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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
TYNSET KOMMUNE
Møteinnkalling: Kommunestyret
Side 4 av 18

Sak 56/14
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.

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

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 30.10.2014.
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TILSTANDSRAPPORT 2013/14 FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET
Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 14/1352

Saksbehandler:
Bent Kvisle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
57/14
Kommunestyret

Møtedato
25.11.2014

Vedlegg
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Tynset 2013-2014
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Alle skolene og PPT.
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.
Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen
stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå
målene.
Krav til innhold i tilstandsrapporten
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.
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Saksvurdering
Resultatene i denne rapporten viser at tilstanden i Tynsetskolene er 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. Det er viktig å ha ambisjoner på
vegne av skolene. Det skal nå utarbeides en ny skolepolitisk plattform. Hvilke ambisjoner og
satsinger skal tynsetskolene ha? Kommunestyret utfordres til å komme med synspunkter på
det.
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 skoleeiers kanskje 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.
Hvordan kan vi få en samhandling som setter kommunestyret i stand til å være en aktiv
skoleeier? Skoleeiere bør ha ambisjoner på vegne av skolene. På hvilken måte kan disse
ambisjonene uttrykkes? På et overordnet nivå eller på et detaljnivå som er bedre enn
landsgjennomsnittet?
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurderes ikke relevant for saken.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset 2013-14 til orientering.
2. Kommunestyret ønsker å være en aktiv skoleeier. Det betyr at det må være
samhandlingsarenaer der skoleeier blir gitt oversikt over skolenes status og utfordringer
for videre å kunne aktivt drøfte retning for tynsetskolene.
3. På nasjonale tester skal tynsetskolene score stabilt bra over år.
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SVØMMEHALL
Arkiv: D23
Arkivsaksnr.: 12/1296

Saksbehandler:
Leif I. Østgårdstrøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
81/12
Kommunestyret
58/14
Kommunestyret

Møtedato
30.10.2012
25.11.2014

Vedlegg
Forprosjekt nytt svømmeanlegg i Tynset av august 2014
Saksopplysninger
Saken ble behandlet i kommunestyret som sak 81/12 den 30.10.2012. Det ble da vedtatt å
igangsette et forprosjekt som definerer videre framdrift for utredning av ny svømmehall i
Tynset sentrum. Det ble satt av 600 000 kr i virksomhetsplanen for 2013. I samme sak ble
tilstandsanalyse for eksisterende svømmehall referert.
Det var i sak 81/12 forutsatt at den videre utredning skulle omfatte svømmehall og ikke
«badelandsfunksjoner».
Sommeren 2013 lyste kulturdepartementet ut konkurranse blant landets kommuner om
bygging av kostnadseffektive svømmeanlegg. Det gjaldt både drift og investering. Deltagende
kommuner måtte utarbeide forprosjekt inkludert driftskonsept. Av 22 deltagende kommuner
ble 4 valgt ut for videre samarbeid. Hver av kommunene ble tildelt 5 millioner kr i ekstra
spillemidler. Tynset er en av de utvalgte kommunene. Løsningene for kommunene var like
med 25 m basseng og 12,5 m basseng til oppvarming. 2 av kommunene bygger nytt
oppvarmingsbasseng mens Tynset og en kommune til velger opprusting av eksisterende
basseng.
Spillemidler stiller krav til bassengstørrelse for konkurranser, garderober,
oppvarmingsbasseng, treningsbasseng. Disse krav er forutsatt innfridd i det foreliggende
forslag. Det er for 25 m basseng krav om oppvarmingsbasseng på f eks 12,5 m. Standard
tilskudd fra spillemidler til svømmebasseng på 25 m med garderober er 18 mill kr. I tillegg gis
det skjønnsmessig tilskudd til opprusting av eksisterende basseng. Dette er anslått til 5 mill kr.
Totalt tilskudd til utbygging er dermed 18 + 5 + 5 = totalt 28 mill kr.
Saksvurdering
Dagens svømmehall i Tynset sentrum er 50 år gammel og det er et spørsmål om tid før
anlegget har så store mangler at det må totalrenoveres eller stenges. Manglene gjelder
bygningsmessig, renseanlegg og tekniske anlegg. Som vurdert i rapport behandlet i
kommunestyret i sak 81/12 så er kostnaden ved å ruste opp dagens basseng kontra å bygge et
nytt oppvarmingsbasseng tilnærmet like. Hvis en velger å bygge nytt oppvarmingsbasseng
betinger det at eksisterende basseng rives og gjøres om til annet lokale. Det er en integrert del
av K Bygg. Dette vil medføre betydelige merkostnader.
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Lokalisering av nytt basseng ble behandlet av utvalg initiert av Tynset idrettsforening i 2007.
Konklusjonen var plassering mellom idrettshallene som et tilbygg til eksisterende basseng.
Det har ikke fremkommet andre realistiske alternativ. Kravet til bredde på et 25 m basseng
umuliggjør plassering på ESSO tomta. Den valgte plassering muliggjør et utstrakt samarbeid
mellom idrettshaller, friskliv, fysioterapi og svømmehaller. Drift av tekniske anlegg kan
samkjøres.
Framdrift av utbyggingen kan betraktes ut fra forskjellige mål. I vedlagt forprosjekt er det
foreslått oppstart detaljprosjektering etter budsjettbehandling i desember 2014. Byggestart
raskest mulig høsten 2015 med ferdigstillelse desember 2017. Dette vil bety en komprimert
byggeprosess som kan gi merkostnader. Byggestart på høsten koster penger på Tynset.
Framdriften kan endres med detaljprosjektering fra jan 2015 til jan 2016, med byggestart vår
2016 og ferdigstillelse nytt basseng 2017. Ferdigstillelse ombygging eksisterende basseng
2018. Den her refererte framdrift vil gi bedre løsninger hvis en vektlegger kostnader. Den vil
også være i samsvar med kulturdepartementets forutsetning om kostnadseffektiv bygging.
Med en kalkulert totalkostnad på 80 mill kr vil dette betinge følgende investeringer.
- 2015
4 mill
- 2016
15 mill
- 2017
30 mill
- 2018
31 mill
Ekstraordinært tilskudd fra kulturdepartementet har så langt ingen frist for ferdigstillelse og
det antas at den her skisserte framdrift vil ligge innenfor deres krav. Dette vil bli avklart ved
rapportering ved utgangen av 2014.
Denne framdriftsplanen kan bli endret i endelig investeringsplan som legges fram for
kommunestyret i budsjettmøtet.
Endringer av prosjektet. Det er varslet at det fra 2015 vil komme ny teknisk forskrift for
Bygg (TEK 15). Den her foreslåtte framdrift vil gi et prosjekt som kan godkjennes etter
gjeldende forskrift TEK 10. Det vil da ikke være nødvendig med omprosjektering etter ny
forskrift og derav følgende kostnader. Det foreslås at det ikke bygges stupeanlegg og
plaskebassenger med sosiale områder. Bygget er utformet slik at et tilbygg med disse
funksjoner senere kan gjennomføres i et senere byggetrinn på skoleplassen (mot øst).
Ventilasjonsanlegg, avfukting og renseanlegg kan klargjøres for utvidelse.
Energi-ENØK, kostnader og muligheter.
Et basseng som her utredet har et energibehov på brutto +/- 1 mill kWh pr år. I deler av året er
dette overskuddsenergi som må luftes ut hvis den ikke kan brukes i andre bygg. Som påpekt i
forprosjektet kan en her se for seg en rekke løsninger. Kommunen er kontaktet av ZERO
stiftelsen om å vurdere powerhouse konseptet. SINTEF er kontaktet og kan tenke seg et
konsept med dr.ing studenter som ser på prosjektet. ENOVA er også kontaktet for å vurdere et
forbilde-prosjekt. De vil i så fall bidra med tilskudd til merkostnader. En vil da også vurdere
solfangere og lignende løsninger med f eks varmepumper på avfukting og eventuell
grunnvarme. I sum bør det ligge til rette for gode løsninger med mange bygg og fyrsentral i
samme bygg. Dette betinger et konstruktivt samarbeid med NØK Holmen biovarme AS.
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Drift. I det foreliggende prosjekt er det forutsatt årlige kostnader på ca. 3 mill kr. Kostnadene
(netto etter billettinntekter) ved eksisterende svømmehall er ca. 0,9 mill kr slik at
merkostnaden er ca. 2,1 mill kr. Det forutsettes da at anlegget er åpent i skoleåret, ikke som i
dag med redusert åpning vår og høst.
Det er forutsatt at kommunen står for teknisk drift samt noe renhold som ikke utføres av
brukere – badevakter og lignende. Drift av aktivitetene skal gjøres av leietakere.
Publikumsbadingen driftes av TIF som også får inntektene fra billettsalg, kurs (for eksempel
babysvømming) og lignende. Det bør etableres et samarbeidsorgan med TIF som regulerer
publikumsbruk av svømmehallene på samme måte som i dag gjøres i idrettshallene. Dette
gjelder også fordeling av bassengtid mellom kommunens virksomhet (skoler, barnehager,
rehab i varmt basseng o.l.) og TIF sin aktivitet.
Finanskostnader. Gjennom låneopptak beregnes det en årlig kostnad på renter og avdrag på
3,0 mill kr. Inkludert driftskostnader kommer årlige utgifter for kommunen på ca 6,0 mill kr.
Det er i foreliggende forprosjekt forutsatt at teknisk drift av bassenget utføres av kommunen.
All annen drift er forutsatt utført av brukerne (skoler, barnehager og foreninger).
Publikumsbading er forutsatt drevet av TIF ved svømmegruppa. De vil da ha ansvar for
badevakter og utdanningen av disse. Inntekter fra publikumsbading er forutsatt tilført TIF.
Denne løsningen er drøftet med ledelsen i TIF og deres svømmegruppe.
Det er i forprosjektet utredet to ulike alternativ med stupetårn på henholdsvis 1,5 m og 3 m.
Dette betinger en vanndybde på 3,8 m. Huseier har etter badeforskriften, arbeidsmiljøloven og
internkontrollforskriften plikt til å sørge for at det foreligger en risikovurdering som
omhandler alle forhold knyttet til drift av anlegget. Selv om denne vanndybden ikke isolert
genererer egne krav så vil den i praksis by på utfordringer ved at det må finnes personer som
kan gjennomføre nødvendig utdanning for å fungere som badevakter i et basseng med så stor
vanndybde. Ved kommunal bruk av bassenget for skoler og barnehager må kommunens egne
ansatte også gjennomføre nødvendig utdanning.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I sak 81/12 ble dette behandlet og konklusjonen var at prosjektet ville gi økt energiforbruk.
Med det arbeid som er nedlagt siden saken ble behandlet har en kommet til at en her har
mulighet til å oppføre et svømmeanlegg som ikke vil gi vesentlig økt energiforbruk og som
kan være et forbildeanlegg for tilsvarende bygg.
Rådmannens innstilling:
1. Videre fremdrift og finansiering av prosjektet vedtas av kommunestyret i budsjettmøtet
11.desember 2014.
2. Det inkluderes ikke stupeanlegg i prosjektet.
3. Det fremforhandles avtale med TIF om drift av aktivitet i anlegget. Avtalen baseres på
momenter gitt i saksutredningen. Avtalen fremforhandles i første halvår 2015 og
forelegges formannskapet.
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MØTEPLAN 2015 FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/1211

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
59/14
Kommunestyret

Møtedato
25.11.2014

Vedlegg
Forslag til møteplan 2015 – formannskap og kommunestyre
Saksopplysninger
I kommunelovens § 32 om ”Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse” har
pkt. 1 følgende ordlyd:
Møte i folkevalgte organ skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv,
kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst
1/3 av medlemmene krever det.
Kommentar til forslag til møtekalender for 2015:
Det foreslås et kommunestyremøte tidlig i juni for at tall fra tertialrapportering skal bli
behandlet så raskt som mulig. Tertialrapportering 2. tertial foreslås behandlet i møte 29.
september.
Det er vinterferie for skolene i uke 8, påske i uke 14 og høstferie i uke 41.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.

Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for kommunestyre og formannskap 2015 vedtas.
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