TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 18.02.2014
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon fra Regiondirektør KS, Trond Lesjø, om KS og
lokaldemokratiundersøkelsen.
I etterkant av informasjonen gjennomføres lokaldemokratiundersøkelsen av
kommunestyrets medlemmer.
Resultatet av undersøkelsen presenteres på et senere kommunestyremøte.
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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
28.01.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/90

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
5/14
Kommunestyret

Møtedato
18.02.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.01.2014
Tid:
Kl. 18.00
Innledende prosess for kommuneplanens samfunnsdel
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Eggen
Margit Wang
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Varamedlemmer:
Thomas Svee
Ibrahima Sesay
Erik Lium
Frode Risan
Lisbeth Skiphamn Holten
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

Forfall:
Arne O. Ellingsson
Oskar Snarvold
Terje Hylen
Arne Georg Aunøien
Kaja Haugseth
Merknad:
TYNSET, den 28.01.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
1/14

2/14

3/14

4/14

Tittel
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2013.
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01.
JANUAR 2014
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR
BOWLING TYNSET
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM
KOMMUNESTYREMEDLEM FOR TYNSET HØYRE FOR
RESTEN AV VALGPERIODEN 2011–2015
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1/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
12.12.2013.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 12.12.2013.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 12.12.2013.

2/14
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01. JANUAR 2014
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune melder folkevalgte inn i ordinær pensjonsordning for
kommuner/fylkeskommuner m/særskilte vedtekter.
Administrasjonen får fullmakt til å gjøre endringer i reglement for godtgjøring for folkevalgte.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune melder folkevalgte inn i ordinær pensjonsordning for
kommuner/fylkeskommuner m/særskilte vedtekter.
Administrasjonen får fullmakt til å gjøre endringer i reglement for godtgjøring for folkevalgte.

3/14
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR BOWLING TYNSET
Rådmannens innstilling:
Stasjon Pub, v/Lindita Salihu, gis skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i lokaler i
Meiergata 6 inkl. uteterrasse, som vist på tegning. Skjenketid mandag til torsdag og søndag kl.
13.00-23.00, fredag og lørdag kl. 13.00 – 01.00. Styrer for bevillingen er Valon Salihu, med
Arben Menxhiqi, som stedfortreder.
Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, fram til 31.03.2016.
Serveringsbevilling gis under forutsetning av at nødvendige godkjenninger av lokalet er i
orden. Valon Salihu godkjennes som daglig leder.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stasjon Pub, v/Lindita Salihu, gis skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i lokaler i
Meiergata 6 inkl. uteterrasse, som vist på tegning. Skjenketid mandag til torsdag og søndag kl.
13.00-23.00, fredag og lørdag kl. 13.00 – 01.00. Styrer for bevillingen er Valon Salihu, med
Arben Menxhiqi, som stedfortreder.
Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, fram til 31.03.2016.
Serveringsbevilling gis under forutsetning av at nødvendige godkjenninger av lokalet er i
orden. Valon Salihu godkjennes som daglig leder.

4/14
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
TYNSET HØYRE FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2011–2015
Rådmannens innstilling:
Arne O. Ellingsson innvilges fritak fra verv som kommunestyremedlem for resten av
valgperioden 2011–2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arne O. Ellingsson innvilges fritak fra verv som kommunestyremedlem for resten av
valgperioden 2011–2015.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.01.2014.
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Sak 6/14
FORSØKSORDNING KOMMUNAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL I
UTMARK – KOMMUNAL FORSKRIFT
Arkiv: 040 K01 &23
Arkivsaksnr.: 13/1554

Saksbehandler:
Gunnhild Ryen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
56/13
Kommunestyret
14/14
Formannskapet
6/14
Kommunestyret

Møtedato
27.08.2013
30.01.2014
18.02.2014

Vedlegg
1. Brev fra Miljøverndepartementet, 03.12.2013
2. Standardisert forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper
Melding om vedtak sendes til
Klima og miljøverndepartementet, postmottak@kld.dep.no
Fylkesmannen i Hedmark, fmhepost@fylkesmannen.no
Saksopplysninger
I høringsbrev av 30.05.13 inviterte Miljøverndepartementet til å søke om å delta i
forsøksordning med etablering av snøskuterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven. Forsøksordningen skal gjelde for perioden 2014-18, og har som formål og
skaffe til veie økt kunnskap om bruk av snøskuter til fornøyelseskjøring. Kommunestyret
vedtok i møte 27.08.13 å søke om å delta i forsøksordningen.
Miljøverndepartementet informerer i brev av 03.12.13 det har blitt utarbeidet en standardisert
forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder planprosessen kommunen må
gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for etablering av skuterløypene.
For at kommunen skal kunne delta i forsøksordningen må kommunestyret vedta forskriften
(vedlagt), og sende den til Kommunal – og moderniseringsdepartementet for stadfesting innen
01.04.13. Det er ikke nødvendig med ytterligere høring av forskriften før denne fastsettes av
kommunen.
Kommunene kan starte planprosesser for etablering av løyper etter forskriften før denne er
stadfestet, men ikke treffe vedtak om skuterløyper, eller andre vedtak etter forskriften, før
forskriften er stadfestet av Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
Hovedpunkter i forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper
Forskriftens formål
Formålet med forskriften er å skaffe et grunnlag for å undersøke virkningene av at
kommunenes gis myndighet til å etablere snøscooterløype på snødekt mark og islagte
vassdrag. Dette gjelder spesielt virkningene for:
a) Naturmangfold, friluftsliv og folkehelse.
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b) Kommunenes praktisering av tillatelses – og dispensasjonsbestemmelsene i lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter.
c) Lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.
Formålet følges opp i forskriftens § 8 – som plikter kommunene til å medvirke i evaluering av
forsøket blant annet gjennom å opplyse om forvaltningspraksis.
Planlegging av skuterløypene etter plan- og bygningsloven
Skuterløypene skal fastsettes i arealplan, og prosessen rundt utarbeidelse av arealplanene skal
følge plan- og bygningslovens bestemmelser med hensyn til medvirkning, samarbeid, samråd,
offentlighet og informasjon.
Kommunene kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere
har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Samtykket må være skriftlig og
fremlegges før vedtak. Dette bidrar også til å sikre samarbeid og medvirkning i planleggingen
av scooterløypene.
Forskriften krever også at kommunen gir utfyllende bestemmelser for bruken av løypene.
Disse skal minst inneholde regler om kjørefart, samt tidspunkt og tidsrom for kjøring.
Planleggingen av løypene må følge de utredningskrav som ligger i plan- og bygningslovens
generelle krav til utredninger, herunder krav om planprogram.
Planforslaget skal:
• Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan – og
influensområdet.
• Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere
betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder kommunen.
Forskriften nevner støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig – og
hytteområder, kulturminner -og miljøer og sikkerhet som spesielt viktige hensyn å ivareta i
planleggingen.
I henhold til informasjon på miljøkommune.no vil ikke løypene utløse krav om
konsekvensutredning. Planleggingen må forholde seg til Naturmangfoldloven og
Forvaltningsloven.
Begrensninger i adgangen til å etablere snøskuterløyper
Forskriften angir en rekke begrensninger i adgangen til å etablere snøskuterløyper.
Snøskuterløypene skal ikke:
a) Stride mot arealformålet og bestemmelser i arealplan.
Skuterløypene kan i teorien legges inn i hvilket som helst formål så lenge løypa ikke er
i direkte konflikt med formålet, som for eksempel i verneområder eller
fredningsområder. Det er ikke noe krav at løypene skal være i samsvar med formålet.
b) Legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.
I følge miljøkommune.no skal avgrensningene av nasjonale villreinområder fastsettes i
de regionale villreinplanene. For de områdene som ikke har ferdige planer bør
kommunen bruke avgrensningen slik det er kartlagt i grunnlagsrapportene fra NINA.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 8 av 16

Sak 6/14
c) Være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
d) Kreve terrenginngrep.
Løypene må ikke kreve terrenginngrep som planering og opparbeidelse av terreng i
barmarksesong. Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep.
e) Legges i skredutsatte områder eller bratt terreng
I følge veiledning på miljøkommune.no settes det ingen eksakte grenser for minimum eller
maksimumslengde på løypene og antall løyper en kommune kan ha.
Klage og innsigelse
Kommunens vedtak om å etablere snøskuterløyper kan påklages jf. plan- og bygningslovens §
1-9.
Saksvurdering
Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta forskrift for kommunalt forsøk med etablering
av skuterløyper. Forsøksordningen kan ha en rekke positive konsekvenser for kommunen
blant annet i næringssammenheng. For en kommune med store utmarksressurser innebærer
ordningen at kommunen i større grad kan utnytte disse ressursene i utviklingsarbeid blant
annet innen reiseliv - og opplevelsesnæring. Rådmannen ser det som svært positivt om det,
med bakgrunn i ordningen, blir etablert interkommunale -og regionale traseer. Dette vil bidra
til å trekke kommunen inn i en større interkommunal/regional satsing på reiselivsutvikling og
tur - og utfart som næring. Selv om tilbudet med skuterskyss for bevegelseshemmede er
tilstede i dag, vil forsøksordningen kunne innebære et bedre utviklet tilbud også til denne
brukergruppen med bedre planlagte- og lengre traseer.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø:
Med hensyn til naturmangfold og friluftsliv i kommunen kan skutertraseene ha negative
effekter. Forskriften innebærer imidlertid god planlegging av skuterløypene og en grundig
prosess med medvirkning og krav om deltakelse blant grunneiere. Med de hensyn,
utredningskrav og begrensninger i planleggingen forskriften fastsetter vil viktige hensyn bli
ivaretatt på en god måte. Skuterløyper tillates ikke innenfor verneområder, foreslåtte
verneområder eller nasjonale villreinområder. For Tynset kommune berører dette områder
knyttet til regional plan for Snøhetta – og Knutshø villreinområde som pr. i dag ikke er
vedtatt, og regional plan Forollhogna villreinområde. I tillegg har kommunen flere vernede
områder.
Rådmannen mener forskriften er et godt utgangspunkt for gjennomføring av forsøksordningen
med etablering av scooterløyper. Forskriften sikrer at viktige hensyn blir ivaretatt, og at
løypene planlegges på en god måte som sikrer medvirkning og samarbeid.
Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta forskrift om forsøksordning med ikrafttredelse
snarest etter anbefaling på miljøkommune.no.
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Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret i henhold til Lov om forsøk i offentlig forvaltning
av 2003 (forsøksloven) å vedta forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med
ikrafttredelse snarest.
Behandling i Formannskapet 30.01.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar i henhold til Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 2003
(forsøksloven) forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med ikrafttredelse
snarest.
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FINANSIERING AV UTBYGGING AV KRULLHAUGEN
Arkiv: 202
Arkivsaksnr.: 14/122

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
7/14
Kommunestyret

Møtedato
18.02.2014

Vedlegg
Kart over utbyggingsområdet.
Andre dokumenter i saken
1. FINANSIERING AV UTBYGGING AV KRULLHAUGEN, datert 21.01.2014
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet Virksomhetsplanen 2014-2017 i møte 12.12.13 og fattet bl.a.
følgende vedtak når det gjelder utbygging av infrastruktur i Krullhaugen:
Virksomhetsplan side 18 og 19:
«Områdene i fase 1- utbygges fra BK1/B1 til og med B6. Dvs. nedre del mellom Grøtlivegen
og Hauganvegen. Dette vil gi en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.»
Side 19 – Under avsnitt om Vann, avløp, renovasjon»
«Det som er lagt inn her, er vann og avløp fra eksisterende ledningsnett. Det er tilstrekkelig til
å nå tomtene B5 og B6 v/kraftlinja. Vurder samme tilknytning til kum i VA-nett
Hauganvegen.»
Med bakgrunn i at rådmannen foreslo å bygge ut Krullhaugen i 2 etapper, var det i
tallbudsjettet ikke tatt høyde for utbygging av hele området samlet. Tidligere har
kommunestyret bevilget kr 2 600 000,- til utbygging av infrastruktur i Krullhaugen (Etappe 1).
Kommunestyrets endring av teksten i budsjettvedtaket medfører derfor at det må bevilges mer
penger hvis vedtaket skal kunne gjennomføres.
I henhold til den sist vedtatte reguleringsplanen, er det fortsatt 3 ubebygde tomter (2 eies av
kommunen) i Haugan boligfelt. I Krullhaugen er det vel 14 dekar ubebygd areal som eies av
privat grunneier. Det gjenstår ca. 8 daa regulert til kombinert bolig og fritidsbolig, 2,3 dekar er
regulert til bolig og ca. 4,1 daa er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Utbygging av
dette området er ikke avhengig av at det bygges ut nye kommunale vann og avløpsledninger.
I Krullhaugen eier kommunen 26 daa som er regulert til boligbebyggelse. 7,4 da er regulert til
konsentrert boligbebyggelse og resten til boligbebyggelse.
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Saksvurdering
Etter detaljprosjektering er anleggskostnaden av nedre del av Krullhaugen (Etappe 1) beregnet
å koste kr 1 730 000 før mva. I tillegg kommer kostnader til prosjektering, gatelys,
byggeledelse og mva. Samlet er dette beregnet til kr 2 863 000, hvorav kr 334 000 er LED
gatelys. Mva. utgjør ca. kr 310 000 for hele etappe 1 inkl. gatelys.
Utbygging av etappe 2 er (Gjennomgående vei øverst i feltet) kostnadsberegnet til kr 1 3556
000 før mva, byggeledelse, gatebelysning m.m. Samlet er dette beregnet til kr 2 975 000,
hvorav kr 956 000 er led gatebelysning. Mva. utgjør kr 530 000 for etappe 2 inkl. gatelys.
Dersom kommunen kun bygger den delen av veien som ligger på kommunens eiendom, vil
kostnaden bli ca. kr 1 020 000,- inkl. mva. for vei utbyggingen og ca. kr 515 000,- inkl. mva.
for gatebelysningen. Det anbefales imidlertid at hele boligveien bygges av kommunen og
dermed får samme standard.
Det er fortsatt usikkerhetsmomenter ved kostnadsberegningene: Blant annet anbudene vil
ligge på samme nivå som beregnet kostnad og hvor mye fjell en kommer i kontakt med ved
graving av vann og avløp.
Dersom kommunen bygger ut etappe 1 og 2, vil dette sannsynligvis komme på ca.
kr 5 840 000. Dersom kostnaden skal deles på kommunens arealer, vil dette si kr 192,- pr. m2.
I tillegg kommer tilknytningsgebyr for vann og avløp på til sammen kr 50 000,- inkl. mva.
Uten gatelys vil utbyggingskostnaden bli ca. kr 4 550 000,- inkl. mva. Dette vil gi en
tomtekostnad på kr 152,- pr. m2.
Etter rådmannens syn er det noen forhold som bør vurderes i denne saken:
- Skal kommunen konkurrere med en privat utbygger som allerede har gjort en del
grunnlagsinvesteringer?
- Ved full utbygging av Krullhaugen vil det være ca. 40 daa klar for utbygging. Er det
forventet etterspørsel etter så mange tomter i Krullhaugen at det er økonomisk riktig
for kommunen å prioritere full utbygging av Krullhaugen?
Utbygging av etappe 1, samt arealene som kan bygges ut av privat grunneier utgjør samlet ca.
28 daa. Kostnadene for etappe 1 inkl. LED gatebelysning er kostnadsberegnet til kr 2,86 mill.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Utbyggingen vil ha liten betydning for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at utbyggingen av Krullhaugen deles i 2 etapper. Nedre del av
Krullhaugen (1 etappe) bygges ut nå med gatebelysning. Kostnaden ved denne utbyggingen
anslås til kr 2 860 000 inkl mva. Rådmannen gis fullmakt til å dekke investeringen med
gjennomføring av låneopptak på kr 2 860 000.
Tomteprisen på kommunens tomtearealer selges til kr 192,- pr. m2.
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GRUNNLOVSFESTING AV LOKALDEMOKRATIET
Arkiv: 024
Arkivsaksnr.: 14/193

Saksbehandler:
Arild Einar Trøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
8/14
Kommunestyret

Møtedato
18.02.2014

Vedlegg
1. Brev fra KS til alle landets ordførere og fylkesordførere av 14.01.29
2. Brev fra KS til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè av 29.03.2012
Andre dokumenter i saken
1. HENSTILLING TIL STORTINGET GRUNNLOVFESTING AV DET LOKALE
SELVSTYRET, datert 07.02.2014
Melding om vedtak sendes til
Kommunenes Sentralforbund, ks@ks.no og dhs@ks.no
Stortingsbenken i Hedmark fylke
Saksopplysninger
KS har sendt brev til alle landets ordførere der det vises til Kommunalpolitisk toppmøte 1.
april 2014 med tittel «Lokaldemokratiet – fjernstyrt eller folkestyrt». KS planlegger på dette
toppmøtet å overbringe en sterk henstilling fra kommunene og fylkeskommunene til
Stortinget om å grunnlovfeste det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens jubileumsår.
For å få mest mulig tyngde bak en slik henstilling, ber de om at så mange kommuner og
fylkeskommuner som mulig har vedtatt en uttalelse om grunnlovfesting av det lokale
folkestyre, slik Hovedstyret i KS har anbefalt.
KS vil sende vedtakene i kommunestyrer og fylkesting til Kontroll- og konstitusjonskomiteen
på Stortinget.
Det ligger nå tre forslag til grunnlovfesting av det lokale folkestyret i Stortinget. De fleste
partiene på Stortinget står bak et eller flere av forslagene. Stortinget foretar nå en språklig
gjennomgang av Grunnloven, og vil til høsten starte behandlingen av de ulike andre
grunnlovsforslagene.
Saksvurdering
Vedlagt følger notat fra KS til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite vedrørende høring
av grunnlovsfesting av lokaldemokratiet, datert 29.3.2012, som ytterligere bakgrunn. Dette
notatet omhandler forslaget som lå til behandling i 2012, men KS mener at det kan brukes i
forhold til de nåværende forslagene i Stortinget.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta forslaget til uttalelse om grunnlovsfesting av det
lokale folkestyret slik det er gjengitt under rådmannens innstilling
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget
skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011 2012), Dokument 12:19 (2011 2012) og
Dokument 12:26 (2011 2012)). Tynset kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på det
sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.
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FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM SAK 4/14 PRESISERINGER VEDRØRENDE OPPRYKK
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 13/1663

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
67/13
Kommunestyret
4/14
Kommunestyret
9/14
Kommunestyret

Møtedato
01.10.2013
28.01.2014
18.02.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD PERMISJON FRA VERV SOM FOLKEVALGT FOR TYNSET HØYRE,
datert 04.09.2013
2. LEGEERKLÆRING, datert 09.09.2013
3. SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
HØYRE UT ÅRET 2013, datert 04.10.2013
4. SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNESTYREVERV, datert 07.01.2014
5. SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM FOR
TYNSET HØYRE FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2011-2015, datert 28.01.2014
Melding om vedtak sendes til
Gruppeleder i Høyre Berit Nordseth Moen, 2510 Tylldalen
Thomas Svee Mellemveien 7, 2500 Tynset
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, 2500 Tynset
Tina Ellingsson Røe, Mellemveien 9, 2500 Tynset
Saksopplysninger
I kommunestyremøte 28.01.2014 ble Arne O. Ellingsson innvilget fritak fra verv som
kommunestyrerepresentant for Høyre for resten av valgperioden 2011–2015. Som følge av
fritaket rykket Thomas Svee opp som fast representant til kommunestyret og Tor Halvor
Bjørnstad-Tuveng rykket opp som 1. vararepresentant til kommunestyret for Høyre.
Tina Ellingsson Røe rykker opp fra 3. vararepresentant til 2. vararepresentant for Høyre. De
øvrige valgte vararepresentantene rykker tilsvarende opp.
Kommuneloven § 10 a. 5. ledd: «Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og
fylkestinget etter § 16 nr. 2 skal vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité
eller fylkestingskomité som den uttredende tilhørte.»
Thomas Svee er derav nytt fast medlem i komite pleie, omsorg, helse, sosial.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 15 av 16

Sak 9/14

Rådmannens innstilling:
Thomas Svee, Høyre, er nytt fast medlem i komite pleie, omsorg, helse, sosial.
Tina Ellingsson Røe rykker opp fra 3. vararepresentant til 2. vararepresentant for Høyre. De
øvrige valgte vararepresentantene rykker tilsvarende opp.
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