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TYNSET KOMMUNE
Sak 59/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
19.05.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1596

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
59/16
Formannskapet

Møtedato
24.05.2016

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.05.2016
Tid:
Kl. 09.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Margit Wang
Berit Nordseth Moen

Forfall:
Nils Kristen Sandtrøen (ingen vara)
Tone Hagen (ingen vara)
Merknad:

Varamedlemmer:
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 19.05.2016
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Saksnr.

Tittel
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KONSESJON PÅ ERVERV FAST EIENDOM GNR 48 BNR 1
OG BNR 2 I TYNSET
53/16
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV 2
SKOGTEIGER GNR 71/6 OG 62/22
54/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM, GNR 76 BNR
23 I TYNSET
55/16
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
GAR 70/13 OG 72/42
56/16
DISPENSASJON FRA PLAN - REGULERINGSPLAN NR. 29
"SKOLEOMRÅDET" BESTEMMELSE OM
TOMTEUTNYTTELSE - BOLIG GNR./BNR 42/44
57/16
DETALJREGULERING AV TØRRESVANGEN HYTTEFELT
PLAN-ID R27A – 2. GANGSBEHANDLING
58/16
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK
2018-2021 OG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG
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51/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
21.04.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 21.04.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 21.04.2016.

52/16
KONSESJON PÅ ERVERV FAST EIENDOM GNR 48 BNR 1 OG BNR 2 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per M. Sønmør konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen gnr 48 bnr 1 og bnr 2 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at de to seterteigene med gnr 48 bnr 2 samt dets eventuelle
rettigheter videreselges som tillegg til landbrukseiendommer i aktiv drift i området.
Arealene og dets eventuelle rettigheter skal innen 1.11.2016 videreselges til en pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens § 9 og begrunnes med at sikrer en
helhetlig ressursforvaltning av landbrukets ressurser i området.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per M. Sønmør konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen gnr 48 bnr 1 og bnr 2 i Tynset.
2. Det er et vilkår for konsesjon at de to seterteigene med gnr 48 bnr 2 samt dets eventuelle
rettigheter videreselges som tillegg til landbrukseiendommer i aktiv drift i området.
Arealene og dets eventuelle rettigheter skal innen 1.11.2016 videreselges til en pris som
landbruksmyndighetene kan godkjenne.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens § 9 og begrunnes med at sikrer en
helhetlig ressursforvaltning av landbrukets ressurser i området.
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53/16
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV 2 SKOGTEIGER GNR 71/6 OG
62/22
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Morten Bangen konsesjon på erverv av to
skogteiger, henholdsvis gnr 71 bnr 6 og gnr 62 bnr 22 i Tynset kommune. Teigene med
eventuelle rettigheter erverves for 125 860 kroner, i tråd med tidligere verdivurdering vist
til i saken.
2. Det er et vilkår at konsesjonsteigene legges til søkers landbrukseiendom Bangen, gnr 50
bnr 6 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, samt ivaretar hensynet til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Per Morten Bangen konsesjon på erverv av to
skogteiger, henholdsvis gnr 71 bnr 6 og gnr 62 bnr 22 i Tynset kommune. Teigene med
eventuelle rettigheter erverves for 125 860 kroner, i tråd med tidligere verdivurdering vist
til i saken.
2. Det er et vilkår at konsesjonsteigene legges til søkers landbrukseiendom Bangen, gnr 50
bnr 6 i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet vil gi en driftsmessig god løsning, samt ivaretar hensynet til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.

54/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM, GNR 76 BNR 23 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 23 i
Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en pris av kr 110 000.
2. Det er et vilkår at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Hansælplassen, gnr 93 m.fl. bnr 30.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Barstad konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 23 i
Tynset. Konsesjonseiendommen erverves til en pris av kr 110 000.
2. Det er et vilkår at konsesjonseiendommen legges til og drives sammen med
landbrukseiendommen Hansælplassen, gnr 93 m.fl. bnr 30.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, samt en
styrking av arealgrunnlaget på søkerens eiendom.

55/16
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GAR 70/13 OG 72/42
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Berit Christine Brændvang konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Nereng, gnr. 70 bnr. 13 og gnr 72 bnr 42 til en pris av kr
3 300 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at Berit Christine Brændvang innen ett år bosetter seg på
eiendommen og bebor og driver denne i minst fem år i sammenheng.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
Berit Christine Brændvang sin øvrige landbrukseiendom, slik at all hennes landbruksdrift
samles inn under konsesjonseiendommen.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Berit Christine Brændvang konsesjon på erverv av
landbrukseiendommen Nereng, gnr. 70 bnr. 13 og gnr 72 bnr 42 til en pris av kr
3 300 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at Berit Christine Brændvang innen ett år bosetter seg på
eiendommen og bebor og driver denne i minst fem år i sammenheng.
3. Det er videre et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
Berit Christine Brændvang sin øvrige landbrukseiendom, slik at all hennes landbruksdrift
samles inn under konsesjonseiendommen.
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4. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.

56/16
DISPENSASJON FRA PLAN - REGULERINGSPLAN NR. 29 "SKOLEOMRÅDET"
BESTEMMELSE OM TOMTEUTNYTTELSE - BOLIG GNR./BNR 42/44
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår Chris O. Rønningens søknad om dispensasjon fra
tomteutnyttelsesgraden i reguleringsplan nr. 29 Skoleområdet.
2. Formannskapet ser det som positivt dersom det utarbeides reguleringsplan med fokus på
fortetting i kvartalet Holmengata – Arnemoveien – Skogveien - Skolegata.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, samt planbestemmelser i
kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 8.10.2015. Vedtaket begrunnes med at
dispensasjon fra tomteutnytelsesgraden vil tilsidesette viktige hensyn både i gjeldende
reguleringsplan og kommunedelplanen for Tynset tettsted.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Per Hermann Køhn Hansæl:
Saken utsettes.
Forslaget fra Hansæl enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

57/16
DETALJREGULERING AV TØRRESVANGEN HYTTEFELT PLAN-ID R27A
2. GANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering av
Tørresvangen hyttefelt, plan-ID R27a, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Plankart, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Planbeskrivelse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
ROS-analyse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering av
Tørresvangen hyttefelt, plan-ID R27a, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Plankart, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Planbeskrivelse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
ROS-analyse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016

58/16
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK 2018-2021 OG
HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG 2018-2021
Rådmannens innstilling:
Prioriteringer i forhold til fylkesveg:
1. Videreføring av mulighetsstudiet for Ringvegen (fv.30) til et konkret forprosjekt som
omfatter undergang, gang- og sykkelveg og lyssetting, med midler inn i
handlingsprogram for 2018-2021. Strekning 7 i kartet.
2. Videreføring av gang- sykkelveg langs fv. 30 til Aaen bru, ca. 2,2 km. Strekning 8 i
kartet.
3. Videreføring av gang- og sykkelveg langs fv. 681 til Aaen bru, ca. 1,2 km. Strekning 9
i kartet.
4. Videreføring av gang- og sykkelveg langs fv. 681 til Vestre Brekkvei, ca. 430m.
Strekning 1 i kartet.
5. Etablering av gang- og sykkelveg fra krysset mellom den kommunale vegen forbi
Fåset skole (Sagenggruba) og nordover fv. 712 ca. 100 m. Strekning 31 i kartet.
6. Videreføring av gang- sykkelveg langs fv. 30 fra kirka i Tylldalen og nordover ca. 500
m. Strekning 10 i kartet.
7. Videreføring av gang- sykkelveg sørover fra brua i Tylldalen langs fv. 30, ca. 2,4 km.
Strekning nr. 5 i kartet.
Prioriteringer i forhold til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk:
1. Fortsette de gode tiltakene med FLEX- tilbud og «Trygt hjem for en 50-lapp».
2. Fortsette med ringbussen i sentrum.
3. Etablere en bussrute fra Tynset til Kvikne etter kl. 17.00.
4. Etablere en bussrute for pendlere strekningen Tynset – Røros også i skoleferien.
5. Etablere en bussrute fra Røros til Tynset på lørdager er etter kl. 17.00.
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Prioriteringer i forhold til fylkesveg:
1. Videreføring av mulighetsstudiet for Ringvegen (fv.30) til et konkret forprosjekt som
omfatter undergang, gang- og sykkelveg og lyssetting, med midler inn i
handlingsprogram for 2018-2021. Strekning 7 i kartet.
2. Videreføring av gang- sykkelveg langs fv. 30 til Aaen bru, ca. 2,2 km. Strekning 8 i
kartet.
3. Videreføring av gang- og sykkelveg langs fv. 681 til Aaen bru, ca. 1,2 km. Strekning 9
i kartet.
4. Videreføring av gang- og sykkelveg langs fv. 681 til Vestre Brekkvei, ca. 430m.
Strekning 1 i kartet.
5. Etablering av gang- og sykkelveg fra krysset mellom den kommunale vegen forbi
Fåset skole (Sagenggruba) og nordover fv. 712 ca. 100 m. Strekning 31 i kartet.
6. Videreføring av gang- sykkelveg langs fv. 30 fra kirka i Tylldalen og nordover ca. 500
m. Strekning 10 i kartet.
7. Videreføring av gang- sykkelveg sørover fra brua i Tylldalen langs fv. 30, ca. 2,4 km.
Strekning nr. 5 i kartet.
Prioriteringer i forhold til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk:
1. Fortsette de gode tiltakene med FLEX- tilbud og «Trygt hjem for en 50-lapp».
2. Fortsette med ringbussen i sentrum.
3. Etablere en bussrute fra Tynset til Kvikne etter kl. 17.00.
4. Etablere en bussrute for pendlere strekningen Tynset – Røros også i skoleferien.
5. Etablere en bussrute fra Røros til Tynset på lørdager er etter kl. 17.00.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 19.05.2016.
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FIBERUTBYGGING - BRUK AV KOMMUNALE MIDLER STATLIG TILSKUDD
Arkiv: 233 L64
Arkivsaksnr.: 15/471

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
60/16
Formannskapet

Møtedato
24.05.2016

Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Det blir stadig viktigere både for private og bedrifter å ha tilgang til fiber eller bredbånd. For
enkelte kan tilgang være så viktig for livskvalitet eller arbeidssituasjon at det kan være med på
å avgjøre valg av bosted og lokalisering av bedrift. Da kommunestyret høsten 2015 behandlet
budsjettet for 2016 ble det vedtatt å sette av 0,5 mill. kr pr år i årene 2016-2018 for å bidra til
raskere utbygging av fibernettet i Tynset kommune.
Tynset kommune har kommet lenger i utbyggingen av fiber enn nabokommunene. I følge
NØK er det nå tegnet 1000 abonnementer på fiber i Tynset, fordelt på 900 private husstander
og 100 bedrifter.
Utbygging etter den såkalte dugnadsfibermodellen er under planlegging både i Neby/bygda og
i Tylldalen. Innenfor disse to områdene finnes det totalt ca. 400 husstander.
Når Neby/bygda og Tylldalen er utbygd kan en anta at om lag 1300 husstander/bedrifter i
kommunen har et fiberabonnement. Samtidig vil en da med rette kunne hevde at noe i
underkant av 2000 husstander har tilgang på fiber. Dette fordi det i områdene som er utbygd
finnes husstander som har valgt å ikke knytte seg til fibernettet, selv om muligheten er der.
Inklusive gårdsbruk med hovedbygninger og eventuelle kårboliger er det totalt registrert 2340
husstander i kommunen.
Både Neby/bygda og Tylldalen har søkt om tilskudd fra Tynset kommune til sine prosjekter.
Det er søkt om henholdsvis 500 000 kr og 510 000 kr.
Saksvurdering
Formannskapet har diskutert problemstillingen med utbygging av fiber i Tynset kommune.
Det er behov for et sett med regler for hvordan kommunens midler til fiberutbygging best kan
nyttes. Målet må være best mulig effekt ved bruk av midlene, og at bidrag fra kommunen i er
det som fører til at prosjekter som ønskes gjennomført faktisk kan realiseres. Det synes
hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer for utlysning og bruk av kommunale midler til
bredbåndsutbygging.
Retningslinjene bør inneholde hvilke kriterier som kan være aktuelle for å sikre
bredbåndsutbygging. Formannskapet ga også uttrykk for at det i retningslinjene bør framgå at
midlene som er avsatt skal være overførbare fra et år til et annet. Det bør tas høyde for at de
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områdene som enda ikke er dekket med fiber når Neby/bygda og Tylldalen er ferdig utbygd vil
bli dyrere pr. abonnent enn de områdene som allerede er utbygd.
Prosjektene i Neby/bygda og Tylldalen har kommet langt i sin planlegging. For Tylldalen sitt
vedkommende er frist for å melde interesse satt til 22. mai. Avhengig av antall interessenter
vil det ganske raskt etter dette bli tatt beslutning på om utbygging lar seg finansiere. Kravet fra
Eidsiva er at minst 74 % av potensielle interessenter forplikter seg til å delta i utbyggingen.
Formannskapet har uttrykt ønske om å støtte hvert av prosjektene i Neby/bygda og Tylldalen
med inntil 100 000 kr hvis det er nødvendig for å sikre utbygging. Et slikt beløp vil ikke
utgjøre mye pr. abonnent, men viser at Tynset kommune verdsetter det omfattende arbeidet
som legges ned i dugnadsfiberprosjektene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø er ikke særskilt vurdert, men det er grunn til å anta
at et vel fungerende bredbåndsnett gjør at flere kan utføre tjenester fra eget bosted. Det kan ha
positiv effekt i form av mindre kjøring.
Fondsbehandling
I budsjettet for 2016 vedtok kommunestyret å sette av kr 0,5 mill. pr år i tre år fra 2016. Det
var kr 1 691 300 disponibelt på næringsfond for 2016. Av dette er det hittil bevilget
kr 1 136 951. Restbeløp på næringsfond til bruk i 2016 vil være kr 54 349 hvis det benyttes kr
500 000 til bredbånd. Det vises til vedlegg for næringsfond for fullstendig oversikt.
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet ønsker å bevilge inntil 100 000 kr til hvert av dugnadsfiberprosjektene i
Bygda/Neby og Tylldalen dersom dette viser seg å bli nødvendig for at prosjektene skal
kunne realiseres.
2. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av de midlene
kommunestyret har avsatt for å fremme utbygging av fiber i Tynset kommune.
3. Det legges inn som et kriterium i retningslinjene at midlene skal kunne overføres mellom
år.
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TARIFFREVISJON PR . 01.05.2016 - URAVSTEMNING
Arkiv: 512
Arkivsaksnr.: 16/1646

Saksbehandler:
Siv Nytrøen Reiten

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
61/16
Formannskapet

Møtedato
24.05.2016

Vedlegg
A-rundskriv nr A/1-2016 fra KS
Melding om vedtak sendes til
Kommunenes Sentralforbund (KS) – elektronisk stemmegivning
Saksopplysninger
KS og forhandlingssammenslutningene har forhandlet om ny Hovedtariffavtale for
kommunesektoren. Partene ble enige om årets hovedoppgjør før fristens utløp og for første
gang på 20 år ble partene enige uten hjelp av Riksmekleren.
KS` forhandlingsområde er det største i offentlig sektor og det nest største
forhandlingsområde totalt i Norge. KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og
fylkeskommuner unntatt Oslo. I KS-området er det om lag 422.000 ansatte som utfører om lag
331.000 årsverk. 41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen i KS-området.
Disse representeres av 4 forhandlingssammenslutninger: LO Kommune, Unio kommune, YS
Kommune og Akademikerne kommune.
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for
Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning hvor det heter:
• Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant
medlemmer som omfattes av avtalene.
• Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra
medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos
medlemmene som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag.
Antall arbeidstakere i fast stilling pr 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil
det foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene,
fylkeskommunene og bedriftene KS` tariffområde fra 1.5.2016. Dette forutsetter at den
enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et
nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet
være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for
arbeidskamp.
Saksvurdering
Forhandlingsresultatet har en ramme på 2,4 prosent. Dette er det samme som for oppgjøret i
det såkalte frontfaget, det vil si konkurranseutsatt norsk industri. Alle parter har vært innstilt
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på at den samlede rammen for oppgjøret skulle ligge på dette nivået. Dette betydde imidlertid
ikke at det var et enkelt oppgjør. Selv om det ikke har vært mye penger i årets oppgjør, har det
likevel vært en krevende fordeling.

Det viktigste i årets oppgjør er at partene ble enige om store og varige endringer i selve
strukturen i hovedtariffavtalen:
1) Høgskole- og universitetsutdannede i hele kommunesektoren får nå samme uttelling
for utdanning.
2) Ordningen med en lønnsgaranti etter 20 års ansiennitet, som var knyttet til
reguleringen av folketrygdens grunnbeløp, utgår. En ny garantiordning på 16 års
trinnet er innført. Denne reguleres av partene.
3) Alle grupper får nå en 16 års lønnsstige (ansiennitetsstige).
Ovennevnte punkter vil samlet sett gi alle parter et klart større handlingsrom i
tarifforhandlinger i årene som kommer.
Lønnselementene består av sentrale lønnstillegg, overheng og anslag for lønnsglidningen. Når
det gjelder sentrale lønnstillegg er det enighet om dette både for 2016 og for 2017. Disse
tilleggene gis med virkning fra 1.5.2016 og 1.8.2017. Det avsettes midler til lokale
forhandlinger på 0,9 prosent pr 1.9.2017. Beregnet årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er
om lag 2,2 %.
Lederlønnstillegg for ledere i forhandlingskapittel 4 gis som et sentralt tillegg pr 1.5.2016 og
1.8.2017.
Utover dette er det foretatt noen redaksjonelle endringer i fellesbestemmelsene:
• Endring fra «Uønsket deltid» til «Heltidskultur»
• Endring i kvelds- og nattillegg (gjelder ikke turnusarbeidere)
• Nytt avsnitt som i noen grad begrenser retten til lønn under sykdom for arbeidstakere
over 67 år.
• Endring i timelønn for pensjonister; fra k 186 til kr 191.
• Endringer i Hovedtariffavtalens forhandlingskapitler, kapittel 3 – 5.
• Pensjon; partene har beskrevet et felles utfordringsbilde for fremtidig pensjon i
kommunal sektor.
Tynset kommune, formannskapet, behandlet i møte den 3.2.2016, sak 17/2016, Hovedtariffoppgjøret 2016 – Svar på KS`debatthefte. Flere av svarene og utfordringene som Tynset
kommune tok opp i Debattheftet og som vi vet er sammenfallende med tilbakemeldinger fra
flere kommuner, har blitt hensyntatt i det sentrale lønnsoppgjøret i 2016. Vi må derfor si oss
fornøyde med resultatet og rådmannen vil derfor innstille ovenfor formannskapet på at Tynset
kommune sier JA til uravstemningen om ny Hovedtariffavtale for tariffperioden 1.5.2016 .
30.04.2018.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Anses som ikke relevant.
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Rådmannens innstilling:
Tynset kommune stemmer JA i uravstemningen til det anbefalte forslaget til tariffrevisjon
pr. 01.05.2016.
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