TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 14.12.2017
Tid:
09:00
11:00–12:00 Ordførerens julekaffe
12:00 Vedtaksmøtet fortsetter

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

108/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
28.11.2017
109/17
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018
110/17
RULLERING - PLAN FOR INTEGRERING AV INNVANDRERE I TYNSET
KOMMUNE
111/17
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2018
112/17
FOLKEHELSEPLAN FOR TYNSET
113/17
PLAN FOR IDRETT OG ANNEN FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2018

TYNSET, den 30.11.2017
Merete Myhre Moen (s)
ordfører
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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
28.11.2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1697

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
108/17
Kommunestyret

Møtedato
14.12.2017

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.11.2017
Tid:
18:00
Orientering fra FIAS v/daglig leder Jan Otto Saur
Informasjon fra Norsk Spekematfestival AS v/styreleder Jan Aage Røtnes
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Einar Røe
Medlem
Nils H. Øian
Medlem
Roar Estensgård
Medlem
Erland Horten
Medlem
Berit Nordseth Moen
Medlem
Solfrid Storli
Medlem
Hilde Nygaard Bergh
Medlem
Cathrine Fodstad
Medlem
Arne Eggen
Medlem
Jon Tore Dalsegg
Medlem
Evelyn Sørgård Næverdal
Medlem
Arne Nordstad
Medlem
Sindre Sørhus
Medlem
Gerd Engebakken
Medlem
Margit Wang
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Signe Marit Lium
Medlem
Jan Kåre Moan
Medlem
Eva Eggen
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Kurt Olav Fossum
Kjetil Lorentzen
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen
Atle Fiskvik

Terje Hylen

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 28.11.2017
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

99/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 25.10.2017
100/17
PROSJEKT – NYTAKSERING EIENDOMSSKATT 2018-2019
101/17
SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I
NORD-ØSTERDAL
102/17
NY SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL 110SENTRAL I INNLANDET
103/17
SØKNAD OM NY BEVILLING FOR SALG AV
ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 VED SPAR TYNSET
104/17
NYVALG KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV
VALGPERIODEN 2015-2019
105/17
NYVALG KOMITEER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN
2015-2019
106/17
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET
FRIVILLIGSENTRAL 2018-2019
107/17
MØTEPLAN 2018 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
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Interpellasjon fra Stein Tronsmoen, SP, vedrørende veinavn (vedlegg 1) ble besvart av
ordføreren (vedlegg 2).
99/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.10.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2017.

100/17
PROSJEKT – NYTAKSERING EIENDOMSSKATT 2018-2019
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune skal fastsette nye takster for beregning av eiendomsskatt fra og med
2020.
2. For taksering av boliger og fritidsboliger benyttes lokale besiktigere som ansettes i
engasjement.
3. For fastsetting av takstgrunnlag på verk og bruk samt eventuelt på næringseiendommer,
benyttes innleid konsulentbistand.
4. Kostnad for ny taksering av alle eiendommer i Tynset kommune anslås totalt til kr 3,5 mill
fordelt over årene 2018, 2019 og 2020
5. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune skal fastsette nye takster for beregning av eiendomsskatt fra og med
2020.
2. For taksering av boliger og fritidsboliger benyttes lokale besiktigere som ansettes i
engasjement.
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3. For fastsetting av takstgrunnlag på verk og bruk samt eventuelt på næringseiendommer,
benyttes innleid konsulentbistand.
4. Kostnad for ny taksering av alle eiendommer i Tynset kommune anslås totalt til kr 3,5 mill
fordelt over årene 2018, 2019 og 2020
5. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

101/17
SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør kommunestyret i Tynset et
prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter
kommuneloven § 28-1b, der Tynset er vertskommune.
Alle tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen.
Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til 01.03.2018. Det delegeres til rådmannen å
ferdigstille og underskrive samarbeidsavtalen.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Siste setning i rådmannens innstilling strykes. I stedet: «Det skal utarbeides samarbeidsavtale
som forelegges kommunestyret selv til behandling.»
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør kommunestyret i Tynset et
prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter
kommuneloven § 28-1b, der Tynset er vertskommune.
Alle tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen.
Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til 01.03.2018. Det skal utarbeides
samarbeidsavtale som forelegges kommunestyret selv til behandling.
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102/17
NY SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL 110-SENTRAL I
INNLANDET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik
det fremgår av vedlegg til saksfremlegget.
2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og
eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende
forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til
rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik
det fremgår av vedlegg til saksfremlegget.
2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og
eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende
forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til
rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.

103/17
SØKNAD OM NY BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK
GRUPPE 1 VED SPAR TYNSET
Rådmannens innstilling:
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gis til NG SPAR Innland (SPAR Tynset).
Salgstid er mandag - fredag kl. 08.00-20.00 og dager før søn- og helligdager, kl. 08.00-18.00.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gis til NG SPAR Innland (SPAR Tynset).
Salgstid er mandag - fredag kl. 08.00-20.00 og dager før søn- og helligdager, kl. 08.00-18.00.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.

104/17
NYVALG KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Einar Røe
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Einar Røe
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Einar Røe
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Einar Røe
105/17
NYVALG KOMITEER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Hilde Nygaard Bergh, AP, blir nytt medlem av komite miljø/landbruk/teknisk.
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk:
Sindre Sørhus
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Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hilde Nygaard Bergh, AP, blir nytt medlem av komite miljø/landbruk/teknisk.
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk:
Sindre Sørhus

106/17
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL 2018-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2018–2019:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen (gjenvalg)
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2018–2019:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen (gjenvalg)

107/17
MØTEPLAN 2018 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 vedtas.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.11.2017.
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VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018
Arkiv: 125
Arkivsaksnr.: 17/1380

Saksbehandler:
Arild Vik

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
151/17
Formannskapet
13/17
Arbeidsmiljøutvalget
109/17
Kommunestyret

Møtedato
23.11.2017
06.12.2017
14.12.2017

Kortversjon av saken:
I denne saken behandles forslag til virksomhetsplan for Tynset kommune.
Virksomhetsplanen gir en omfattende beskrivelse av kommunens tjenestetilbud og hvordan
disse tjenestene driftes og finansieres. Planen inneholder både årsbudsjett for 2018 og
økonomiplan for 2018–2021. I planen skilles det mellom bevilgninger til drift
(driftsbudsjettet) og bevilgninger til investeringer (investeringsbudsjettet).
Saken behandles først i formannskapet. Det er formannskapet som fremmer innstilling for
kommunestyret. Kommunestyret skal også vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for
kontroll og tilsynsarbeid.
Vedlegg
1. Virksomhetsplan med økonomiplan 2018–2021 og årsbudsjett 2018
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Melding om vedtak sendes til
Kommunestyret
Tjenesteområdene
Økonomisjefen
Kirkelig fellesråd
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende
økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som
juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og
øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler
innarbeides i økonomiplanen, jf. kommuneloven § 44, nr. 5.
Årsbudsjett
I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for
det kommende budsjettåret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og
anvendelse av disse i budsjettåret. § 46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens
virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. § 47 angir at
budsjettet er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg
utarbeidet egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er
integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.
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Ansvar og myndighet
I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og
myndighet i budsjettsaker:
- Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer
for rammeområdene
- Ansvaret for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen.
- Rådmannen fremmer innstilling for formannskapet.
- Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret.
- Kommunestyret fatter endelig vedtak
Oppstilling og fordeling av budsjettet
Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling:
”Rådmannens innstilling til virksomhetsplan (budsjettdelen) skal inneholde forslag til
investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og
reduksjoner.
Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til
obligatoriske oppstillinger.
Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde.
Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder.
Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles
på rammeområdene som brutto driftsramme.
Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres «så langt som mulig.»
Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr.
rammeområde. For 2018 deles budsjettet opp i 23 rammeområder. Dette er uendret fra forrige
år.
Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr rammeområde.
I forskrift om årsbudsjett § 4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett
samlet dokument når vedtak skjer samtidig.
Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert
årsbudsjett som er det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet
skal ikke undergis politisk behandling.
Kontroll- og tilsynsarbeid
I følge forskrift om kontrollutvalg §18 er det kontrollutvalget som utarbeider forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget fremmer eget forslag til
kommunestyret og budsjettforslaget behandles i kommunestyret i sammenheng med
kommunens egen budsjettbehandling. Konsekvensene av forslaget er innarbeidet i
virksomhetsplanen.
Saksvurdering
Rådmannens kommentarer til virksomhetsplanen framgår av planen side 1 og 2.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Kommunen forbruker i løpet av året store ressurser gjennom løpende drift og
investeringsprosjekter. Det er opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk
påvirkning av miljøet. Dette som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt
gjennom innkjøp. Å minimalisere klimapåvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta
gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser.
Råd og utvalg
Saken sendes på høring til:
Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Internasjonalt råd og De unges råd.
Rådmannens innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2018–2021 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2018 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 22 905 000. 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 gebyrvirksomhetsplanen.

og

betalingssatser

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2018
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2018.
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. I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-3 skal ny alminnelig taksering av
samtlige eiendomsskatteobjekt skje innen 2020.
3.2.4. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
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3.2.5. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.6. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.7. Bunnfradrag benyttes ikke.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tynset kommune vedtatt i kommunestyret 30.09.08
skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. esktl. § 10.
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsatt ved siste
alminnelige taksering gjennomført i år 2007.

Behandling i formannskapet 23.11.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet 23.11.2017/formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2018–2021 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2018 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 22 905 000. 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 gebyrvirksomhetsplanen.

og

betalingssatser

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2018
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2018.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister.
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3.2.3. I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-3 skal ny alminnelig taksering av
samtlige eiendomsskatteobjekt skje innen 2020.
3.2.4. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.5. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.6. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.7. Bunnfradrag benyttes ikke.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tynset kommune vedtatt i kommunestyret 30.09.08
skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. esktl. § 10.
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsatt ved siste
alminnelige taksering gjennomført i år 2007.
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RULLERING - PLAN FOR INTEGRERING AV INNVANDRERE I TYNSET
KOMMUNE
Arkiv: 033 F30
Arkivsaksnr.: 17/640

Saksbehandler:
Manuela Ciutac

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
110/17
Kommunestyret

Møtedato
14.12.2017

Kortversjon av saken:
Ordfører har gitt komite oppvekst i oppgave å gjennomføre rullering av kommunens plan for
integrering av innvandrere i Tynset kommune.
Komiteen består av:
Leder:
Kjetil Lorentzen
Medlemmer:
Erland Horten
Gerd Engebakken
Jan Kåre Moan
Vidar Mortensen
Sekretær:
Manuela Ciutac
Vedlegg
Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune
Andre dokumenter i saken
1. PLAN FOR INTEGRERING AV INNVANDRERE I TYNSET KOMMUNE», datert
31.03.2017
2. HØRINGSUTTALELSE - PLAN FOR INTEGRERING AV INNVANDRERE I
TYNSET KOMMUNE, datert 02.05.2017
Melding om vedtak sendes til:
Rådmannen
Personalavdelingen
Koordinator for flerkulturelt arbeid
Tynsetbarnehagene
Tynsetskolene
Nord-Østerdal videregående skole
Internasjonalt råd
Helsetjenesten
Helsestasjonen
Kommunelege
NAV
Meskano
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Tekniske tjenester
Barnevernet
NAV
Frivilligsentralen
Familievernkontoret
Lensmannen i Tynset
BUP
DPS
Servicetorget
Kulturtjenesten
Regionråd
Saksopplysninger
I komiteoppgaven og mandatet står det:
Tynset kommune har en plan for integrering av innvandrere, som sist ble rullert i 2013. Dette
er en aktiv plan i bruk, og har vært viktig for arbeidet som gjøres i sektoren. Det har også det
siste året kommet store flyktningstrømmer til Norge og Europa. Noe som stiller store krav til
kommunene med tanke på bosetting og integrering.
Det ble i kommunestyremøte 6/10-2016 gjort følgende vedtak: «Tynset kommune utarbeider
en helhetlig plan for mottak, bosetting og integrering for å nå regionens ambisiøse mål med
mottak av 500 flyktninger. Tidligere planarbeid skal innarbeides i denne helhetlige planen.»
Rådmannen har dermed fått i oppdrag å fremlegge en rullert plan til behandling, men det
synes hensiktsmessig å rullere denne planen gjennom en komiteoppgave.
Rapporten «Utredningen av muligheter for omfattende bosetting av flykninger i Fjellregionen»
presenterer utvalgt innvandrings- og integreringsstatistikk for Fjellregionen, i tillegg til at den
beskriver hvordan det jobbes med bosetting og integrering i Fjellregionen i dag. Hver seksjon
presenterer funn av utfordringer med dette arbeidet i Fjellregionen og forslag til mulige tiltak.
Utredningen er basert på et ønske om å rekruttere flere innbyggere til Fjellregionen. Samtidig
vil en viktig del av denne rekrutteringen være å hjelpe noen av dem som får status som
flyktning. Derfor var dette prosjektets overordnede mål å «utrede hva som må til for å kunne
gjennomføre en omfattende bosetting av flyktninger, der fastsettelse av måltall også inngår».
Prosjektet var i utgangspunktet delt opp i tre hovedaktiviteter. Høsten 2015 ble en kartlegging
av bosettings- og integreringsarbeidet i regionen gjennomført (hovedaktivitet 1).
Hovedaktivitet 2 i utredningen var å utarbeide tre modeller som viser hva som må til dersom
Fjellregionen skal bosette a) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine anmodninger
over en tidsperiode på tre år, b) 500 personer over en tidsperiode på tre år, c) enda flere over
tre år. Hovedaktivitet 1 og 2 skulle legge grunnlag for hovedaktivitet 3, som var å klargjøre
ambisjonsnivå, det vil si å fastslå hvor mange kommunene i regionen bør bosette i løpet av de
neste tre årene.
Komiteen la til grunn for sitt arbeid at planen skal ha et særlig fokus på kvalitativ integrering
av alle innvandrere i Tynset kommune.
Komiteen har hatt 10 møter før høringsutkastet. Komiteen mottok en oppdatert versjon av
vedtatt tiltaks- og handlingsplan fra Tynset opplæringssenter (Tynset opplæringssenter fikk
innspill fra de andre avdelinger i Tynset kommune), der det var opplyst om status for
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gjennomføring av tiltakene i planen. Komiteen gikk grundig igjennom disse med det til
hensikt å komme fram til tiltak som bør videreføres, nye tiltak samt tiltak som anses som
avsluttet.
Saksvurdering
Hovedmål for integreringsarbeidet i Tynset kommune:
•
•
•

Styrke innvandrernes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet.
Legge til rette for at nyankomne innvandrere skal kunne bli økonomisk selvstendige
og uavhengige.
Innvandrerne skal gis gode muligheter til å ta del i, og bli inkludert i, lokalsamfunnet.

Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg for integreringsarbeidet i kommunen.
Integreringsarbeidet skal foregå i alle sektorer og på alle nivåer. Kommunen skal kunne tilby
like tjenester, likt tilbud og være en inkluderende arbeidsgiver.
For å adressere nøyaktig og vellykket i disse kriteriene har vi utvidet antall innsatsområder fra
7 (2013–2015) til 10 (2017–2021). Hvert av innsatsområdene har egne mål, strategier,
utfordringer og ansvarlige for rapportering.
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For å lykkes med integreringsarbeidet i Tynset kommune mener komiteen at:
1. Mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger/tilflyttere bør foretas av ett
tjenesteområde, for å unngå flaskehalser i forbindelse med samhandling. Rådmannen
har ansvar for at det iverksettes nødvendige administrative grep for å finne strukturer
som unytter kompetanse og ressurser på en god måte.
2. Det må vurderes å flytte budsjettansvarlig for mottak og bosetting av flyktninger i
Tynset kommune fra NAV til Tynset opplæringssenter.
3. Det bør bli gitt et fast beløp i forbindelse med etablering. Hensyn til familiens størrelse
må hensynstas. Dette gjelder tiltak til flytninger, asylsøkere og familiegjenforente med
disse.
4. De som jobber med bosetting og integrering i Fjellregionen bør komme fram til en
felles politikk, og definere størrelsen på økonomisk ramme og hva som skal ligge
innenfor denne.
5. Det bør være tett samarbeid mellom programveilederne i Fjellregionen i forbindelse
med språktreningsplasser. For å sikre større bredde og muligheter for den enkelte
deltager, er det viktig å se på hele regionen som marked for slike plasser.
6. Integreringsarbeidet avhenger av norskferdigheter. Det bør være et særskilt fokus på å
lære seg språket, komme seg ut på språktreningsplasser og delta i frivillige lag og
foreninger. Det bør derfor til enhver tid være 1 programveileder per 20 deltagere for å
sikre god oppfølging.
7. Kommunen skal legge til rette treffpunkter mellom innvandrere og arbeidsgivere.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Planen medfører ingen direkte konsekvenser for klima og miljø, men en god integrering av
våre nye landsmenn innebærer at det i opplæringen som gis er inkludert formidling av
kunnskap om klima og miljø, avfallshåndtering og sortering, gjenbruk, lavt energiforbruk,
respekt for natur og miljø m.m. Dette er kunnskap som best formidles gjennom tett oppfølging
i bolig med fokus på miljøtiltak som bidrar til at de evner å føre en bærekraftig livsstil.
Råd og utvalg
Internasjonalt råd arbeider kontinuerlig med holdningsskapende og inkluderende arbeid, og
skal kontaktes ifm. planen.
Komiteens innstilling:
Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune 2017-2021 vedtas.
Kostnader ved foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i kommende års budsjett.
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ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2018
Arkiv: F30
Arkivsaksnr.: 17/1080

Saksbehandler:
Gunn Bråten

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
111/17
Kommunestyret

Møtedato
14.12.2017

Kortversjon av saken:
Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har sendt anmodning til Tynset kommune om å
bosette 10 personer med flyktningbakgrunn i 2018, hvorav 2 av disse er enslige mindreårige.
Kommunen har fått frist fram til 06.01.2018 med å svare på anmodningen.
Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. INFORMASJON OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 , datert 02.10.2017
2. INFORMASJON OM BUSETTING AV FLYKTNINGER 2017 OG 2018 , datert
26.06.2017
3. ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2018 , datert 06.11.2017
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Tynset kommune vedtok etter anmodning fra IMDi å bosette 30 personer i 2017. Grunnet lave
asylankomster endret IMDi sin anmodning for i år og reduserte den til 20 personer. Så langt
har kommunen avtalt bosetting av 17 personer, hvorav 2 enslige mindreårige (EM).
Ankomsten av asylsøkere er fortsatt historisk lav og halvparten av landets kommuner vil i
2018 ikke bli anmodet om å bosette flyktninger. I Fjellregionen er det kun tre kommuner som
har mottatt anmodning. Det er Alvdal, Tynset og Røros, som alle har blitt anmodet om å
bosette 10 personer hver. Hva gjelder bosetting av enslige mindreårige så er Tynset en av tre
kommuner i Hedmark som har blitt anmodet om å bosette EM i 2018. Det ser vi på som at
IMDi er fornøyd med arbeidet kommunen så langt har gjort når det gjelder bosetting av
flyktninger og EM. Det er gjennom forhandlinger mellom IMDi og KS at fordelingen er gjort,
og kriterier som antall innbyggere samt resultater i integreringsarbeidet har spilt inn. De
bestemte også at ingen kommuner ville bli anmodet om å bosette færre enn 10 personer.
Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningen. I 2017 har det kommet til sammen 18
personer i familiegjenforening med personer som ble bosatt i 2016 og 2015.
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Saksvurdering
Tynset kommune har gjennom de siste årene bosatt et økende antall flyktninger og bygd opp
et godt fungerende apparat for bosetting. Med de lave ankomstene er det nå mange kommuner
som ikke blir anmodet og som de nærmeste årene vil ha utfordringer knyttet til å opprettholde
og bevare det mottaksapparatet som er bygd opp. Tynset kommune er i så måte i en heldig
posisjon, da vi for det første har et tjenestetilbud som er knyttet opp mot alle tilflyttere med
innvandrerbakgrunn, og ikke kun de med bakgrunn som flyktninger. Den største
innvandrergruppen til Tynset kommune er arbeidsinnvandrere. For det andre så blir vi som en
av få kommuner anmodet om å fortsette å ta imot flyktninger, inkludert enslige mindreårige.
Det gjør det mulig for kommunen å opprettholde tjenestene som er bygd opp, tjenester som
det de nærmeste årene fortsatt vil være behov for opp mot den store gruppen som har kommet
til kommunen de siste årene.
Tidligere vedtak i kommunestyret har fulgt IMDi sitt ønske om at familiegjenforente kommer
i tillegg. Antallet familiegjenforente varierer, kravene til familiegjenforening er skjerpet inn
og det er knyttet stor usikkerhet til hvem som får innvilget familiegjenforening, hvor lang
saksbehandlingstid UDI opererer med og hvor lang tid den enkelte bruker på å få organisert
reise til Norge i etterkant av vedtak om gjenforening. Kommunen står imidlertid fritt til å
vedta å bosette et antall flyktninger der vi i våre tall inkluderer familiegjenforente. For 2018 er
det hensiktsmessig å vedta et maks antall flyktninger som kommunen sier ja til å bosette, der
vi inkluderer familiegjenforente. Rådmannen innstiller på at dette tallet settes til 15 for 2018.
Hva gjelder bosetting av enslige mindreårige så er denne tjenesten under endring driftsmessig.
Det er startet en prosess innen avdelingen for enslige mindreårige. Hensikten er å tilpasse
driften og arbeidsmetodikken i forhold til de enslige mindreårige vi allerede har mottatt. Med
så få EM er det lite rasjonelt å lage bofellesskap med bemanning hele døgnet. Rådmannen
mener derfor det ikke er hensiktsmessig å ta imot to nye enslige mindreårige i 2018.
Rådmannen innstiller i stedet på å si ja til å bosette totalt 15 flyktninger i 2018 inkludert
familiegjenforente. Anmodningen om bosetting av to enslige mindreårige flyktninger
imøtekommes ikke.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har betydning for å opprettholde befolkningen i kommunen – de senere årenes
befolkningsvekst skyldes i stor grad innvandring og tilflytting. Utover dette har det ingen
direkte konsekvenser for klima og miljø.
Råd og utvalg
Internasjonalt råd bes komme med en uttalelse i saken som sendes direkte til kommunestyret
da det tidsmessig ikke er mulig å innhente uttalelse i forkant av at sakens oversendes
kommunestyret. I tillegg anbefales berørte kommunale enheter å uttale seg.
Rådmannens innstilling:
Rådmannen innstiller på at Tynset kommune imøtekommer IMDi sin anmodning med
følgende endringer:
- Tynset kommune vil ikke bosette to enslige mindreårige flyktninger i 2018.
- Tynset kommune vil imøtekomme anmodningen om å bosatte 8 flykninger i 2018
- Tynset kommune vil i tillegg bosette inntil 7 personer som familiegjenforening.
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FOLKEHELSEPLAN FOR TYNSET
Arkiv: 144 F03
Arkivsaksnr.: 17/1082

Saksbehandler:
Knut Selmer

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
112/17
Kommunestyret

Møtedato
14.12.2017

Kortversjon av saken:
Folkehelseplan er utarbeidet i tråd med kommunal planstrategi for Tynset kommune som ble
vedtatt i kommunestyret 25.10.17. Tynset har også en samfunnsdel i kommuneplanen for
2015-27 der visjonen er «Tynset for alle». Folkehelseplanen «Bedre helse for alle» er et
overordnet plandokument som beskriver hvordan forebygging skal foregå i vår kommune.
Vedlegg
Folkehelseplan for Tynset «Bedre helse for alle»
Andre dokumenter i saken
1. HØRINGSSVAR FRA INTERNASJONALT RÅD FOLKEHELSEPLAN FOR TYNSET,
datert 06.09.2017
2. SVAR - HØRINGSSVAR FRA INTERNASJONALT RÅD FOLKEHELSEPLAN FOR
TYNSET, datert 26.09.2017
Melding om vedtak sendes til
Internasjonalt råd, Tynset kommune
Fylkesmannen i Hedmark
Saksopplysninger
Det er en forutsetning for folkehelseplan at det finnes god kartlegging av egne innbyggeres
generelle helse. Folkehelseprofil for Tynset kommune og kartlegging av påvirkningsfaktorer i
«Fjellregionen 2015», er utgangspunkt for folkehelseplanen i kommunen. Det er god
dokumentasjon på at universelle tiltak er det som gir best kost/nytte funksjon.
Folkehelseplanen vektlegger universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen, eller
deler av den. For eksempel alle barnehagebarn, alle ungdomsskoleelever, alle arbeidstakere,
eller rett og slett alle, uavhengig av risiko.
Saksvurdering
Det er godt dokumentert at universelle tiltak rettet mot hele befolkningen, og ikke bare
høyrisikogrupper, reduserer risiko for fremtidige helseproblemer. Det er lønnsomt å drive
folkehelsearbeid rettet inn mot hele befolkningen i en kommune, fremfor å drive behandling
og diagnostikk av høyrisikogrupper.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I rike land med godt utbygde helsetjenester bidrar ytterligere utbygging av diagnostikk og
behandling lite til å styrke folkehelsen. Derfor er det lønnsomt å drive folkehelsearbeid rettet
inn mot hele befolkningen i en kommune. Mens overdiagnostikk og overbehandling har
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negativ effekt på klima og miljø har forebygging generelt og tiltakene i folkehelseplanen vår
spesielt, positiv effekt på klima og miljø.
Råd og utvalg
Aktuelle råd og utvalg har fått planen til høring tidligere.
Rådmannens innstilling:
Folkehelseplan for Tynset «Bedre helse for alle» vedtas.
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PLAN FOR IDRETT OG ANNEN FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2018
Arkiv: 024 G10
Arkivsaksnr.: 17/1694

Saksbehandler:
Stein Kaasin

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
113/17
Kommunestyret

Møtedato
14.12.2017

Vedlegg
Plan for idrett og annen fysisk aktivitet i Tynset kommune 2006–2018
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Generelt
Denne delen av planen skal behandles – rulleres - av kommunestyret hvert år, til vanlig på
slutten av året med tanke på å fremme spillemiddelsøknader for fylkeskommunen innen 15.
januar det påfølgende år. For å kunne fremme så realistiske spillemiddelsøknader som mulig,
er det praktisk å kunne justere en del kostnadsberegninger og søknadsbeløp helt fram til
fristen for oversendelse til fylkeskommunen. Det tas derfor forbehold i denne planen, om at en
del av søknadsbeløpene som er oppgitt i de prioriterte listene nedenfor kan bli justert noe etter
kommunestyrebehandlingen det enkelte år.
Spillemiddelsøknad(er) som ikke er tilfredsstillende komplett innen 15. januar det enkelte år,
vil ikke bli fremmet for fylkeskommunen det året. Fylkeskommunen vil ikke akseptere
søknader som postes etter 15. januar, men i tilfelle legge dem til behandling året etter.
Hovedregler for prioritering av spillemiddelsøknader
Gruppering av spillemiddelsøknader:
Kulturdepartementet krever at spillemiddelsøknader skal grupperes slik for søknader 2018:
Ordinære anlegg
For å få spillemidler må slike anlegg ha en kostnadsramme på minimum kr 150 000,- (for okart 75 000,-).
Maks tilskudd er 18 mill. (spesielle anlegg) Tilskudd 1/3 av kostnader.
Nærmiljøanlegg
For å få spillemidler må et slikt anlegg ha en kostnadsramme på minimum kr 50 000,-.
Tilskudd er begrenset oppad til kr. 300 000,-. Tilskudd 50 % av kostnader.
Tilskudd til kulturarenaer
Et slikt anlegg kan oppnå 1/3 av kostnadene som tilskudd. Maks tilskudd 1,5 mill. minimum
kr. 50 000,-
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Prioritering i den enkelte gruppe skjer slik:
1. Søknader for anlegg som har fått tilsagn om ytterligere midler ved foregående behandling.
2. Søknader om tilleggstilskudd på grunnlag av godkjent kostnadsøkning (overskridelse) på
over kr 200 000,-. (Kostnadsoverskridelser på under kr 200 000,- behandles fortløpende i
fylkeskommunen.)
3. Øvrige søknader.
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2018
Her er anlegg og eier/søker, samt søknadsbeløp, ført opp.
Det er et krav fra Kulturdepartementet at idrettsrådet i den enkelte kommune skal uttale seg
om en kommunal plan for fysisk aktivitet, og da i det minste prioriteringen av
spillemiddelsøknadene.
Tynset idrettsråd har vurdert prioriteringen og tiltrer fremlagt innstilling:

PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER TYNSET 2018
ORDINÆRE ANLEGG

LAG

HAVERSLIA SKISTADION GARASJE LØYPEMASKIN
KVIKNE SKYTEBANE SKYTTERHUS
TYNSET JFF STANDPLASS ELGBANE
HAVERSLIA SKISKYTTERSTADION + TRASE VEST
HAVERSLIA SKISKYTTERSTADION LAGER
HVERSLIA RULLESKITRASE TILFØRSEL
NYTRØMOEN GARDEROBER
NEBY BRU TURVEIER
YSET-STUGUSJØEN SKILØYPETRASE .

TYNSET IDRETTSFORENING
KVIKNE SKYTTERLAG
TYNSET JEGER OG FISK
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
NEBY BRU
KVIKNE IDRETTSLAG

SØKNADSSUM

1.GANG SØKT.

329 000
148 000
543 000
2 750 000
117 000
1 575 000
1 000 000
?
?

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018

FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
NY
NY

2018
2018

NÆRMILJØANLEGG
TYLLDAL BALLBINGE
SAVALEN SKILØYPETRASEER
TYNSET UNGDOMSSKOLE FRISBEEGOLF
TYNSET OPPLÆRINGSSENTER AKTIVITETSANLEGG

SAVALEN TURLAG
TYNSET KOMMUNE
TYNSET KOMMUNE

?
?
?

2019?
2019?

NY
NY
NY
NY

TYNSET KOMMUNE

?

2019?

NY

274 000

KULTURARENAER
HOLMEN AMFI FESTPLASS

Søknadene her er oppført i den rekkefølge søknadene har blitt meldt inn til kommunen.
Lag som ennå ikke vet om de vil søke står påført spørsmåltegn ved årstall.
De som ikke har regnet ferdig kostnadsoverslag står med spørsmåltegn under SØKNADSSUM.

Både gruppering og prioritering av spillemiddelsøknadene kan overprøves av
fylkeskommunen, og av Kultur- og kirkedepartementet. Søknader med vesentlige mangler ved
frist for innsendelse til fylkeskommunen, vil ikke bli fremmet.
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Prioritering av kommunale tilskudd fra kulturbudsjettet
Prioriteringen av kommunale tilskudd til anleggsbygging og rehabilitering gjøres så langt som
råd i samsvar med de årstall for tilskudd som er ført opp i tabellene foran. Innenfor ett og
samme årsbudsjett prioriteres slike kommunale tildelinger som regel i samsvar med
spillemiddelprioriteringene. Alle kommunale tilskudd til anlegg ut over kulturbudsjettet skal
behandles separat i kommunestyret.
Prioriteringsliste for kommunale tilskudd beregnet som 5 % av total kostnad:
For året 2018 er det foreslått ikke å utbetale kommunalt anleggstilskudd.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for idrett og annen fysisk aktivitet 2018 vedtas.
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