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44/14
GODKJENNING AVMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.08.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.08.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.08.2014.

45/14
KOMMUNEDELPLAN FOR SAVALEN - SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Formannskapet vedtar etter plan og bygningsloven 11-14 å legge område for caravanplass
(kartid R6) og område for lager og servicebygg (kartid R8) ut til begrenset høring i perioden
frem til 20.09.14.
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
1. I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Savalen 2014 – 2017 (2025) bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med planbestemmelser og retningslinjer datert 08.08.14
2. Plankart datert 06.08.14
3. Tiltaksplan datert 04.08.14
4. Vedlegg I Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder datert 08.08.14
5. Vedlegg II Risiko og sårbarhetsanalyse datert 08.08.14
6. Vedlegg III Temakart datert aug. 2014
2. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar etter plan og bygningsloven 11-14 å legge område for caravanplass
(kartid R6) og område for lager og servicebygg (kartid R8) ut til begrenset høring i perioden
frem til 20.09.14.
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
1. I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Savalen 2014 – 2017 (2025) bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med planbestemmelser og retningslinjer datert 08.08.14
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2. Plankart datert 06.08.14
3. Tiltaksplan datert 04.08.14
4. Vedlegg I Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder datert 08.08.14
5. Vedlegg II Risiko og sårbarhetsanalyse datert 08.08.14
6. Vedlegg III Temakart datert aug. 2014
2. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.

46/14
UTVIDELSE AV RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE SITT
VIRKSOMHETSOMRÅDE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune kjøper aksjer for kr 50 000 i Rørosregionen næringshage AS.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
1. Tynset kommune kjøper aksjer for kr 200 000 i Rørosregionen næringshage AS. Beløpet
dekkes av næringsfondet.
2. Tynset kommune foreslår å endre navn til Fjellregionen Næringshage AS.
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommune ønsker ikke å kjøpe aksjer i Rørosregionen næringshage AS.

Forslaget fra Steenland falt med 4 mot 23 stemmer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 18 stemmer mot 9 stemmer for forslaget fra Sandbakken.
Vedtak:
Tynset kommune kjøper aksjer for kr 50 000 i Rørosregionen næringshage AS.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

47/14
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune sier ja til å bosette inntil 20 nyankomne flyktninger hvert år i 2014 og 2015,
hvorav 4 av disse 20 er enslige barn og unge. Bosetting ved familiegjenforening kommer i
tillegg.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune sier ja til å bosette inntil 20 nyankomne flyktninger hvert år i 2014 og 2015,
hvorav 4 av disse 20 er enslige barn og unge. Bosetting ved familiegjenforening kommer i
tillegg.

48/14
TYNSET FLYPLASS - FORNYET KONSESJON, HØRINGSUTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Etter ei totalvurdering tilrår rådmannen at konsesjonen for Tynset flyplass fornyes, men
anbefaler følgende tilleggskrav til konsesjonen:
På bakgrunn av Lov om naturmangfold §§ 11 og 12 bør det vurderes om naturtilstanden bør
overvåkes i form av jord- / og vannprøver som dokumenterer at grunnen og vannet ikke
forurenses av aktiviteten.
Dersom det registreres avrenning til grunnen / Glåma bør det iverksettes retting eller
avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet.
Det skal tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk at en unngår eller begrenser
skader på naturmangfoldet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Etter ei totalvurdering tilrår rådmannen at konsesjonen for Tynset flyplass fornyes, men
anbefaler følgende tilleggskrav til konsesjonen:
På bakgrunn av Lov om naturmangfold §§ 11 og 12 bør det vurderes om naturtilstanden bør
overvåkes i form av jord- / og vannprøver som dokumenterer at grunnen og vannet ikke
forurenses av aktiviteten.
Dersom det registreres avrenning til grunnen / Glåma bør det iverksettes retting eller
avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet.
Det skal tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk at en unngår eller begrenser
skader på naturmangfoldet.

49/14
TILDELING AV ENERETT PÅ SEPTIKKTØMMING OG BEHANDLING AV
KOMMUNALT SLAM
Rådmannens innstilling:
1.
FIAS tildeles enerett på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker
og behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg. Enerettstildelingen
kunngjøres på kommunens hjemmesider.
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2.

3.
4.

Begrunnelsen for tildelingen er basert på best mulig ivaretakelse av miljø- og
hygieneaspekter, leveringssikkerhet, stabil drift og sikkerhet for investeringer i anlegg,
utstyr og kompetanse.
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en oppdragsbeskrivelse.
Tjenestene godtgjøres i tråd med regelverket for beregning av selvkost for kommunale
behandlingstjenester.

Behandling:
Morten Sandbakken, AP, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rune Storli, SP, ble erklært habil med 22 mot 4 stemmer.
Forslag fra Høyre v/Terje Hylen:
FIAS tildeles ikke enerett på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker og
behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg. Kommunen viderefører
nåværende ordning med anbudskonkurranse.
Rådmannens innstilling vedtatt med 20 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra Hylen.
Vedtak:
1.
FIAS tildeles enerett på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker
og behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg. Enerettstildelingen
kunngjøres på kommunens hjemmesider.
2.
Begrunnelsen for tildelingen er basert på best mulig ivaretakelse av miljø- og
hygieneaspekter, leveringssikkerhet, stabil drift og sikkerhet for investeringer i anlegg,
utstyr og kompetanse.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en oppdragsbeskrivelse.
4.
Tjenestene godtgjøres i tråd med regelverket for beregning av selvkost for kommunale
behandlingstjenester.

50/14
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2014
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2014 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2014 til etterretning, og er tilfreds med
at mange tjenesteområder driver godt innenfor gitte rammer.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram, i neste kommunestyremøte, en konkret og
realistisk tiltakspakke for å sikre at tjenesteområder med merforbruk når budsjettert resultat
ved årets utgang.
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3. Kommunestyret er svært godt fornøyd med utviklingen av sjukefraværet.
3. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra fokus på de tjenesteområdene som over tid har
høyt sjukefravær.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 22 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2014 til etterretning, og er tilfreds med
at mange tjenesteområder driver godt innenfor gitte rammer.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram, i neste kommunestyremøte, en konkret og
realistisk tiltakspakke for å sikre at tjenesteområder med merforbruk når budsjettert resultat
ved årets utgang.
3. Kommunestyret er svært godt fornøyd med utviklingen av sjukefraværet.
4. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra fokus på de tjenesteområdene som over tid har
høyt sjukefravær.

51/14
OPSJONSAVTALE REGNSKAPSREVISJON - KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Tynset kommune vedtar å benytte seg av opsjonen i avtalen med KPMG for begge årene
(2015 og 2016), og forlenger avtalen med KPMG i henhold til dette.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune vedtar å benytte seg av opsjonen i avtalen med KPMG for begge årene
(2015 og 2016), og forlenger avtalen med KPMG i henhold til dette.

52/14
OPSJONSAVTALE SEKRETARIATSTJENESTER - KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Tynset kommune vedtar å benytte seg av opsjonen i avtalen med Kontrollutvalg Fjell IKS for
begge årene (2015 og 2016), og forlenger avtalen med Kontrollutvalg Fjell i henhold til dette.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune vedtar å benytte seg av opsjonen i avtalen med Kontrollutvalg Fjell IKS for
begge årene (2015 og 2016), og forlenger avtalen med Kontrollutvalg Fjell i henhold til dette.

53/14
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL FOR 2015- 2016
Valgnemndas innstilling:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2015–2016:
Bjørn Tore Grutle
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2015–2016:
Bjørn Tore Grutle

54/14
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FASTSETTING
AV VALGDAG(ER)
Rådmannens innstilling:
Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 skal det i Tynset kommune holdes valg
søndag 13. september i tillegg til mandag 14. september.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 skal det i Tynset kommune holdes valg
søndag 13. september i tillegg til mandag 14. september.

55/14
UTREDNING OM KOMMUNESTRUKTUR
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune vil delta i kommunereformprosessen i tråd med regjeringens føringer og
vedtak og hvor fylkesmannen tar initiativ til igangsetting av prosessen i det enkelte fylke.
2. Tynset kommune mener det er naturlig at det gjennomføres en felles utredning som
omfatter kommunene i Fjellregionen og vil sterkt oppfordre de øvrige kommunene om å gi
sin tilslutning til dette.
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3. Hensikten med en felles utredning vil være å gi kommunene i Fjellregionen best mulig
grunnlag til å fatte valg om framtidig ønsket kommunestruktur.
4. Prosess og utredning gjennomføres innen sommeren 2015. Prosessen skal belyse og legge
fram analyse og faktagrunnlag i forhold til de ti kriterier nevnes fra ekspertutvalget, slik at
kommunene i etterkant kan fatte selvstendige vedtak.
5. Tynset kommune slutter seg til rådmannsutvalgets forslag til organisering og styring av
utredningen:
Styringsgruppe: AU – regionrådet
Prosjektgruppe: Rådmannsutvalget i fjellregionen
Sekretariat:
Administrasjon – regionrådet
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Punkt 5 i rådmannens innstilling endres til:
5. Tynset kommune slutter seg til rådmannsutvalgets forslag til organisering og styring av
utredningen:
Styringsgruppe: AU – regionrådet, samt medlemmer som representerer
regjeringspartiene, KrF og Venstre
Prosjektgruppe: Rådmannsutvalget i fjellregionen
Sekretariat:
Administrasjon – regionrådet
Forslag fra Senterpartiet v/Therese Dalen:
Punkt 2 og 3 i rådmannens innstilling slås sammen.
Forslaget fra Dalen enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune vil delta i kommunereformprosessen i tråd med regjeringens føringer og
vedtak og hvor fylkesmannen tar initiativ til igangsetting av prosessen i det enkelte fylke.
2. Tynset kommune mener det er naturlig at det gjennomføres en felles utredning som
omfatter kommunene i Fjellregionen og vil sterkt oppfordre de øvrige kommunene om å gi
sin tilslutning til dette.
Hensikten med en felles utredning vil være å gi kommunene i Fjellregionen best mulig
grunnlag til å fatte valg om framtidig ønsket kommunestruktur.
3. Prosess og utredning gjennomføres innen sommeren 2015. Prosessen skal belyse og legge
fram analyse og faktagrunnlag i forhold til de ti kriterier nevnes fra ekspertutvalget, slik at
kommunene i etterkant kan fatte selvstendige vedtak.
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4. Tynset kommune slutter seg til rådmannsutvalgets forslag til organisering og styring av
utredningen:
Styringsgruppe: AU – regionrådet, samt medlemmer som representerer
regjeringspartiene, KrF og Venstre
Prosjektgruppe: Rådmannsutvalget i fjellregionen
Sekretariat:
Administrasjon – regionrådet
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