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Det ble lagt frem forslag om ny sak til saklisten, sak 10/15. Arbeidsmiljøutvalget vedtok
enstemmig å behandle saken.
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6/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET
DEN 22.10.2015.
Leders innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 22.10.2015.
Behandling:
Leders innstilling enstemmig vedtatt, med følgende tillegg:
Arbeidsmiljøutvalget etterspør på hvilken måte tillitsvalgte/verneombud har medvirket i
utarbeidelsen av HMS-arbeidet. Det forutsettes at dette beskrives i den årlige evalueringa som
gjøres innen 20. januar 2016.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 22.10.2015.
Arbeidsmiljøutvalget etterspør på hvilken måte tillitsvalgte/verneombud har medvirket i
utarbeidelsen av HMS-arbeidet. Det forutsettes at dette beskrives i den årlige evalueringa som
gjøres innen 20. januar 2016.

7/15
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016
Formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 54 369 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 131 – 143.
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Behandling:
Det ble lagt frem forslag om følgende tillegg:
• Arbeidsmiljøutvalget ser at det fortsatt er et omstillingsbehov på tvers av tjenesteområder.
•

Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at retningslinjer for omstilling tas aktivt i bruk.

Formannskapets innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 54 369 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 131 – 143.
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
•

Arbeidsmiljøutvalget ser at det fortsatt er et omstillingsbehov på tvers av tjenesteområder.

•

Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at retningslinjer for omstilling tas aktivt i bruk.

8/15
RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING
Leders innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar retningslinjer for konflikthåndtering i Tynset kommune.
Behandling:
Det ble lagt frem endringsforslag til punkt 1 i det fremlagte forslaget til retningslinjer:
1. Alle ansatte har ansvar for at uenigheter ikke får utvikle seg til arbeidsmiljøkonflikter.
Leders innstilling med endring i punkt 1 i retningslinjene enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar retningslinjer for konflikthåndtering i Tynset kommune.
Punkt 1 i retningslinjene endres til:
1. Alle ansatte har ansvar for at uenigheter ikke får utvikle seg til arbeidsmiljøkonflikter.
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9/15
MÅLSETTING OG TILTAKSPLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 20152016
Leders innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Tynset kommunes målsettinger for Inkluderende Arbeidsliv i
Tynset kommune 2015-2016.
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Tynset kommune tiltaksplan for Inkluderende Arbeidsliv i Tynset
kommune 2015-2016.
Behandling:
Det ble lagt frem forslag om endring i den fremlagte tiltaksplanen:
Kvartalsrapportering av sykefravær endres til tertialrapportering.
Det ble lagt frem forslag om tillegg til leders innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget anbefaler at det opprettes et velferdsutvalg.
Leders innstilling med endring og tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Tynset kommunes målsettinger for Inkluderende Arbeidsliv i
Tynset kommune 2015-2016.
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Tynset kommune tiltaksplan for Inkluderende Arbeidsliv i Tynset
kommune 2015-2016.
Arbeidsmiljøutvalget anbefaler at det opprettes et velferdsutvalg.
I tiltaksplanen endres kvartalsrapportering av sykefravær til tertialrapportering.

10/15
OMSTILLINGSPROSESSEN I HELSE OG OMSORG OG BREV FRA ANSATTE I
HJEMMETJENESTEN
Arbeidsmiljøutvalget ba om informasjon fra rådmannen.
Behandling:
Det ble lagt frem forslag til vedtak:
1. Arbeidsmiljøutvalget ble gjort kjent innholdet i brevet og foreløpig plan fra ekstern/
nøytral konsulent.
2. Orientering ble gitt av rådmannen v/helse og omsorgssjef.
3. Arbeidsmiljøutvalget ser at den nøytrale parten ivaretar både arbeidstakere og ledelsen i
prosessen.
4. Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til at en nøytral/ekstern konsulent fortsetter jobben
med det psykososiale arbeidsmiljøet.
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Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Arbeidsmiljøutvalget ble gjort kjent innholdet i brevet og foreløpig plan fra ekstern/
nøytral konsulent.
2. Orientering ble gitt av rådmannen v/helse og omsorgssjef.
3. Arbeidsmiljøutvalget ser at den nøytrale parten ivaretar både arbeidstakere og ledelsen i
prosessen.
4. Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til at en nøytral/ekstern konsulent fortsetter jobben
med det psykososiale arbeidsmiljøet.
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