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Kortversjon av saken:
Kommunestyret vedtok i mai 2016 å ta initiativ overfor Tynset næringsforening og
næringsdrivende i Tynset sentrum for å gjennomføre et BID-prosjekt. Målet er å gjøre Tynset
sentrum mer attraktivt og innbydende, for på den måten å fremme handel og aktiviteter i
sentrum. Torget ble nevnt som et aktuelt område for et prosjektsamarbeid.
Det fremmes nå forslag om å gå videre med denne prosessen.
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for fjellregionen, Aumliveien 4 C, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 24.05.2016 å ta initiativ overfor Tynset næringsforening og
næringsdrivende i Tynset sentrum for å gjennomføre et BID-prosjekt. BID (Business
Improvement District) som konsept ble beskrevet i saken som var oppe i 2016. Dette går i
korthet ut på at det offentlige samarbeider med privat næringsliv i planlegging og
gjennomføring av prosjekter som skal gjøre områder mer attraktive, for på denne måten å
fremme utvikling og handel.
12.09.2016 arrangerte Tynset kommune et informasjonsmøte der temaet var
sentrumsutvikling i Tynset. BID som konsept ble presentert på møtet, der det møtte om lag 25
personer.
Som en oppfølging til informasjonsmøtet ble det 28.11.2016 arrangert en by-vandring der det
også deltok om lag 25 personer. Lederne for denne vandringen var to svensker, som har
erfaring fra sentrumsutvikling og BID-prosjekter i Sverige. BID-prosjekter inngår som et av
flere tiltak i Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland – Business Improvement, som
Regionrådet for fjellregionen administrerer på norsk side.
Tynset kommune har lagt grunnlaget for å etablere BID-prosjekt gjennom sitt vedtak i
kommunestyret. Regionrådet har nå leid inn en representant fra Rørosregionen næringshage
(RNH) til å gjennomføre en prosess i løpet av 2017 der målet er å utvikle en modell for
organisering og samarbeid for langsiktig stedsutvikling av sentrum. Modellen skal inneholde
forslag til hvordan arbeidet kan organiseres etter prosjektets slutt, og en modell for felles
finansiering med både offentlige og private bidrag.
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 2 av 3

Sak 22/17
RNH skal gjennomføre sin del av arbeidet i løpet av 2017, med avslutning innen 01.12.2017.
RNHs arbeid som prosessleder finansieres av Scandinavian Heartland-prosjektet gjennom
Regionrådet.
Saksvurdering
Målet med å fremme denne saken for kommunestyret nå er at det gis en formell politisk
tilslutning til og forankring av det arbeidet som nå planlegges gjennomført i løpet av 2017.
Videre ønskes det tilslutning til at det kan opprettes en styringsgruppe som skal arbeide
sammen med prosesslederen fra RNH. FRA RNHs side er det antydet at det er ønskelig med
en styringsgruppe som består av ordfører, representant fra plan-avdelingen og deltakere fra
privat næringsliv, fortrinnsvis med interesser i sentrum.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vurderes til ikke å ha konsekvenser for klima eller miljø.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til det prosessarbeidet som planlegges for å legge
grunnlaget for et BID-prosjekt i Tynset sentrum.
2. Det gis videre tilslutning til at det kan opprettes en styringsgruppe som skal arbeide
sammen med prosessleder fra Rørosregionen næringshage i prosessperioden fram til
01.12.2017.
3. Tynset kommune deltar med to representanter i styringsgruppen.
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