vagt i forhold til det jeg søkte om i denne saken. Svarene
på mine 2 spørsmål er ikke besvart.
Hva har denne saken med T1 og T2 og gjøre? Det har aldri vært oppe som noe tema i denne
saken.
Tydeligvis at det her trengs en gjennomgang for veien videre. A…..»
Det ble gjennomført et møte med Phillips 11.05.16 hvor bl.a flytting av fortau til samme side
som Skogveien kommer inn i Solbakken på forbi gnr. 40 bnr. 43 (Ingveig Sæther), for så å
skifte over på Jørgensmoen siden. Det ble konkludert med at å bygge intern gangveg gjennom
T1 og T2 ikke var ønskelig fra utbygger. Videre ble rekkefølgekravet og hvem skal betale hva
drøftet.
Ved e-post datert 12.05.16, poengterer Phillips følgende:
«* Vedtaket fra kommunestyremøte svarer ikke direkte på noen av mine spørsmål.
Mine spørsmål var som følger:
- Alternativ 1: Dette gjelder økonomi og flytting av fortau over på motsatt side langs Olaf
Røstsgt. Hvem betaler dette?
- Alternativ 2: Rekkefølgekravet om fortau endres/utsettes til Tynset kommune er klar med
utbedring av vei langs Olaf Røstsgt.
Vedtaket fra kommunestyremøte var å benytte internvei/sti til fortau/gangvei (T1 T2). Dette er
ikke aktuelt for området, og vil forringe dagens godkjente plan. Kommunal standard på disse
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veiene krever mye areal som igjen går på bekostning av tomtestørrelser. Det er ikke meningen
å ha kjørbare veier på begge sider av husene. Derfor er T1 og T2 kun planlagt for sti/passasje
internt på området. Hvis disse kan erstatte dagens planlagte fortau langs Olaf Røstsgt i en
overgangsperiode er det OK. Men ikke med kommunal standard.
VI MÅ NÅ BESTEMME FØLGENDE:
1: Omregulering av deler av fortau på motsatt side iht oversendt tegning den 06.04.2016
iverksettes som avtalt i møte i går den 11.05.
2: Avklare økonomi. Hvem betaler for hva?
3: Rekkefølgekrav fortau.
* Utsettes og tas sammen med veioppgradering langs Olaf Røstsgt . Da faller pkt. 2
naturligvis bort. Arealet er uansett satt av til formålet. Argumentasjon har dere fra mail
av 06.04.
Håper nå på klare svar på spørsmålene slik at forslag til utbyggingsavtale kan signeres. Vi
ønsker å iverksette mere utbygging på feltet nå, og hadde ønsket at dette arbeidet kunne starte
mens forholdene er tilstede. Økonomi og tid er like sentralt for oss private som for dere.
Håper kommunen ser på dette prosjektet som positivt, og ønsker å bidra til utvikling»
Utfra henvendelsen fra Phillips av 06., 11. og 12.05.16, ser en det nødvendig å ta søknaden
opp til ny behandling.
Søknaden fra Phillips av 07.04.16 ble bl.a. begrunnet med følgende fra Phillips sin side:
-

Det vises til e-post datert 02.02.2016 fra Tynset kommune med generell informasjon
om utbyggingsavtaler og notat fra møte den 08.01.2016 til undertegnede.
Notatet konkluderer med at kommunen ikke kan pålegge utbygger/ grunneier og
bekoste dette (fortau).

-

I e-post av 04.02.2016 fra Tynset kommune settes det opp 2 stk alternativer for
løsning.
1: Jeg søker om å få forskuttere og setter opp hvilke betingelser dette skal gjøres på.
2: Jeg søker om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.

-

Reguleringsplanen er klar på at det skal etablerer/forberedes for fortau langs Olaf
Røstsgt. Men hvem som skal betale dette har det aldri vært snakk om før forslag til
utbyggingsavtale kom på bordet. Alt av arbeider med veier etc. inne på feltet er klart.
Ken Olav Phillips AS bekoster dette, og kommunen får dette overlevert etter
ferdigstillelse vederlagsfritt.

-

Når det gjelder etablering av fortau langs en kommunal vei, er saken noe annet.
Dette fortauet gjelder ikke bare for nytt boligfelt. Dette er en forlengelse av
eksisterende fortau, og gagner alle oppsitterne langs veien, samt alle andre. At jeg
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som privat utbygger skal bekoste fortau gratis for Tynset kommune her, er helt
urimelig, i og med at det ikke foreligger en avtale om dette.
-

Alt. 1: Ken Olav Phillips AS tilbyr seg å etablere og forskuttere fortau iht tilbud i mail
av 25.01.2016 fra Phillips, der det vises til tilbud fra Br. Harsjøen AS og Østa Elektro
AS for kr: 485.391,- kr.eks.mva.
Beløpet refunderes ved overlevering til Tynset kommune ca. 01.07.2016.

-

Alt. 2: Ken Olav Phillips AS søker om utsettelse av bygging av fortau langs Olaf
Røstsgt. inntil Tynset kommune er klar med utbedring av veien. (Dispensasjon fra
rekkefølgekravet)

-

Fortau og vei henger veldig tett sammen. Kommunen vil pådra seg en god del ekstra
kostnader med å etablere dette i to omganger. Dette har det vært møter om flere
ganger sammen med Knut Joar Harsjøen i Br. Harsjøen AS. At dette arbeidet skal
utføres i to etapper, vil også være uheldig for de som allerede er etablert langs veien.
En nyetablering på Jørgensmoen vil IKKE påvirke trafikkbildet radikalt. Vi snakker
over en tid på ca. 5 år og kanskje en belastningsøkning på ca 80-100 personer.

-

Ken Olav Phillips AS hevder at valgte løsning av trase for fortau er en dårlig løsning.
Løsningen som er valgt i dag ble anvist fra kommunen i oppstartsmøte 21.08.2013 og
utarbeidet videre fra hans regulant Atle Berg i Berg & Østvang AS. Dagens valgte
løsning er også fordyrende for Tynset kommune.

-

Etter påtrykk fra Ken Olav Phillips AS, ble det gjennomført en befaring på plassen for
å se på løsningen med fortau. Tror alle som var til stede på befaringen, så at det
faktisk ville bli en mye bedre løsning med å etablere fortau som på vedlagte skisse.
Trafikksikkerheten blir bedre ivaretatt, kostnadene blir mindre, samt at grunneier
Sæter slipper å få sin eiendom ødelagt.

-

Berørte arealer på to private eiendommer blir minimale med å flytte fortau til motsatt
side. (Solbakken 22 er kommunens eiendom). Eier av Solbakken 24 Finn T. Tronslien
er veldig positiv, og mener at det kun er denne løsningen som blir bra.
En ting er sikkert: Dette toget er ikke gått. Det er lov å endre løsninger på en plan hvis
mulig. Det er vanskeligere å gjøre dette etter at arbeidene er utført. Nå har vi tid og
mulighet. Håper dette kan avklares kjapt slik at dette ikke forhindrer videre fremdrift
for utbyggingen på feltet, og at utbyggingsavtalen kan signeres.

Ved e-post fra Phillips datert 08.04.16, blir det opplyst at eieren av Solbakken 20, Inge
Åsmund Lien ikke har motforestillinger mot å avstå grunn og mener flyttingen er det eneste
riktige.
04.09.09 ba grunneier (Snarvold) om en prinsippavklaring omkring rekkefølgekravet i
kommunedelplanbestemmelse nr. 9 som angir at område B10 (Jørgensmoen) ikke kan bygges
ut før det er etablert gang- og sykkelveg atkomst langs Olaf Røsts gate (Forrige kommune del
plan). Som kjent rustet kommunen opp Olaf Røsts gate med fast dekke og fortau i 2014 fra
Parkveien og fram til Litun.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 27 av 49

Sak 54/16
Formannskapet drøftet saken i møte 18.03.10 og gav uttrykk for at det er Tynset kommune
som er hovedansvarlig for at den planlagte gang- og sykkelatkomsten langs Olaf Røsts gate fra
FV. 681 (Parkveien) og fram til Litun blir realisert. Ved utbygging av Jørgensmoen må
tiltakshaver regne med å få krav om at det som en del av planarbeidet etableres
gjennomgående gang- og sykkelveg i eller langs det nye boligfeltet som deretter kobles til
planlagt gang- og sykkel atkomst i Olaf Røsts gate. Det vil imidlertid være urimelig å kreve at
tiltakshaver skal belastes kostnadene ved realisering av gang- og sykkelveg fra fv. 681
(Parkveien) fram mot Litun.
Formannskapet var videre villig til å vurdere mulig dispensasjon fra rekkefølgekravet og
saken ble sendt på formell høring til sentrale myndigheter 01.07.10. Høringsuttalelsene fra
følgende, frarådet bl.a. at det ble gitt dispensasjon fra rekkefølge kravet om fortau langs det
nye boligfeltet:
Fylkesmannen i Hedmark av 30.07.10, Barnetalspersonen i Tynset av 28.07.10 og Hedmark
fylkeskommune av 14.09.10.
På bakgrunn av dette ble saken på ny drøftet i formannskapet. Her ble det bl.a. anbefalt at
både avklaring av byggegrense og rekkefølgekrav ble tatt inn i et formelt oppstartsmøte av
reguleringsplanarbeidet. Rekkefølgekravet ble derfor opprettholdt i oppstartsmøte til
reguleringsplanen.
Reguleringsplanen er utarbeidet som privat reguleringsplan med Arkitektene Berg og Østvang
AS som konsulent, og Phillips som oppdragsgiver og som har bekostet planarbeidet.
Denne reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 26.05.2015, og i
reguleringsbestemmelsenes § 2.9.1 står følgende: «Utbygging av byggeområder kan ikke finne
sted før utbyggingsområdet har etablert veg, vann-, avløpsanlegg, el-forsyning og fortau langs
Solbakken.»
Saksvurdering
1. Hvem bekoster bygging av fortau?
§17 i pbl. klargjør etter rådmannens syn at kommunen gjennom utbyggingsavtale kan kreve at
utbygger bygger fortauet og dekker kostnadene ved byggingen av fortauet langs
Solbakken/Jørgensmoen dersom utbygger ønsker å komme i gang før det er forutsatt at
kommunen eventuelt skal bygge nødvendig infrastruktur her. Vedlegg 2 til veileder om
utbyggingsavtaler (utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 7. juni 2007), bekrefter
dette ytterligere, i og med at det bl.a. her også åpner for bygging av infrastruktur utenfor
planområdet. Se vedlagte notat til saken.
Tynset kommune har altså anledning til å kreve at utbygger bygger og dekker alle kostnader
ved bl.a. byggingen av fortauet langs Solbakken for å kunne starte utbygging når han selv
ønsker. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge utbygger/grunneier å bygge og bekoste dette.
Videre kan heller ikke utbygger/grunneier kreve at kommunen omprioriterer sine budsjetter
for å tilpasse seg utbyggingsønsker fra private.
Det foreligger ingen planer for når en eventuell opprusting av Solbakken skal foretas og det er
utbyggingen av Jørgensmoen som utløser kravet om at det skal etableres fortau langs
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Solbakken (I byggefeltet er det forutsatt å etablere vel 40 leiligheter). Videre er det ikke
bevilget penger i den nærmest 4-årsperioden for å finansiere fortau langs Solbakken eller ruste
opp veien. Utbygger/grunneier må derfor etter rådmannens syn, enten bygge og bekoste
fortauet selv, eller vente med utbyggingen til opprusting av Solbakken med bygging av fortau
blir vedtatt gjennom kommunens budsjetter.
Det er for øvrig allerede gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet i forbindelse med utbygging av
bolig på feltet, dette på betingelse av at dokumentasjon på rekkefølgebestemmelsene
vedrørende bl.a. utbygging av fortau blir løst, legges frem innen 01.02.2016. Denne
dokumentasjonen er ikke på plass ennå.
Solbakken er i dag på lik linje med mange andre veger/gater i Tynset, grusvei og burde vært
rustet opp og fått fast dekke. På grunn av at dette er en grusveg, er det i diskusjonene med
tiltakshaver ikke stilt krav om kantstein og fastdekke på fortauet, men en breddeutvidelse av
veien på ca. 2,5 m + grøft. I tillegg må gangarealet merkes på en måte som gjør at det unngås
biltrafikk og parkering her.
Ken Olav Phillips AS har rett i at det hadde kostet mindre totalt å oppruste vegen samtidig
som det ble bygd fortau. Det er imidlertid svært usikkert når denne vegen vil bli prioritert
opprustet og slik sett vil gangarealet kunne gjøre nytte i mange år framover. For kommunen er
det viktigere å prioritere opprusting av Holmengata med fortau og fortau langs Idrettsveien.
Denne saken har også en prinsipiell side i forhold til andre utbyggere. I tidligere
utbyggingsavtaler har utbyggere akseptert å bygge fortau langs offentlig vei og flere
strekninger med gangveger inne i byggefeltene. Dersom kommunen velger å forskuttere
bygging av fortau langs Solbakken eller dispenserer fra rekkefølge kravet, vil dette kunne
legge føringer for senere utbyggingsavtaler.

2. Flytting av fortauet.
Utbygger ønsker å legge fortauet på vestsiden av Olaf Røsts gate/Solbakken, istedenfor å gå
over gnr. 43/40 og Litun. Det vil da gå over en kommunal boligeiendom, Solbakken 20 og 22,
før det etableres på østsiden langs Jørgensmoen. Det er fullt mulig å gjøre denne endringen,
det krever imidlertid en omregulering, sannsynligvis en mindre reguleringsendring. Det vil i
så fall etter rådmannens vurdering være utbyggers ansvar å få utarbeidet reguleringsendringen
og avklare med berørte grunneiere og foreta eiendomskjøpet. Det som beslaglegges på
kommunens grunn er det naturlig at kommunen avstår uten vederlag, da en av forutsetningene
er at gangarealet med grøft skal eies av kommunen. Forslaget til reguleringsendring må i så
fall fremmes som egen sak for formannskapet (Planutvalget).
Det er riktig at Phillips ikke har søkt om å legge gang-/sykkelveien gjennom T1 og T2,
istedenfor gangarealet langs Solbakken, som ligger i vedtatt reguleringsplan. Gjennom å se på
nye muligheter for å i vareta gang-/sykkeltrafikken fra/i Jørgensmoen boligområde, ble dette
lanser som et alternativt forslag,
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vurdert til å ikke ha noen særskilt effekt for klima og miljø
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Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret har vurdert søknaden fra Phillips av 07.04.16 og henvendelse av 06.05.16
om forskuttering av utbyggingen av gang-/sykkelatkomst langs Solbakken, alternativt at
rekkefølgekravet om bygging av fortau fra Skogveien og langs Solbakken frafalles.
Flytting av fortau tas opp som mindre vesentlig reguleringsendring.
2. Søknaden imøtekommes ikke og rekkefølgekravet opprettholdes. Det betyr bl.a. at
utbygger må bære alle kostnadene med å innfri rekkefølgekravet.
3. Vedtaket begrunnes med at rekkefølgekravet og omfanget av dette har vært kjent av
grunneier/utbygger helt siden varsel ved brev av 16.03.2010. Dersom rekkefølgekravet
frafalles eller kommunen tar kostnadene, vil dette kunne skape presedens for lignende
saker.
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BID-PROSJEKTER - NOE FOR TYNSET?
Arkiv: U01 &40
Arkivsaksnr.: 16/1495

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
55/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
1. Vitalisering av bysamfunn, informasjon om BID, fra Norsk sentrumsutvikling
2. BID – en aktuell utfordring, av Norsk sentrumsutvikling
3. Scandinavian Heartland, Hva er BID? (med link til mer informasjon om Scandinavian
heartland)
4. BID – styrket næringsfellesskap
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for fjellregionen, Kompetansesenteret, Aumliveien 4c, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Fra 2008 til 2012 ble det første Interreg-prosjektet som Tynset kommune var en del av
gjennomført. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Dalarna i Sverige og fjellregionen i
Norge. Et nytt interreg-prosjekt for samme område pågikk i perioden 2012 til 2014. I begge de
nevnte prosjektene bidro Tynset kommune med et mindre årlig beløp i støtte.
Et tredje interreg-prosjekt ble startet i 2015, med Regionrådet for fjellregionen som ansvarlig
for gjennomføringen på norsk side. Tynset kommune deltar også i dette prosjektet, men uten
årlige bevilgninger. Bidraget fra kommunen er gjennom egeninnsats på møter og i eventuelle
prosjekter der kommunen blir en aktiv deltaker.
Prosjektet går i perioden 2015-2018. Et av fem delprosjekter som det arbeides med er å
vurdere om BID-prosjekter kan være en aktuell arbeidsform for å oppnå positiv utvikling i
klart avgrensede og definerte områder. I det følgende forklares det kort hva BID er. (Vedlegg
til saken gir mer detaljert informasjon om dette).
BID er en forkortelse for «Business Improvement District». En BID er et klart definert og
avgrenset geografisk område der privat næringsliv og offentlige myndigheter går sammen for
å fremme en positiv utvikling. Det første BID-prosjektet oppsto i Toronto i Canada i 1970.
Bakgrunnen for dette prosjektet var at deler av sentrum i byen stagnerte i utvikling pga
etablering av store kjøpesentre utenfor bykjernen, noe som førte til stagnasjon i sentrum og
sterk økning i bruk av privatbiler av personer som kjørte ut av sentrum for å handle.
Fra Canada har etablering av BID-prosjekter spredt seg til bl. a. USA, Sverige og Skottland.
Organisering og gjennomføring varierer fra land til land. Om lag ti land har nå formaliserte
BID-ordninger og ytterligere om lag fem land vurderer å innføre dette i en eller annen form. I
New York er det nå 64 BID-områder, der det mest kjente er Times Square.
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Erfaringer fra USA er at BID-ordningen bidrar til å oppnå nettopp det man ønsker med slike
prosjekter. Dette er:
Økte inntekter for butikker og næringsdrivende
Flere ansatte innen området
Økt verdi på eiendommene i området
Større engasjement og medvirkning fra offentlige myndigheter, folkevalgte og
publikum
• Økt eierskap og ansvar i forhold til fellesområder
•
•
•
•

Lovverket i de land som har lovfestet BID-ordningen varierer i omfang og i hvor stor grad
lovverket forplikter sentrale myndigheter. Skottland vedtok i 2008 et eget lovverk mht. BID
som forplikter staten til å bidra med like mye årlige midler som det de lokale aktørene i et
BID-prosjekt selv bidrar med. Jo mer man bidrar med selv, jo mer får man fra staten.
BID-prosjekter gjennomføres også i land som ikke har lovfestet BID-ordningen. Bl.a. Sverige
prøver ut dette flere steder i samhandling mellom private interesser og lokale offentlige
myndigheter.
I Norge arbeider organisasjonen Norsk sentrumsutvikling med å få lovfestet BID-ordningen.
Det er imidlertid nokså usikkert om en egen lov vil bli innført i løpet av de nærmeste årene.
Dette bør allikevel ikke være til hinder for at prinsippene som legges til grunn for BIDprosjekter kan benyttes i ulike prosjekter også her til lands.
BID-prosjekter i Skottland har tre hovedfokus som det skal arbeides med:
• Økt omsetning og bedre inntjening for næringsdrivende i BID-området
• Bedre renhold, orden og sikkerhet
• Arrangementer – økt aktivitet
Totonto, som var først ute med BID ansees nå å være den tryggeste av de store byene i NordAmerika.
Interreg-prosjektet som fjellregionen nå deltar i har som nevnt BID som et av sine
delprosjekter. Det Interreg-prosjektet kan bidra med er kompetanse mht. hvordan BIDprosjekter initieres og organiseres. Videre tilbys det hjelp i prosessen med å motivere til og
organisere opp BID-prosjekter, og Interreg via regionrådet kan også dekke kostnadene for
prosjektledelse.
I Tynset ble sentrumsområdet for noen år siden pusset opp i området rundt stasjonen, mellom
Kongsveien og jernbanen. Torget på andre siden av Kongsveien har også behov for en
opprusting, og området har blitt nevnt som et aktuelt område å vurdere som et BID. Hvordan
interessen for dette vil være blant de private aktørene som har butikker og eiendommer inntil
torget er ikke undersøkt enda, men dette må undersøkes dersom et BID-prosjekt vurderes som
aktuelt for dette området.
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Saksvurdering
I Tynset ble sentrumsområdet for noen år siden pusset opp i området rundt stasjonen, mellom
Kongsveien og jernbanen. Torget på andre siden av Kongsveien har også behov for en
opprusting, og har blitt nevnt som et aktuelt område å vurdere som et BID.
Veien fram til et eventuelt BID-prosjekt vil nødvendigvis ta noe tid, men det vurderes som
aktuelt å undersøke om dette kan være en mulighet. Normalt og ideelt sett kommer ofte
initiativene til BID-prosjekter fra de private aktørene i et område, men et initiativ fra det
offentlige kan også være veien å gå for å komme i gang. Tynset næringsforening er orientert
om ordningen med BID-prosjekter etter deltakelse på et seminar i Kompetansesenteret på
Tynset der dette var tema.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Et eventuelt tiltak bør kunne innrettes slik at det vil gi positive konsekvenser for klima og
miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune tar initiativ overfor Tynset næringsforening og de private aktørene rundt
torget på Tynset for å kartlegge eventuell interesse for et BID-prosjekt der målet vil være å
gjøre torget mer attraktivt og innbydende.
Det langsiktige målet skal være at tiltak som gjennomføres øker handelen og sikrer
arbeidsplassene hos de aktørene som deltar i prosjektet. Eventuelle tiltak bør også ta sikte på å
gjøre området mer egnet for ulike typer arrangementer.
Regionrådet for fjellregionen inviteres til å bidra med kompetanse og prosessledelse fram mot
etableringen av et eventuelt BID-prosjekt.
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FORVALTNINGSREVISJON OMORGANISERINGSPROSESSEN I TYNSET
KOMMUNE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/263

Saksbehandler:
Norvald Veland

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
56/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
Forvaltningsrapport fra KPMG datert 18.04.16
Rådmannens uttalelse til forvaltningsrapporten fra KPMG datert 15.04.16
Andre dokumenter i saken
Kontrollutvalgets vedtak i sak 3/2016
Kommunestyrets vedtak i sak 113/15, pkt 2.1
Melding om vedtak sendes til
Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tynset fattet i sak 3/16 slikt vedtak:
1. KPMG AS velges som leverandør for forvaltningsrevisjonsprosjekt om
omorganiseringen i Tynset kommune. Begrunnelse er lavest pris, samt at KPMG er
vurdert bedre enn BDO under tildelingskriteriene kompetanse og erfaring,
arbeidsmetodikk og rapportering.
2. Kontrollutvalget har ved oppstarten av prosjektet gjennomgått prosjektplanen slik den
foreligger fra KPMG AS, og har ingen ytterligere merknader til denne.
Kommunestyret gjorde enstemmig vedtak i forbindelse med behandling av virksomhetsplan
med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2019 (Sak 113/15, pkt 2.1):
Det bevilges kr 200.000 til kontrollutvalget vedrørende revisjon av omleggingene innenfor
helse og omsorg.
Formålet med prosjektet er å få svar på hvilke konsekvenser omleggingen av Helse og
Omsorgssektoren i Tynset kommune har fått. Det er da snakk om hele Helse og
omsorgsektoren, og ikke bare hjemmebasert omsorg.
Dette skal favne konsekvenser både i forhold til tilbudet til brukerne, arbeidsforholdene til de
ansatte og økonomi.
Kontrollutvalget ønsker å få en tilstandsrapport på kvalitet og kompetanse både i den
politiske og den administrative beslutnings- og gjennomføringsprosessen av omleggingen i
Helse og Omsorgstjenesten i Tynset Kommune.
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Problemstillinger det ønskes svar på er:
1. Er fremdrift av omleggingen i helse og omsorgsektoren i trå med politisk vedtak?
2. Oppfylles de økonomiske intensjonene?
3. Oppfylles intensjonene om et forbedret brukertilbud?
4. Jobber ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere mot samme mål?
5. Har helse og omsorgsektoren utfordringer i ledelse, tillitsvalgte, medarbeidere eller i
nye rutiner, som vanskeligjør en vellykket omlegging?
6. Hvordan har lederne som er involvert i omleggingsprosessen inkludere medarbeiderne
som er berørt?
7. Mener medarbeiderne at de får informasjonen de trenger, at de blir inkludert i
prosesser på deres nivå og at de har en god dialog med sin nærmeste leder?
8. Mener medarbeiderne at uenighet dem imellom håndteres på en forsvarlig og saklig
måte?
9. Mener medarbeiderne at uenighet mellom dem og ledelsen håndteres på forsvarlig og
saklig måte?
10. Mener lederne at uenighet mellom ledelse og medarbeiderne blir håndtert på en
forsvarlig og saklig måte?
11. På hvilke områder og nivåer i organisasjonen er forbedringspotensialet størst?
12. Hvilke konkrete grep bør tas på kort sikt for å normalisere forholdene i den pågående
prosessen?
13. Hva bør gjøres på lengre sikt for å unngå lignende situasjoner i fremtiden?
Kveld mandag 18.04.16 mottok sekretariatet rapporten fra KPMG.
Rapporten beskriver i sammendraget formålet som følger:
Hovedformålet med denne forvaltningsrevisjon har vært å undersøke hvordan omstillingen er
styrt, planlagt og gjennomført, hva som har gått galt i omstillings-prosessen og hvorfor.
Denne rapporten fokuserer på vesentlige forhold, beslutninger og aktiviteter i
omstillingsprosessen, fra vedtakelsen av helse- og omsorgsplanen i 2013 og fram til april
2016. Det har ikke vært et formål med forvaltningsrevisjonen å gå inn i enkeltsaker,
enkelthendelser eller personalsaker som oppstod i løpet av omstillings-prosessen. Det har
også vært et formål å undersøke om noen av målene med omstillingen er nådd.
Rapportens hovedbudskap kan sammenfattes som følger:
• Omstillingen i helse- og omsorgssektoren burde vært definert og gjennomført som et
prosjekt
• Helse og omsorg klarte ikke å få med seg egen organisasjon og andre berørte av
omstillingen som skulle skje
• Grunnlaget for utarbeidelse av løsningsforslag og tiltakene som skulle gjennomføres i
omstillingen hadde mangler
• Beslutningsgrunnlaget- forslaget om omstilling var ikke tilstrekkelig utredet og
forankret og det var ikke enighet om det i ledergruppen i helse og omsorg
• Det fantes ikke en overordnet framdriftsplan for implementering av tiltakene i
omstillingen som viser hva som skal skje når, og hvem som er ansvarlig for oppgavene
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• Det burde ha vært en overordnet plan for informasjon, for å sikre rettidig og god
informasjon til alle og for å ivareta ansatte
Oppsummert fra rapporten fra revisjon KPMG:
Oppsummert er det vår vurdering at utfordringen og motstanden om omstillings-prosessen i
Tynset kommune møtte skyldes en for dårlig styrt, planlagt og gjennomført prosess og
manglende kompetanse på prosjektstyring og endringsledelse. Vi finner ikke holdepunkter for
at utfordringene skyldtes at helse- og omsorgssektoren ikke var vant med endringer og
endringsprosesser.
Rapporten gir følgende anbefalinger til Tynset kommune:
Tiltak på kort sikt:
I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende:
 Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten.
Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt
 Får etablert og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer
seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre
eventuelle målsettinger som må nås og forankrer dette hos hoved-interessenter
 Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å
være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon.
Tiltak på lang sikt:
For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon:
 En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten
Saksvurdering
Etter sekretariatets vurdering har KPMG revisjon gjort en grundig og godt gjennomført
forvaltningsrevisjon rettet mot omstillingsprosessen i helse og omsorg i Tynset kommune.
Rapporten beskriver og får frem, etter sekretariatets vurdering, hvor og hvorfor mye gikk galt.
Rapporten gir forslag til forbedringsområder og en nærmere beskrivelse av beste praksis for
endring – og omstillingsprosesser.
Rapporten bygger på et stort antall dokumenter og 18 intervjuer av personer utvalgt av revisor.
I rådmanns uttalelse til rapporten uttaler rådmann at rapporten framstår som troverdig og
tydelig i sine anbefalinger. Rådmannen mener at rapporten gir en dekkende beskrivelse av
hvordan omstillingen ble gjennomført og hva som kunne og burde vært gjort annerledes.
Rådmannen mener at anbefalingene i rapporten er gode og vil medvirke til at disse blir fulgt
opp.
En representant fra KPMG vil delta under behandlingen av rapporten, gjennomgå rapporten
og kunne svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering med følgende forslag til vedtak og legges fram for
kommunestyret.
Rapporten fra KPMG tas til etterretning med følgende anbefaling:
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Tiltak på kort sikt:
I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende:
 Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten.
Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt
 Får etabler og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer
seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre
eventuelle målsettinger som må nås og forankrer dette hos hoved interessenter
 Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å
være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon.
Tiltak på lang sikt:
For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon:
En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten
I tillegg mener kontrollutvalget at øverste administrasjon i Tynset kommune ved rådmann bør
prioritere involvering og medvirke til at løsninger snarest mulig blir avklart.
Behandling:
I forkant av behandling av saken ble det reist spørsmål om Odd Erik Resell skal erklæres
inhabil. Leder ba om at møtet ble lukket, noe kontrollutvalget sa seg enig i. Resell fratrådte
møte under behandlingen. Saken ble grundig debattert.
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å ikke erklære Resell ved behandling av rapporten som
inhabil.
Kari Hesjedal deltok i møte på konferansetelefon samt at revisor Tore Kleppen som var til
stede gikk igjennom rapporten og svarte på spørsmål underveis.
Kontrollutvalgets innstilling:
Rapporten tas til orientering med følgende forslag til vedtak og legges fram for
kommunestyret.
Rapporten fra KPMG tas til etterretning med følgende anbefaling:
Tiltak på kort sikt:
I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende:
 Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten.
Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt
 Får etablert og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer
seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre
eventuelle målsettinger som må nås og forankrer dette hos hoved interessenter
 Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å
være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon.
Tiltak på lang sikt:
For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon:
En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten
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I tillegg mener kontrollutvalget at øverste administrasjon i Tynset kommune ved rådmann bør
prioritere involvering og medvirke til at løsninger snarest mulig blir avklart og dermed avklare
ståsted og skape en felles forståelse og aksept for den videre prosessen.
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR 2016-2020 - TYNSET SPORTSBAR OG
DISCO
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/1017

Saksbehandler:
Barbro Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
57/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR NY 4-ÅRSPERIODE VIVA ITALIA
TYNSET, datert 12.02.2016
2. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR NY 4-ÅRSPERIODE ONSIDE, datert
12.02.2016
Melding om vedtak sendes til
Tynset Sportsbar & Disco v/Ömer Köymen Torggata 4 2500 TYNSET
Lensmannen i Tynset.
Kontrollør
NAV, v/leder
Ruskonsulenten
Skatteoppkrever
Saksopplysninger
Tynset Sportsbar og Disco, v/Ömer Köymen, søker om skjenkebevilling for nye 4 år for Viva
Italia og OnSide. Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2
og gruppe 3. Skjenkearealet for Viva Italia er i restauranten og på veranda utenfor inngangen.
Skjenkearealet for OnSide er i nattklubben/discoteket og ute på takterrasse med adkomst fra
inneområdet. Det søkes om skjenketid for Viva Italia mandag - torsdag kl. 12.00 – 24.00,
søndag kl. 12.00 – 23.00, fredag – lørdag kl. 12.00 – 02.00, og for OnSide alle dager fra kl.
12.00 – 02.00.
Som styrer for bevillingen for Viva Italia, søkes Mari Nyutstumoen godkjent, med Ömer
Köymen som stedfortreder. Ved OnSide ønskes Ömer Köymen som styrer og med Mari
Nyutstumoen som stedfortreder. Begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
I henhold til alkohollovens § 1-7, 2. avsnitt, er søknaden oversendt lensmannen og leder ved
NAV for uttalelse. Lensmannen mener blant annet at OnSide må ha godkjente ordensvakter
eller godkjent avtale om egenvakthold, jfr. Lov om serveringsvirksomhet § 16. Leder ved
NAV har ingen innsigelser til at skjenkeløyve gis etter Tynset kommunes retningslinjer.
Saksvurdering
Etter alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol
eller mer skje fra kl. 13.00 – 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl.
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08.00 – 01.00. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er
forbudt mellom kl. 03.00 – 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom
kl. 03.00 – 06.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte
skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking. I henhold til gjeldende
rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tynset kommune er skjenketiden for alkoholholdig drikk
gruppe 1 (øl), 2 (vin) og 3 (brennevin) fram til kl. 02.00. På utendørs areal er det kun tillatt
med skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin) fram til kl. 02.00. For
bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig gebyr i henhold til
alkohollovens § 7-1.
Lensmannens tilbakemelding om behov for godkjente ordensvakter legges inn i vedtaket i
henhold til § 16 i Lov om serveringsvirksomhet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken
Rådmannens innstilling:
Tynset Sportsbar og Disco, v/Ömer Köymen, gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin) for 4 nye år for Viva Italia og OnSide.
Skjenkeareal for Viva Italia er i restauranten og på inngjerdet veranda utenfor inngangen.
Skjenkeareal for OnSide er i nattklubben/diskoteket og ute på takterrasse med adkomst fra
inneområdet.
Skjenketid for Viva Italia:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og 2 (vin):
Mandag - torsdag kl. 12.00 – 24.00, søndag kl. 12.00 – 23.00,
fredag - lørdag kl. 12.00 – 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Mandag - torsdag kl.13.00 – 24.00, søndag kl. 13.00 – 23.00,
fredag -lørdag kl. 13.00 – 02.00.
Skjenketid for OnSide:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin):
Alle dager kl. 12.00 – 02.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Alle dager kl. 13.00 – 02.00.
Skjenking på utearealet for begge steder gjelder kun for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og
gruppe 2 (vin) fram til kl. 02.00.
Som styrer/stedfortreder godkjennes Mari Nyutstumoen med Ömer Köymen som
stedfortreder/styrer.
Når det gjelder vakthold ved OnSide skal bevillingssøker ta kontakt med politiet for
godkjenning av ordensvakter.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV
Arkiv: 465
Arkivsaksnr.: 16/1587

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
58/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Andre dokumenter i saken
1. Søknad om permisjon fra politisk verv, datert 09.05.2016
Melding om vedtak sendes til
Inger Lise Stubsjøen Martinsen Hårråveien 5, 2500 Tynset
Erland Horten, 2510 Tylldalen
Varamedlemmer
Tynset SV v/Jan-Thore Ø. Martinsen, Hårråveien 5, 2500 Tynset
Saksopplysninger
Inger Lise Stubsjøen Martinsen, Sosialistisk Venstreparti, søker om permisjon fra sitt verv
som kommunestyremedlem og verv som nestleder i komite oppvekst Tynset kommune fra og
med 01.06.2016 til og med 31.12.2016. Permisjonssøknaden begrunnes ut fra helsemessige
årsaker og er dokumentert ved legeerklæring.
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.
Ved en eventuell innvilgelse av søknaden vil Erland Horten blir fast
kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i permisjonsperioden. Han vil i
samme periode også være nestleder i komite oppvekst.
Siri Beate Fossum blir 1. vararepresentant til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti.
Rådmannens innstilling:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyremedlem
og verv som nestleder i komite oppvekst i perioden 01.06.2016–31.12.2016.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i
permisjonsperioden.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL EIDSIVATING
LAGMANNSRETT 01.01.2017-31.12.2020
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1386

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
59/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
https://www.meddommerutvalg.no/registrer
De valgte
Saksopplysninger
For perioden 01.01.2017–31.12.2020 skal det velges representanter til to alminnelige utvalg
av lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett, ett for kvinner og ett for
menn. Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne tjenestegjøre så vel i
straffesaker som i sivile saker.
Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016.
Antallet lagrettemedlemmer/meddommere i de alminnelige utvalg er for
Hedmark og Oppland lagsogn fastsatt tilsammen 356 kvinner og 356 menn. Herav faller på
Tynset kommune 4 kvinner og 4 menn.
Hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg,
fremgår av bestemmelsene i domstolsloven fjerde kapitel, § 64-78. Den som velges må ha
tilstrekkelige norskkunnskaper. I tillegg må vedkommende være over 21 år og under 70 år ved
valgperiodens start.
Det anmodes om at kommunene, ved det forestående valget, påser at de alminnelige utvalg får
en avbalansert aldersfordeling og ellers også er bredt sammensatt. Kommunene skal sørge for
at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette
innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk
bakgrunn og kultur.
Kommunen har i henhold til loven, ved kunngjøring på kommunens hjemmeside, oppfordret
allmennheten til å foreslå kandidater til valget.
Lagrettemedlemmer kan ikke velges som meddommere til tingretten.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Valgnemndas innstilling:
Lagrettemedlemmer Eidsivating lagmannsrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Utvalg for menn:
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VALG AV MEDDOMMERE TIL NORD-ØSTERDAL TINGRETT
01.01.2017-31.12.2020
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1386

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
60/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
https://www.meddommerutvalg.no/registrer
De valgte
Saksopplysninger
Kommunene skal etter kommunevalget høsten 2015 velge meddommere til Nord-Østerdal
tingrett for perioden 01.01.2017–31.12.2020. Etter domstolloven skal det for tingrettssaker i
hvert domssogn være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Kommunene
skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016.
Domstollederen fordeler utvalgsmedlemmene mellom domssognets kommuner etter
folketallet. Domstollederen ved Nord-Østerdal tingrett har foretatt en endring i antall
meddommere siden forrige periode. Tynset kommune skal velge 12 kvinner og 12 menn.
Hvert medlem må påregne å gjøre tjeneste i to saker pr. år.
Hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg,
fremgår av bestemmelsene i domstolsloven fjerde kapitel, § 64-78. Den som velges må ha
tilstrekkelige norskkunnskaper. I tillegg må vedkommende være over 21 år og under 70 år ved
valgperiodens start.
Det anmodes om at kommunene, ved det forestående valget, påser at de alminnelige utvalg får
en avbalansert aldersfordeling og ellers også er bredt sammensatt. Kommunene skal sørge for
at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette
innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk
bakgrunn og kultur.
Kommunen har i henhold til loven, ved kunngjøring på kommunens hjemmeside, oppfordret
allmennheten til å foreslå kandidater til valget.
Meddommere til tingretten kan ikke velges som lagrettemedlemmer.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant
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Valgnemndas innstilling:
Meddommere til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020:
Utvalg for kvinner:
Utvalg for menn:
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VALG AV SÆRSKILT UTVALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE
01.01.201731.12.2020
Arkiv: X42
Arkivsaksnr.: 15/1449

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
61/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
Nord-Østerdal jordskifterett Postboks 53 2501 TYNSET
De valgte
Saksopplysninger
Hver kommune skal ha et særskilt utvalg for jordskiftemeddommere, jf. § 2-5 i jordskiftelova.
Etter kommunevalget høsten 2015 skal det velges nytt utvalg for perioden 01.01.2017–
31.12.2020. Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016.
De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten i soknet vanligvis behandler
og må være fysisk i stand til å følge retten på befaringer i skog og mark.
De fleste sakene i vårt sokn er i landbruksområdene hvor problemstillingene ofte er
eiendomsgrenser og rettigheter, verdsetting og arrondering av landbrukseiendommer. Her er
det en fordel at meddommeren har kjennskap til det å drive en landbrukseiendom og
økonomien i denne. I noen saker er verdien av skog og skogsbilveier et sentralt tema. Da bør
meddommerne ha skogbruksfaglig kompetanse.
Organisering av grunneiersamarbeid om veier, fiske, jakt, beite og annen utmarksforvaltning
er også ofte tema i sakene. Her er det en fordel med innsikt i utmarksforvaltning, inkludert
jakt, fiske, beite, utmarksturisme mv.
Antall saker i urbane områder har økt de senere årene. Det kan handle om fastsetting av
grenser og rettigheter, verdsetting og ordning av bruken av fellesområder som
parkeringsplasser, lekeplasser mv. Her vil kjennskap til plan- og bygningslov og
reguleringsplaner samt eiendomsverdi i bebygde områder være en stor fordel. I noen saker er
det en fordel at meddommeren er bygningskyndig.
Nord-Østerdal jordskifterett ber Tynset kommune velge 10 personer til meddommerutvalget.
Likestillingsloven § 21 krever at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av
medlemmene.
Krav til den som velges og utelukkelsesgrunner fremgår av §§ 70 – 72 i domstolloven. Den
som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper. I tillegg må vedkommende være over 21 år
og under 70 år ved valgperiodens start.
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Sak 61/16
Lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og skjønnsmedlemmer er ikke fritatt for valg
til jordskifteretten.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.

Valgnemndas innstilling:
Meddommere Nord-Østerdal jordskifterett 01.01.2017–31.12.2020:

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 47 av 49

Sak 62/16
VALG AV MEDLEM TIL NORD-ØSTERDAL FORLIKSRÅD 01.01.2017-31.12.2020
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/33

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
62/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
Politiet i Nord-Østerdal
Den valgte
Saksopplysninger
Med bakgrunn i henvendelse fra lensmann/driftsleder for politiet i Nord-Østerdal, vedtok
kommunestyrene i Nord-Østerdal høsten 2015 å opprette et felles forliksråd for Nord-Østerdal
(sak 53/15).
Punkt 4 i vedtaket:
Valg av medlemmer til ny forliksrådsperiode 01.01.2017–31.12.2020 foregår slik:
Hver kommune velger ett medlem hver til « Forliksrådet for Nord–Østerdal». Forliksrådet
konstituerer seg selv – med en leder og to medlemmer med personlig vara. Valget skal være
foretatt innen 15.10.2016.
Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven,
og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som velges må være over 25 år og
under 70 år ved valgperiodens start. Krav til den som velges og utelukkelsesgrunner fremgår
av §§ 70 – 72 i domstolloven.
Departementet (justis- og politi) understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk
råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos
dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Medlem Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
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Sak 63/16
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL NORD-ØSTERDAL FORLIKSRÅD
01.01.2017-31.12.2020
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/33

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
62/16
Kommunestyret
63/16
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
Politiet i Nord-Østerdal
De valgte
Saksopplysninger
Etter forskrift til tvisteloven § 3 skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen.
Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens
innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget.
Tynset kommune er av sekretariatet for Nord-Østerdal forliksråd bedt om å oppnevne 5
møtefullmektiger (alle møtefullmektigene til N-Ø forliksråd), da det er mest hensiktsmessig i
forhold til forliksrådets lokalisering på Tynset.
Kommunen skal oppnevne et utvalg av personer uten tilknytning til forliksrådet, som er egnet
til oppgaven og som er villige til å påta seg et slikt verv. Som fast møtefullmektig kan
oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og
som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse
med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre
interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn,
herunder egne interesser.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Møtefullmektiger til Nord-Østerdal forliksråd 01.01.2017–31.12.2020:
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