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Interpellasjon om næringsområder i Tynset kommune fra Høyre v/Terje Hylen og Venstre
v/Kurt Fossum (vedlegg 1).
Svar fra ordføreren på interpellasjon fra Hylen og Fossum (vedlegg 2).
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43/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.04.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2017.

44/17
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2016-2017
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 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 med fokus på et godt
læringsmiljø.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan:
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst
fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til
Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier
i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om
A.
B.
C.
D.

Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis
Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen

Tilleggsforslaget fra Moan enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 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 med fokus på et godt
læringsmiljø.
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst
fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til
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Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier
i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om
A.
B.
C.
D.

Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis
Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen

45/17
SERIØSITETSKRAV I KOMMUNENS ANSKAFFELSESREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å sende seriøsitetskrav, som beskrevet i saken som en del av
kommunens anskaffelsesreglement, samt selve dokumentet som beskriver kravene, ut på
høring. Høringen sendes til lokale aktører i byggebransjen. Høringsfrist settes til 1.september
2017. Kommunestyret tar saken opp til endelig behandling etter høringen.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Administrasjonen bes vurdere om hele, eller deler av, den såkalte «Oslomodellen» bør
integreres i Tynset kommunes seriøsitetskrav. Særlig med tanke på nåværende pkt. 8; bruk av
underleverandører.
Tilleggsforslaget fra SV enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å sende seriøsitetskrav, som beskrevet i saken som en del av
kommunens anskaffelsesreglement, samt selve dokumentet som beskriver kravene, ut på
høring. Høringen sendes til lokale aktører i byggebransjen. Høringsfrist settes til 1.september
2017. Kommunestyret tar saken opp til endelig behandling etter høringen.
Administrasjonen bes vurdere om hele, eller deler av, den såkalte «Oslomodellen» bør
integreres i Tynset kommunes seriøsitetskrav. Særlig med tanke på nåværende pkt. 8; bruk av
underleverandører.
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46/17
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI HUGUDAL VANNVERK SA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune garanterer med simpel kausjon for lån på kr 1 875 000 som Hugudal
Vannverk SA tar opp med bakgrunn i en utvidelse og utbedring av sitt nåværende
vannledningsnett.
2. Garantien gjelder for lånets maksimalbeløp på kr 1 875 000 med tillegg av 10 % av den til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 1 875 000 + 10 %.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år.
4. Vedtaket sendes til fylkesmannen for endelig godkjenning.
Behandling:
Einar Røe, AP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Saken utsettes.

47/17
VEDTEKSTENDRINGER FOR IKA OPPLANDENE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i
vedtektene for IKA Opplandene
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i
vedtektene for IKA Opplandene
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48/17
TILSKUDD TIL KONSERT OG TALENTPRIS I MIKAEL BRATTBOSTS NAVN
Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen om kr 30 000,- til Mikael Brattbost talentpris innvilges.
2. Midlene søkes dekket i kulturbudsjettet.
Behandling:
Arne Eggen, SP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen innvilges med kr 10 000,- til konsert på Kvikne.
2. Midlene tas fra næringsfondet.
Forslaget fra Arbeiderpartiet falt med 7 stemmer mot 19 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen om kr 30 000,- til Mikael Brattbost talentpris innvilges.
2. Midlene søkes dekket i kulturbudsjettet.

49/17
SOMMERTOGET TIL TYNSET - BEVILGNING TIL ARRANGEMENT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til arrangementet i Tynset sentrum i forbindelse med at
Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Beløpet skal benyttes til leie av teknisk
utstyr fra Fjords AS og til honorar til lokale artister.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til arrangementet i Tynset sentrum i forbindelse med at
Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Beløpet skal benyttes til leie av teknisk
utstyr fra Fjords AS og til honorar til lokale artister.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 6 av 11

50/17
SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA VERV SOM
KOMMUNESTYREMEDLEM
Rådmannens innstilling:
Kristoffer Hagen innvilges forlenget permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Senterpartiet i perioden 01.07.2017–30.06.2018.
Jan Kåre Moan fortsetter som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kristoffer Hagen innvilges forlenget permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Senterpartiet i perioden 01.07.2017–30.06.2018.
Jan Kåre Moan fortsetter som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.

51/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV
Rådmannens innstilling:
Cathrine Fodstad innvilges fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret for
Senterpartiet for resten av valgperioden.
Vara for Senterpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
Behandling:
Rådmannens innstilling falt med 13 mot 14 stemmer.
Vedtak:
Cathrine Fodstads søknad om fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret for
Senterpartiet, for resten av valgperioden, imøtekommes ikke.
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52/17
EKSTRA MIDLER TIL UTBYGGING AV SKOLEOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å øke budsjett for utvikling av skoleområdet i 2017 med kr 200 000.
Dette for å oppfylle Statens Vegvesens krav om egenandel for å motta tilskuddsmidler.
Beløpet belastes ubundet investeringsfond.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Det redegjøres for status og eventuelle endringer i planen for skoleområdet i neste
kommunestyremøte.
Tilleggsforslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å øke budsjett for utvikling av skoleområdet i 2017 med kr 200 000.
Dette for å oppfylle Statens Vegvesens krav om egenandel for å motta tilskuddsmidler.
Beløpet belastes ubundet investeringsfond.
Det redegjøres for status og eventuelle endringer i planen for skoleområdet i neste
kommunestyremøte.
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VEDLEGG 1
Interpellasjon til kommunestyret 23. mai 2017
Næringsområder i Tynset kommune
I flere år har Tynset kommune manglet gode næringsarealer for både eksisterende bedrifter og
nyetableringer. Dette er en situasjon Tynset, som regionsenter ikke kan leve med. Det som i dag
kalles «Industriområdet» er i dag fullt, og har vært det i lang tid. Området har over 500
arbeidsplasser. Det har en blanding av servicenæring, handel, infrastrukturbedrifter, bygg og
anleggsentreprenører og industri. Fordi området er fullt og plasseringen av enkelte bedrifter ikke
optimal hindres også forbedring og utvikling av dette området.
Det er i reguleringsplaner bestemt at Brydalslia og Tylldalslia skal være næringsområder. De aktuelle
arealene er ikke regulert og det er ikke inngått avtaler med grunneiere.
Vi mener disse områdene er lite attraktive for næringslivet. Det er flere grunner;
-

De ligger utenfor hovedtransportårer, noe som forvansker logistikk.
De er av samme årsak lite egnet til handel og servicehandel.
De ligger langt unna eksisterende Industriområde, noe som forvansker samhandling og kan
være en stopper for flytting

Vi mener at de heller ikke er hensiktsmessige for en god samfunnsutvikling
- Vi må blande næring/bolig i nært tilstøtende arealer
- Det er snakk om bolignære friluftsområder
- Det er i dag ikke infrastruktur når det gjelder både bilveier, gangveier og belysning i området
- Det vil skape en uønsket tungtrafikk gjennom sentrum
Vi ber om at Tynset Kommune snarest mulig setter i gang en planprosess for å få etablert
næringsarealer mellom Tynsetbrua og Motrøkrysset. Vi mener næringsorganisasjonene, inkl
landbruks organisasjoner, må involveres. Det bør arbeides raskt slik at trinn 1 i en slik etablering kan
komme i løpet av rimelig tid.

Mvh
Terje Hylen

Kurt Fossum

Tynset Høyre

Tynset Venstre
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VEDLEGG 2
Svar på interpellasjon fra Terje Hylen (H) og Kurt Fossum (V)
Hovedfokuset ved revisjonen av kommunedelplanen i 2015 var å finne nye næringsarealer.
Det ble lagt opp til bred involvering og det ble derfor tidlig tatt kontakt med
næringslivsutøvere for å kartlegge behovet for utvidelser av eksisterende områder.
Hovedkonklusjonen ble at behovet er dekket hos de som allerede har næringsareal i dag.
Videre var og er det en del kvadratmeter næringsareal både til salgs og til leie i Tynset
sentrum. Dette indikerer mulig at det er et begrenset behov for nye næringsarealer. Imidlertid
er Tynset også truet av befolkningsnedgang og behovet for å skape nye og flere arbeidsplasser
er påtrengende. Jeg mener derfor at vi som en samfunnsutvikler må tilrettelegge for flere
næringsarealer i Tynset kommune
Ønsker ellers å minne om at det var bred enighet omkring kommunedelplanen og dets vedtak i
2015. Det ble i planen identifisert flere nye områder som ble sett på som egnet for
næringsarealer i Tynset kommune.
- tre nye næringsarealer langs Tylldalsvegen på til sammen 125 daa
- to nye næringsarealer langs Brydalsvegen på til sammen 130 daa
- Utvidelse av næringsareal på Bangmoen på til sammen ca. 7 daa:
I tillegg er det ledige arealer flere andre steder i kommunen.
Kommunen har nå startet forarbeidet for å kunne utvikle noen av disse områdene. Dvs. at vi er
i dialog med grunneiere og planen er å regulere et eller flere av disse områdene. De konkrete
alternativene vil når det er klart bli fremlagt for kommunestyre.
Det argumenteres fra interpellanten om at disse foreslåtte områdene er lite egnet da de ligger
utenfor hovedtransportårer. Hovedtransportåren gjennom Tynset er RV 3, men siden RV3 og
Motrøkrysset ikke ønskes omregulert til næringsformål av flertallet, kan vel alle resterende
fylkesveier defineres som hovedferdselsårer. Og kanskje spesielt fylkesvei 30 som er den
alternative hovedferselsåren fra sør til nord.
Jeg mener undergangen synes å være den største utfordringen pr. dags dato, så utbedring av
undergangen blir ett av de viktigste tiltakene for at kommunedelplanen skal bli funksjonell.
Det ser nå endelig ut til at alle parter har kommet til en løsning omkring undergangen.
Regionale myndigheter har i handlingsplanen for fylkesveger prioritert bygging av ny
undergang innen 2022. Denne utfordringen synes derfor snart å være historie.
Jeg vil ellers nevne at mange kommuner med stor suksess har valgt å legge ut næringsarealer
et stykke fra sentrum. Nære eksempler er Alvdal (med Plassen) og Røros (med Havsjøvegen).
Elverum har Grundsetmoen. Løten etablerer nå ved RV 3/25.
Tynset kommunes planverk ble som kjent ikke åpnet for næringsarealer i Motrøkryssset.
Heller ikke for strekningen Motrøkrysset-sentrum. Dette med tanke på bevaring av dyrkamark
og hensynet til Tynsetbygda som et nasjonalt viktig kulturlandskap. Men også tanke om
utvikling og forsterkning av dagens Tynset sentrum som regionsenter. Det ble lagt avgjørende
vekt på å bevare og forsterke Tynsetbrua som porten inn til Tynset. Jeg mener det fortsatt vil
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være lite strategisk for reiselivsnæringa å bygge ned innfartsåra til Tynset sentrum med
næringsbygg og utearealer av varierende karakter og utseende.
Om så skulle være ønskelig krever dette arealet en omfattende planprosess med omregulering.
Det inkluderer en prosess med Fylkesmann i forhold til dyrka jord. Det vil være behov for
betydelig oppfylling og sikring i forhold til 100-års flom. I tillegg må arealer båndlegges for
videre utvidelse, og etableres opsjonsavtaler for dette formålet. Alt i alt vil dette tvinge fram
en svært høy pris.
Næringsarealene på dagens industriområde har hatt en flott utvikling, og er i teorien snart
fylt opp. Imidlertid kan det hende at den allerede etablerte infrastrukturen har et enda
bedre utnyttingspotensiale enn det som er tilfelle i dag. Det er ikke unaturlig, etter så
mange år, at det gjøres en samlet gjennomgang av disse områdene med sikte på å frigjøre
arealer til flere relevante virksomheter.
Dette må i så fall være en vinn-vinn prosess for eiere, leietakere, kommunen,
næringsinteresser og andre. I dag er det allerede noen private aktører som har ledige
arealer, og som kan være aktuelt for bortleie eller salg.
En skikkelig gjennomgripende og forpliktende generalplan der alle deltar med sikte på å
maksimere verdiene sine, kan utarbeides hvis kommunestyret ønsker det. Da vil det være en
styrke at Tynset kommune står klar med alternative tilrettelagte næringsarealer som blant
annet kan benyttes til maskiner, redskap og annet tungt arealkrevende redskap som har
behov for lagring kortere og lengre tid.
Videre har kommunen nylig tilegnet seg et areal omkring tomta til Norsk helsearkiv.
Kommunen bør bidra til at dette området videreutvikles med evt. flytting og/eller nyetablering
av beslektet virksomhet. Her ønskes et kompetansesenter innen digitalisering, data, forskning,
økonomi og helse.
Jeg vil avslutningsvis si at Tynset kommune aldri har møtt en initiativtaker som ikke vil
etablere seg på Tynset grunnet manglende arealer til næringsformål. Vi arbeider for at det
heller ikke kommer til å skje.
Tynset kommune er en god kommune for næringsvirksomhet, og enda bedre vil det bli med
realiseringen av eksisterende planer og et enda bedre samarbeid om å finne gode løsninger.
Mvh ordfører Merete Myhre Moen
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