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TYNSET, den 14.08.2015
Bersvend Salbu (s)
ordfører

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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TYNSET KOMMUNE
Sak 45/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
09.06.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/667

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
45/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 09.06.2015
Tid:
Kl. 18.00
Før sakliste:
DeFacto v/Roar Eilertsen presenterer sjukehusrapporten.
Status for gjennomføringen av omleggingene innen helse- og omsorgssektoren.
Interpellasjon fra Fremskrittspartiet – BPA brukerstyrt personlig assistanse.
Interpellasjon fra Fremskrittspartiet – statlig finansiering av eldreomsorgen.
Orientering om medarbeiderundersøkelsen.
Spørsmål fra Mahdi Hassan Mouhoumed – språktreningsplasser.
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Kari Skjulhaug
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Ibrahima Sesay
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Steinar Brekken
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
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Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang
Varamedlemmer:
Magnus Arne Normann
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Grete Negård Johansen (ingen
vara)
Oskar Snarvold
Merknad:
TYNSET, den 09.06.2015
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

36/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 26.05.2015.
37/15
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014
38/15
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2015
39/15
VEG- OG GATENAVN TYNSET KOMMUNE OMADRESSERING, NYE BOLIGFELT OG INNSPILL TIL
SUPPLERENDE NAVN ETTER TIDLIGERE VEDTAK
40/15
DETALJREGULERING FOR FV. 30 RØROSKRYSSET MELLOMRIKSVEGEN PLANID 201303,
SLUTTBEHANDLING
41/15
ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 MOTTAK AV SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER
42/15
KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE
OMSORGSPLASSERTE BARN
43/15
BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
44/15
ETABLERING AV TYNSET ARRANGEMENT SA
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36/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.05.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.05.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.05.2015.
37/15
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskap og årsmelding for 2014.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2014.
38/15
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2015
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
Behandling:
Forslag til endret innstilling fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk i henhold til budsjett.
Endringsforslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
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2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk i henhold til budsjett.
39/15
VEG- OG GATENAVN TYNSET KOMMUNE - OMADRESSERING, NYE
BOLIGFELT OG INNSPILL TIL SUPPLERENDE NAVN ETTER TIDLIGERE
VEDTAK
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» innvilges.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» innvilges.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
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40/15
DETALJREGULERING FOR FV. 30 RØROSKRYSSET - MELLOMRIKSVEGEN
PLANID 201303, SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Gang- og sykkelveg Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303,
1. Plankart, datert 13.03.15.
2. Planbeskrivelse med Ros-analyse datert oktober 2014, rev. mai 2015.
3. Reguleringsbestemmelser, 21.05.15.
4. Tekniske tegninger, datert 16.03.15.
Behandling:
Forslag til endret innstilling fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret og ikke fremme
«Detaljregulering for Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303.»
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker at Statens Vegvesen legger frem et
alternativt forslag til reguleringsplan med mulighet for avkjørsel fra rundkjøringen til arealet
mellom Opel og Tynset-brua, samt at det bør legges til rette for busslommer på strekningen.
Formannskapets innstilling vedtatt med 22 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fra Nordseth
Moen.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Gang- og sykkelveg Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303,
1. Plankart, datert 13.03.15.
2. Planbeskrivelse med Ros-analyse datert oktober 2014, rev. mai 2015.
3. Reguleringsbestemmelser, 21.05.15.
4. Tekniske tegninger, datert 16.03.15.
41/15
ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 - MOTTAK AV SYRISKE
KVOTEFLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune sier ja til å bosette det antallet flyktninger som IMDi anmoder
kommunen om å bosette for årene 2015 og 2016. Dette inkluderer minimum 6
kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og seks kvoteflyktninger fra Syria i 2016.
2. Kommunen vil ta i bruk eksisterende rutinebeskrivelser samt vedtatt plan for integrering
og bosetting av innvandrere i Tynset kommune til å ta i mot kvoteflyktninger fra Syria og
vil følgelig ikke utarbeide en egen plan for bosetting av disse.
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Behandling:
Forslag til vedtak fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tynset kommune er positive til å bosette det antallet flyktninger det anmodes om fra BLD for
årene 2015 og 2016.
Det innebærer for
2015: 12 ekstra (inklusive 7 kvoteflyktninger fra Syria) i tillegg til allerede mottatt 20. Totalt
32.
2016: 27 totalt (inklusive 9 kvoteflyktninger fra Syria).
Votering:
Det ble gitt anledning til å stemme mot både rådmannens innstilling og forslaget fra Salbu:
Det ble avgitt 1 stemme mot begge forslagene, 25 stemmer for.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Salbu:
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune er positive til å bosette det antallet flyktninger det anmodes om fra BLD for
årene 2015 og 2016.
Det innebærer for
2015: 12 ekstra (inklusive 7 kvoteflyktninger fra Syria) i tillegg til allerede mottatt 20. Totalt
32.
2016: 27 totalt (inklusive 9 kvoteflyktninger fra Syria).
42/15
KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE
OMSORGSPLASSERTE BARN
Rådmannens innstilling:
• Tynset kommune etablerer en oppreisningsordning for personer som i perioden 1954 –
1980 under Tynset kommunes omsorg enten ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold
eller omfattende omsorgssvikt.
• Søkerperioden fastsettes til 01.01.2016 – 31.12.2017. Det må avsettes midler i budsjettet
for 2016.
• Maksimalbeløpet for oppreisning fastsettes til kr 500 000.
• Vederlaget avkortes tilsvarende erstatning oppnådd enten av domstol, andre kommuner
eller Stortingets ordning.
• Sekretariatet gis som oppdrag til et advokatfirma med erfaring og kompetanse fra
tilsvarende arbeid. Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget til et advokatfirma.
• Det oppnevnes et uavhengig erstatningsutvalg bestående av personer som har juridisk,
psykologisk og barnevernfaglig kompetanse. Rådmannen foreslår medlemmer i utvalget,
og legger dette fram som sak for kommunestyret i august 2015.
• Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter som legges fram som egen sak
for kommunestyret i august 2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
• Tynset kommune etablerer en oppreisningsordning for personer som i perioden 1954 –
1980 under Tynset kommunes omsorg enten ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold
eller omfattende omsorgssvikt.
• Søkerperioden fastsettes til 01.01.2016 – 31.12.2017. Det må avsettes midler i budsjettet
for 2016.
• Maksimalbeløpet for oppreisning fastsettes til kr 500 000.
• Vederlaget avkortes tilsvarende erstatning oppnådd enten av domstol, andre kommuner
eller Stortingets ordning.
• Sekretariatet gis som oppdrag til et advokatfirma med erfaring og kompetanse fra
tilsvarende arbeid. Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget til et advokatfirma.
• Det oppnevnes et uavhengig erstatningsutvalg bestående av personer som har juridisk,
psykologisk og barnevernfaglig kompetanse. Rådmannen foreslår medlemmer i utvalget,
og legger dette fram som sak for kommunestyret i august 2015.
• Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter som legges fram som egen sak
for kommunestyret i august 2015.
43/15
BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
Rådmannens innstilling:
Saken anses å være av politisk karakter og legges frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Signe Marit Lium og Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise
Stubsjøen Martinsen:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Lium og Martinsen trakk forslaget sitt og fremmet et nytt forslag:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Det legges inn en endring i 5. ledd, andre setning.
Den lyder som følger:
«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter første
ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold
kommer til anvendelse.»
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Kommunestyret ber Tynset kommune til enhver tid å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Forslaget fra Lium og Martinsen ble vedtatt med 20 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra
Nordseth Moen.
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Vedtak:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Det legges inn en endring i 5. ledd, andre setning.
Den lyder som følger:
«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter første
ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold
kommer til anvendelse.»
44/15
ETABLERING AV TYNSET ARRANGEMENT SA
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ønsker å bidra til at etableringen av Tynset arrangement SA blir en realitet.
Etableringen skjer under forutsetning av nødvendig støtte fra andre interessenter.
Tynset kommune vil kjøpe tjenester av Tynset arrangement SA for inntil kr 300 000 pr år i
inntil tre år.
Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ønsker å bidra til at etableringen av Tynset arrangement SA blir en realitet.
Etableringen skjer under forutsetning av nødvendig støtte fra andre interessenter.
Tynset kommune vil kjøpe tjenester av Tynset arrangement SA for inntil kr 300 000 pr år i
inntil tre år.
Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 09.06.2015.
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TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG - KOSTNADSRAMME
Arkiv: A10
Arkivsaksnr.: 14/143

Saksbehandler:
Leif I. Østgårdstrøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
15/14
Kommunestyret
46/15
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2014
25.08.2015

Vedlegg:
1. Vurdering-evaluering av forslag til barnehageutbygging.
2. Tegninger av barnehagen.
Andre dokumenter i saken
1. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 21.02.2014
2. UTGÅR 14.03.2014 - .TB, datert 26.02.2014
3. BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT, datert 26.03.2014
4. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 08.05.2014
5. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 25.09.2014
6. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 27.04.2015
7. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 06.10.2014
8. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 06.10.2014
9. BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT, datert 26.02.2014
10. KONTRAKT OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG - TRONSTUA BARNEHAGE, datert
16.01.2015
11. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 25.09.2014
12. BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT, datert 27.03.2014
13. BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT, datert 27.03.2014
14. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 27.04.2015
15. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 27.04.2015
16. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 11.08.2015
17. NYE TRONSTUA BARNEHAGE - INFORMASJON, datert 03.02.2015
18. NYE TRONSTUA BARNEHAGE - INFORMASJON, datert 03.02.2015
19. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 13.08.2015
20. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 31.03.2014
21. BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN §
18-9, datert 16.02.2015
22. FORMULAR FOR KONTRAKT OM UAVHENGIG KONTROLLOPPDRAG
TRONSTUA BARNEHAGE NYBYGG, datert 13.05.2015
23. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 08.08.2014
24. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 04.08.2014
25. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 04.02.2015
26. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 07.05.2014
27. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 04.02.2015
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28. VEDRØRENDE BARNEHAGE I TYNSET SENTRUM, datert 18.09.2014
29. BARNEHAGE - NYBYGG, datert 25.09.2014
30. TRONSTUA BARNEHAGE - NYBYGG, datert 05.02.2015
31. BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT, datert 26.02.2014
Melding om vedtak sendes til:
Tekniske tjenester
Undervisningsetaten
Økonomiavdelingen
Saksopplysninger
I sak 82/13 (økonomiplanen) i Tynset kommunestyre ble følgende vedtak fattet under punkt 4.
««Det utredes videre som opprinnelig vedtatt om ny barnehage til erstatning for Tronstua på
egnet tomt i sentrum,»
I tidligere utredning vedr barnehage er det angitt en størrelse på 5 – 6 avdelinger.
Midler til prosjektering ble avsatt i budsjett for 2014 (3 mill kr) og i 2015 er resterende
prosjekteringsmidler og midler til oppstart bygging bevilget. (12 mill kr)
I Kommunestyret den 25.03.2014, sak: nr 15/14. ble følgende vedtak fattet:
-

Det igangsettes utarbeidelse av kravspesifikasjon og forprosjekt for ny barnehage til
erstatning for nåværende Tronstua barnehage.
Barnehagen lokaliseres på kommunens tomt gnr 39, bnr 554.
Forprosjektet forelegges kommunestyret til godkjenning.
Resterende kostnader innarbeides i økonomiplan fra 2015.

Det var da forutsatt følgende framdrift:
Forprosjekt i juni 2014.
Detaljprosjektering fra august 2014 – mars 2015.
Anbudsutsendelse i juni 2015.
Valg av anbyder i juli 2015.
Bygging fra august 2015 – juni 2016.
Barnehagens areal ble i saken stipulert til en størrelse på 80 – 100 barn (over 3 år, færre hvis
barn under 3 år.)
Dette vil kreve et innvendig lekeareal på 400 – 500 m2. Tillagt gangarealer, personalrom og
lignende ble bygget estimert til totalt ca 800 – 1 000 m2 bruksareal. Årsaken til spenn i areal
var om barnehagen skulle ha 5 eller 6 avdelinger. Tronstua barnehage har i dag 5 avdelinger.
Det ble etter disse vedtak lyst ut arkitekt konkurranse i form av parallelt oppdrag. Her var
arkitektfirmaer som har rammeavtale med kommunene i Nord Østerdal invitert. Av de fem
firmaene valgte tre å delta i konkurransen.
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Beskrivelse av prosjektene og evaluering av prosjektene fremgår av vedlegg til saken.
Prosjektet fra Berg & Østvang as ble valgt.
Arkitektfirmaene ga kostnadsoverslag for sine respektive prosjekter. Disse overslagene ble
kontrollert og gjennomgått. Prisdatabase fra Holteprosjekt ble benyttet til gjennomgangen.
På denne bakgrunn ble det avsatt midler i budsjettet for 2015 og i økonomiplanen for 2016 ble
resterende midler innarbeidet. Total kostnad ble stipulert til kr 35,5 mill i 2014.
Ferdigstillelse er forutsatt i juli 2016. Leieavtalen for midlertidig barnehage (Gullegget) løper
ut i august 2016.
Detaljprosjektering ble deretter igangsatt og anbudene ble lyst ut i mai 2015. Ved
anbudsfristens utløp var det innkommet 3-4 anbud for bygg, for elektro og for ventilasjon. For
rørlegger kom det ikke inn anbud selv om 4 firmaer hadde tatt ut dokumentene. Kostnadene
beløp seg til kr 41 mill uten rørleggerarbeid.
På denne bakgrunn ble arbeid med å redusere kostnadene iverksatt samtidig som det ble tatt
nye runder for å få anbud fra rørlegger. I arbeidet med å redusere kostnader ble barnehagens
primærkvaliteter skjermet mens en så på utførelse og standard.
Tre rørleggerfirmaer hadde en viss interesse men kun et av dem leverte pris primo august
2015.
Etter full gjennomgang av prosjektet er en del belysning forenklet, dataregulering av
ventilasjon er sløyfet på en del mindre rom, gummiasfalt på lekeplasser utgår, felleskjøkken
mot større møterom utgår. Det er fortsatt kjøkken ved avdelingene.
I sum er det funnet besparelser på ca 3 mill kr.
Totalkostnaden for prosjektet etter disse besparelser er 41,5 mill kr. inklusiv rørlegger.
Besparelsene – reduksjonene er gjennomgått med barnehagens ledelse.
Årsaken til kostnadsøkningen er blant annet at
Bygget føres opp etter siste energikrav som lavenergibygg. Enova gir ikke lenger
tilskudd til lavenergibygg med den begrunnelse at det er et krav og at det på sikt vil
lønne seg for huseier. De økte energikravene gir kostnader i form av økt areal og
kraftigere konstruksjoner.
Lekearealet inne er noe større enn minimumskravet i forskriften som er 4 m2 pr barn.
Lekearealet som er anvendt er 5 m2 pr barn. Tynset kommune har brukt dette arealet i
bygging av barnehager de siste 30 år.
Det er valgt ventilasjonsanlegg med luftmengder som gir fleksibilitet i bruk av
forskjellige rom.
Økte krav til arbeidsplasser for pedagogisk personale medfører noe økning i areal.
Innen enkelte fag er det begrenset konkurranse noe som gir høyere priser.
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Saksvurdering:
Det er avsatt midler på årets budsjett som dekker kostnader som påløper i 2015. Spørsmålet er
derfor om en skal gå videre med det foreliggende prosjekt. Hvis ja må ytterligere midler
bevilges i budsjettet for 2016.
6 avdelinger
Nye Tronstua barnehage er planlagt med 6 avdelinger. Gamle Tronstua barnehage har 5
avdelinger. Den 6. avdelingen er nøye vurdert. Ved å bygge en barnehage med 6 avdelinger
kan Tynset kommune garantere barnehageplass til alle med rett og behov, og kommunen vil
også kunne håndtere to barnehageopptak per år når det kravet kommer. Prognosene
kommunen har viser noenlunde stabile barnetall framover, men størrelsen på kullene varierer,
slik det alltid har gjort. Tynset kommune har en offensiv holdning når det gjelder å
opprettholde folketallet, det satses på arkiv, tilflytting og vekst. I tillegg vurderer
oppvekstsektoren å foreslå en avvikling av den «midlertidige» avdelingen ved Fåset
barnehage. Behovet for barnehageplasser der blir betydelig mindre samtidig som antall elever
ved skolen går opp. Skolen vil derfor få behov for de midlertidige lokalene. Å opprettholde en
avdeling som er mindre enn halvfull ingen god pedagogisk løsning samtidig som det er
relativt kostbart. Å ha bufferen i Tynset sentrum er hensiktsmessig, og gir en mer fleksibel
løsning på sikt, siden de fleste foreldre har sitt arbeid i Tynset sentrum. Om dette skulle bli en
realitet, så opprettholdes det samme antallet barnehageavdelinger totalt sett.
I planleggingen av Tronstua barnehage har det vært et grunnleggende prinsipp å organisere
avdelingene to og to sammen, slik at det skal være enkelt å samarbeide om personale. Dette er
svært viktig med tanke på at antall barn vil være varierende i åra som kommer, og det vil ha
stor betydning for at barnehagen skal kunne drives kostnadseffektivt. Haverslia og Skogstua er
bygd ut etter samme prinsipp. Det hadde vært vanskelig å gjennomføre de store innsparingene
som også barnehagesektoren ble pålagt i 2015 hvis ikke barnehagelokalene i Haverslia og
Skogstua hadde ligget til rette for det. God utnyttelse av personalressursene er det klart
viktigste kostnadselementet i barnehagesektoren. En barnehageplass for et barn 0-3 år koster
omlag kr 210 000 per år. Kapitalkostnadene for nye Tronstua barnehage utgjør om lag kr
15 000 per plass per år. Dette er et viktig argument for å bruke noe mer penger for å lage gode
løsninger for framtida. Det vil raskt lønne seg.
En avdeling utgjør kostnadsmessig en investering på om lag kr 5 mill.
Uterommet og utelekeplassen i barnehagen
Det er i forbindelse med uterommet og utelekeplassen at det største avviket i forhold til
kostnadsoverslaget er. Når det skal bygges en helt ny barnehage, må uteområdet og
lekeplassen opparbeides og bygges helt fra grunnen. Dette er kostbart, og her har vi ikke hatt
den samme erfaringen å bygge på som vi har hatt når det gjelder barnehagelokaler.
For barna i barnehagen er uterommet like viktig som barnehagelokalene. Undersøkelser viser
at barn i Norge i gjennomsnitt oppholder seg 70,17 % av tida i barnehagen ute om
sommerhalvåret (mai-august) og 30,58 % i vinterhalvåret. Uterommet lager rammer for barns
lek, bevegelser og samspill med hverandre. Uteområdet skal utfordre barn, og stimulere dem
til å være aktive og utforskende. Flere studier viser hvordan utemiljøer kan påvirke lek,
konsentrasjon, fysisk aktivitet og helse. Dette er det viktig å ta hensyn til ved utformingen av
uteområdet. I tillegg er lekeapparater er svært kostbare og det stilles store krav til sikkerhet og
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montering. Tronstua barnehage bygges med plass til inntil 108 barn (avhengig av alder). Det
kreves tilrettelegging når så mange barn skal være ute samtidig.
Det vil påløpe betydelige kostnader hvis en forlenger leien av midlertidige lokaler i et år til
sommeren 2017. Det samme gjelder driftskostnader – energi og lignende. Fra 2016 vil det
komme ny teknisk forskrift som ytterligere vil skjerpe energikravene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Barnehagen plasseres i sentrum noe som vil bidra til redusert bilkjøring da arbeidsplassene for
mange av foreldrene er i nærheten. Barnehage vil bli bygd etter siste krav til isolasjon og
klimaløsninger. Dette vil medføre redusert energiforbruk sammenlignet med dagens bygg.
Rådmannens innstilling:
1. Rammen for utbygging av Tronstua barnehage settes til 41,5 mill kr.
2. Resterende budsjettmidler innarbeides i budsjett for 2016.
3. Barnehagen utformes og bygges som angitt i saksframlegg med vedlegg.
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ØKT BEHOV FOR SPRÅKTRENINGSPLASSER
Arkiv: B02
Arkivsaksnr.: 15/833

Saksbehandler:
Amar Fadiaw Niang

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
47/15
Kommunestyret
utvalgsbehandlinger, eldste først.

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Retningslinjer for språktreningsplasser.
Total oversikt over introdeltakere i kommunen inkludert STP
Melding om vedtak sendes til
Virksomhetsleder
Programveileder
Saksopplysninger
Tynset opplæringssenter har meldt om behov for flere språktreningsplasser innad i
kommunen. Kommunestyret har i sak 65/14 under behandling av Virksomhetsplanen under
føringer i punkt 3 fulgt opp med følgende vedtak « Det er et stort behov for
språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge fram en sak for kommunestyret som peker
på hvordan kommunen selv kan legge til rette for flere språktreningsplasser».
Tynset kommune har økt behov for flere språkpraksisplasser på grunn av stigende bosetting. I
2009 hadde kommunen 13 deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette er økt til 40 pr august
2015.
Tynset kommune har vedtak om årlig å bosette 15 flyktninger med rett og plikt til
introduksjonsprogram.
Videre har kommunen sagt ja til anmodningen fra IMDI om å øke med ytterligere fem
personer for 2015.
Språkpraksisplasser brukes i en tidlig fase i introduksjonsprogrammet. Hensikten er å forbedre
språkferdighetene. Språkpraksis gir mulighet til å praktisere norsk utenfor klasserommet.
Dette er et svært viktig grunnlag for videre utdanning, yrkesliv og god integrering.
Språkpraksis gjør det mulig for Tynset kommune, Tynset opplæringssenteret, å oppfylle
lovens krav i forhold til fulltid deltakelse i introduksjonsprogrammet.
Målgruppen er alle deltakere med rett og plikt til introduksjonsprogrammet som er bosatt i
Tynset kommune.
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Saksvurdering
Pr 15.06.2015 har Tynset opplæringssenter 17 språktreningsplaser.
Pr i d.d. er det 11 språktreningsplasser knyttet til Tynset kommune, fordelt mellom
barnehager, skoler og Tjønnmosenteret.
6 plasser er knyttet til private selvstendige næringsdrivende innen salg og handel i tillegg til
gårdsbruk og Nord Østerdal Kraftlag.
Behovet pr.17.08.2015 er ca. 22 plasser
Tynset kommune kan ta i mot flere språktreningsplasser ved følgende tjenesteområder:
- Kultur fritid og bibliotek
- Teknisk tjenester
- Servicetorget
- Rådmannens stab
- Økonomiavdelingen
- Alle barnehager
- Tjenesten for funksjonshemmede
- Tjønnmosenteret ved alle avdelinger.
- Skolene inkludert SFO
Utplassering i kommunen kan skje tidligst etter 3 måneder med undervisning i norsk og
samfunnsfag.
Eleven må ha et kunnskapsnivå i norsk til å følge opp vanlig arbeid og å kunne føre en
samtale.
Programveilederen har oppfølgingsansvar ved språktreningsplassen i praksisperioden.
Praksisperioden følger skoleruta.
Utplassering i kommunen kan skje tidligst etter 3 måneder med undervisning i norsk og
samfunnsfag.
Eleven må ha et kunnskapsnivå i norsk til å følge opp vanlig arbeid og å kunne føre en
samtale.
Det må være egen kontaktperson for oppfølging ved språktreningsplassen i praksisperioden til
enhver tid
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune sier ja til å utvide antall språktreningsplasser. Målet bør være fem nye
plasser slik at dagens behov dekkes. Rådmannen fordeler antall nye plasser på de ulike
sektorer.
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UTVIDELSE AV KOMMUNENS AVLØPSNETT
Arkiv: M30
Arkivsaksnr.: 15/927

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
48/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg: Retningslinjer for krav om tilkobling offentlig vann- og avløpsanlegg.
Melding om vedtak sendes til tekniske tjenester
Saksopplysninger
Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet i alle landets vannforekomster gjennom
EU’s vanndirektiv. Vanndirektivet har som generelt mål at alle vannforekomster minst skal
opprettholde eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier.
Avløpsdirektivets artikkel 3 stiller krav om at all tettbebyggelse har avløpsnett for avløpsvann.
Dersom det ikke vil være noen vinning for miljøet, eller vil medføre uforholdsmessig store
utgifter, kan det benyttes individuelle eller andre egnede systemer. De planlagte utvidelsene av
avløpsnettet, omfatter større områder enn det som defineres som tettbebyggelse.
Videre legger forurensningsloven med forskrift, strenge rammer for rensing og behandling av
avløpsvann.
Gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» 2012-13 ble det bekreftet at det er mange
enkelt anlegg også rundt Tynset sentrum som ikke oppfyller kravene til rensing, samtidig som
grunnforholdene stort sett ikke er egnet for infiltrasjon av avløpsvannet. Det er derfor ønskelig
med utvidelse av avløpsnettet rundt sentrum.
De mest aktuelle områdene for utbygging/utvidelse av avløpsnettet er:
-

Bangmoen, 30-35 abonnenter
Bygda langs Mellomriksveien fra Oldertrøen til Tverråen. 11 abonnenter.
Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta. 19 abonnenter.
Nord øst for Motrøkrysset (Mellom Rv. 3, Fv. 30 og Fv. 715). 33 abonnenter. Her bør
kommunens vannledningsnett fornyes samtidig.
Kjæreng, sør for Fv. 681 fra Østre Brekkvei og vestover. 11 abonnenter.

For Bangmoen er det utarbeidet forslag til anbudsdokumentasjon, mens det for de andre
områdene er utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag. Full utbygging av alle områdene vil
samlet koste kr 15 - 20 mill. og vil øke antallet abonnenter med 100 – 110 stk. Dersom
utbyggingskostnadene fordeles likt på den enkelte nye abonnent, vil dette ligge mellom kr
150 000 – 200 000.
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Ingen av områdene vil være «lønnsom» å bygge ut og deler av kostnadene vil derfor måtte
belastes eksisterende abonnenter ved økte gebyrer.
Saksvurdering
Tynset kommune har pr. 01.01.2015 en restgjeld/restverdi på ca. kr 60 mill. på avløpsområdet.
Avskrivning i 2015 er på kr 2,1 mill. Med en utbygging av områdene rundt Tynset tettsted på
vel kr 15 mill. i 2016 vil restgjelda i 2017 være ca. kr 75 mill. Avskrivningen på restgjeld vil
øke fra ca. kr 2,1 mill. i 2015 til ca. kr 2,6 mill. i 2017. I tillegg vil en være svært sårbar for
renteøkning. 1% økning i renta på kr 60 mill. tilsvarer kr 0,6 mill. Pr. 2014 har kommunen
1379 abonnenter. Økning på kr 0,6 mill i avskrivninger, utgjør dermed et tillegg på ca. kr
360,- pr. abonnent.
I november 2015 skal forslag til ny hovedplan for vann og avløp være ferdig utarbeidet.
Gjennom dette arbeidet avdekkes også nye oppgaver som bør gjennomføres, samt behov for
fornying av gamle lednings strekk.
Samlet vil dette gi så store økonomiske utfordringer at kommunen ikke kan koste utvidelsen
av ledningsnettet uten vesentlig bistand fra de nye abonnentene.
I tillegg til kostnadene med å bygge ut hovedledningene, vil den enkelte måtte koste legging
av egen stikkledning. Kommunestyret vedtok 29.04.2014 retningslinjer for krav om tilkobling
til offentlig vann- og avløpsanlegg. Her er det bl.a. gitt åpning for at det kan søkes om fritak
fra tilkoblingsplikten dersom den totale investeringskostnaden med privat stikkledning
overstiger et beløp tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
De oppgitte prosjektkostnadene er veiledende, men all erfaring tilsier at ferdig prosjekt vil
koste mer enn beregnet. Dersom alle som inngår i planene tilknyttes, vil dette utgjøre totalt
107 nye abonnenter.
Kostnader for den enkelte abonnent:
- Anleggsbidrag for andel av hovedledningen, fritatt for mva.
- Tilknytningsgebyr kr 20 000,- + mva.
- Kostnader til stikkledningen fram til det enkelte hus.
Tilknytningsgebyret for nytt abonnement, er den nye abonnentens andel i eksisterende
ledningsnett og renseanlegg.
Bygging av enkelthus anlegg koster fra kr 100 000,- og oppover, alt etter hvordan
grunnforholdene er. Slike anlegg varer normalt inntil ca. 20 år, før de må fornyes.
Ingen av utbyggingsforslagene vil være «lønnsomme» og er derfor avhengig av privat initiativ
og økonomisk bidrag. Anleggene må bygges ut etter kommunal standard.
I brukerrådets møte kom en fram til noen viktige prinsipper for en slik utbygging:
-

Total tilkoblingskostnad må ikke overstige kostnadene med utbygging av septikanlegg.
Likhetsprinsippet må legges til grunn og gjelde alle de aktuelle områdene.
Kommunen kan ikke ta hele kostnaden, abonnent dekker 2/3deler.
Kommunen står for utbyggingen.
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-

Må prioritere utbyggingsrekkefølge etter forurensningsgrad i området eller fra vist
interesse. Bangmoen og bygda bør prioriteres.

Rådmannen foreslår at brukerrådets forslag til prinsipper for utbyggingen legges til grunn.
På bakgrunn av dette foreslås det at den enkelte abonnent betaler kr 80 000,- i anleggsbidrag
(Ikke mva. pliktig) og tilknytningsgebyr på kr 20 000,- + mva. Anleggsbidraget på kr 80 000,bør gjelde for alle de aktuelle områdene. Kommunen bør stå for utbygginga og både på grunn
av økonomi og opprydding i lokal forurensning bør det ikke være frivillig om en ønsker å
koble seg til.
Med bakgrunn i kostnader og kapasitet, bør utbyggingen foregå etappevis. Rådmannen er
usikker på hvilket område som bør prioriteres først, men utfra senere tids henvendelser
foreslås følgende rekkefølge:
-

Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta. 19 abonnenter.
Bygda langs Mellomriksveien fra Oldertrøen til Tverråen. 11 abonnenter.
Bangmoen, 30-35 abonnenter.
Nord øst for Motrøkrysset (Mellom Rv. 3, Fv. 30 og Fv. 715). 33 abonnenter. Her bør
kommunens vannledningsnett fornyes samtidig.
Kjæreng, sør for Fv. 681 fra Østre Brekkvei og vestover. 11 abonnenter.

Tidspunktet for gjennomføringen av det enkelte prosjektet vedtas gjennom den årlige
budsjettbehandlingen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
En opprydding i avløpssituasjonen vil gi vesentlig mindre lokal forurensning i området og er
et viktig tiltak for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for utvidelse av det kommunale nettet rundt
Tynset sentrum:
-

-

Anleggene bygges ut av kommunen og hver nye abonnent betaler kr 80 000,- i
anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyret.
Prinsippet skal være likt anleggsbidrag for alle områdene. Anleggsbidraget kan
prisreguleres.
Vedtatte retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
legges til grunn ved utbyggingen.

Utbyggingsrekkefølgen fastsettes slik:
- Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta. 19 abonnenter.
- Bygda langs Mellomriksveien fra Oldertrøen til Tverråen. 11 abonnenter.
- Bangmoen. 30-35 abonnenter.
- Nord øst for Motrøkrysset (Mellom Rv. 3, Fv. 30 og Fv. 715). 33 abonnenter. Her
fornyes kommunens vannledningsnett samtidig.
- Kjæreng, sør for Fv. 681 fra Østre Brekkvei og vestover. 11 abonnenter.
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TILKNYTNINGSGEBYR AVLØP KAMSTEIN HYTTEFELT - SØKNAD FRITAK
Arkiv: M30
Arkivsaksnr.: 15/378

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
49/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg:

Søknad datert 15.05.2015

Andre dokumenter i saken
1. AVLØPSLEDNINGER FRA KAMSTEINEN HYTTEFELT - SØKNAD OM FRITAK
TIL KNYTTINGSAVGIFT, datert 18.05.2015
2. TILKNYTNINGSGEBYR AVLØP KAMSTEIN HYTTEFELT - SØKNAD FRITAK,
datert 06.08.2015
3. SVAR - SPØRSMÅL VEDR KOSTNADER AVLØPSLEDNING KAMSTEINEN
HYTTEOMRÅDE, datert 26.03.2015
4. SPØRSMÅL VEDR KOSTNADER AVLØPSLEDNING KAMSTEINEN
HYTTEOMRÅDE, datert 25.03.2015
Melding om vedtak sendes til: Kamstein hyttefelt v/Odd Kristian Eliassen (Nardovegen
15A, 7032 Trondheim) og Stein Erik Færø (stein.erik.faro@reinertsen.com) og tekniske
tjenester.
Saksopplysninger
Ved brev 15.05.15 søker Kamstein hyttefelt om fritak for tilknytningsgebyrer for avløp.
Kamstein er et eldre hyttefelt med 23 hytter. Hytteforeningen har i samarbeid med grunneiere
sett på muligheter for en videreføring av dagens kommunale avløpsledning langs Grøtliveien
og opp til hyttefeltet. Vann har de i dag fra privat vannverk, som de fortsatt vil benytte.
De skal koste hele avløpsprosjektet privat. Tynset kommune har imidlertid inngått avtale om å
ta over hovedavløpsnettet og drifte dette, under forutsetning av at det bygges i henhold til
kommunens va-norm m.m. Kommunal overtakelse er et krav for at ideelle foreninger skal få
fritak for mva.
Det skaper utfordringer at bidragsyterne, samtidig med en privatfinansiering og bygging av
ledningen, skal betale tilknytningsgebyr til kommunen når anlegget er ferdig. Dette er i ferd
med å velte prosjektet. Tilsvarende er hytteeierne pålagt dobbelt årlig gebyr og er gode
bidragsytere til kommunen med eiendomsskatt.
De mener prosjektet har en miljøgevinst for området, er en håndsrekning i kommunens kamp
om å fjerne eksisterende septikanlegg og en fjær i hatten for en kommune som markedsfører
seg som en miljø kommune. De ber derfor om at kommunen kommer med en håndsrekning og
sløyfer tilknytningsgebyret for dette anlegget. Dette vil gjøre at anlegget kan gjennomføres til
felles nytte og med et positivt bidrag til miljøet.
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Saksvurdering
Eksisterende renseanlegg og avløpsledninger eies og finansieres av abonnentene i Tynset
kommune. Formannskap/kommunestyre representerer eierne og handler på deres vegne.
Tilknytningsgebyret på kr 20 000 + mva, er den andelen nye abonnenter må betale som
«innskudd» i eksisterende anlegg for å kunne benytte seg av dette. Etter rådmannens syn er det
ikke urimelig at nye abonnenter må betale noe for å kunne knytte seg til og benytte
eksisterende anlegg som andre har betalt for tidligere.
Bakgrunnen for forskjellen på det faste årsgebyrene for husholdnings-/næringsabonnenter og
fritidseiendomsabonnenter, er at husholdnings-/næringsabonnenter belaster tjenesten jevnt
over hele året. Fritidseiendommer benytter stort sett tjenesten i ferietida og helgene og da er
det mange som benytter tilbudet samtidig. Dette betyr at tjenesten må ha en reservekapasitet
som bare utnyttes i perioder av året. Denne mer kostnaden med å ligge inne med en reserve
kapasitet som bare benyttes i relativt korte perioder av året, er bakgrunnen for at
abonnementsgebyret (fastleddet) for fritidseiendommer er 2,5 ganger
bolig/næringsabonnement.
Kommunen har ikke behandlet en tilsvarende problemstilling tidligere. Det vanlige er at
utbygger av hyttefelt bærer kostnaden med utbygging av nødvendig infrastruktur og at denne
kostnaden legges inn i tomteprisen. I tillegg betaler den enkelte nye abonnent
tilknytningsgebyr. Ved utbyggingen av vann og avløp fram til Savalbete hyttefelt, forskutterte
kommunen anlegget. Her betaler nå alle som kobler seg til nettet et anleggsbidrag som etter
hvert skal dekke kostnadene med utbyggingen + tilkoblingsgebyrer.
Det er en klar trend at flere og flere ønsker innlagt vann og avløp på hytta. Avgjørelsen om et
eventuelt fritak fra å betale tilknytningsgebyrer vil derfor legge føringer for tilsvarende
henvendelser på et senere tidspunkt.
Prinsipielt bør nye abonnenter betale en andel i eksisterende infrastruktur for å kunne benytte
denne. Rådmannen mener derfor det ikke er riktig å gi fritak for tilknytningsgebyr, selv om
den enkelte må bidra med vesentlige beløp for å anlegge den nye ledningen mellom hyttefeltet
og kommunens ledninger.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ved gjennomføring av prosjektet vil en unngå lokal forurensning.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret avslår søknaden av 15.05.15 fra Kamstein hyttefelt om fritak for
tilkoblingsgebyr.
2. Vedtaket begrunnes med at nye abonnenter prinsipielt bør betale en andel i eksisterende
infrastruktur for å kunne benytte denne.
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FRAMTIDIG DRIFT AV KJØKKENET PÅ ENAN TRYGDESENTER
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 15/881

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
50/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg
Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av rådmannen 9. juni 2015
Melding om vedtak sendes til
Helse og omsorgssjefen
Økonomisjefen
Saksopplysninger
Rådmannen oppnevnte 9. juni en arbeidsgruppe som fikk følgende oppdrag, basert på tidligere
kommunestyrevedtak:
«Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak på videre drift av kjøkkenet på
Enan.»
Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning:
Tone Finstad Rønning
Evelyn Sørgård Næverdal
Gøran Grøntvedt
Bernt R. Hansen

Fungerende tjenesteområdeleder hjemmetjenesten
Ansatt på kjøkkenet på Enan trygdesenter
Leder kjøkkenet Tjønnmosenteret
Næringskonsulent

Gruppen har hatt møter 9. juni, 13. juni, 28. juli og 5. august.
Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger framgår av arbeidsgruppens rapport som er
vedlagt denne saken.
Saksvurdering
Uten kommunale midler til drift er avvikling av kjøkkendriften eller drift i privat regi de
alternativene som foreligger for kjøkkenet på Enan. Arbeidsgruppen ser klare utfordringer i
forhold til lønnsomheten ved en eventuell privat drift, basert på kundegrunnlaget på Kvikne.
Samtidig mener arbeidsgruppen at privat drift av kjøkkenet er en mulighet som bør prøves
dersom det finnes interessenter som ønsker å satse på dette.
Fortsatt drift av kjøkkenet gir bl.a. følgende fordeler:
• Framtidige beboere på Enan vil, dersom de ønsker det, kunne kjøpe ferdig tilberedt
mat
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• Kvikne kan få et møtested for bygdefolket, som har vært et savn siden Kvikne
fjellhotell ble nedlagt.
• Kvikne får/beholder en arbeidsplass
• Kvikne får et lokalt kjøkken som kan levere mat til ulike private selskaper.
• Lag og foreninger får et sted der det kan avholdes møter og samtidig kjøpes mat.
• Næringsutvikling på Kvikne med muligheter for positive ringvirkninger.
Arbeidsgruppen ser så mange fordeler ved fortsatt drift av kjøkkenet at den mener Tynset
kommune bør legge til rette for dette ved å tilby følgende økonomiske støtte til potensielle
framtidige private aktører:
• Bevilge inntil 500 000 kr i nytt kjøkkenutstyr egnet for storkjøkken og catering. Dette
eies av kommunen og leies ut kostnadsfritt til eventuell driver.
• Tilby fri husleie i inntil et år.
• Dekke kostnadene forbundet med renhold av fellesarealene foruten kjøkken.
• Ordningen kan gjennomføres fra omkring 1. oktober 2015
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen vesentlig konsekvens for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune legger forholdene til rette for privat drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter
ved å:
• Bevilge inntil kr 500 000 til nytt kjøkkenutstyr egnet for drift av storkjøkken og
cateringvirksomhet.
• Tilby fri husleie i inntil et år.
• Dekke kostnadene forbundet med renhold av fellesarealer.
Bevilgningen dekkes av næringsfondet.
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ETABLERING AV DATASENTERSELSKAP
Arkiv: 056
Arkivsaksnr.: 14/907

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
51/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg
Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter
Utkast til aksjonæravtale
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for Fjellregionen, Aumlivn. 4 c, 2500 Tynset
Saksopplysninger
Bakgrunn og formål
Alvdal, Tynset og Rendalen kommuner har sammen med Regionrådet for Fjellregionen, NordØsterdal kraftlag, Eidsiva og konsulentselskapet Koyopa, arbeidet for datasenteretablering i
regionen i litt over ett år. Grunnet gode naturgitte betingelser, god infrastruktur, godt lokalt
arbeid og med prosjektstøtte fra Hedmark fylkeskommune, er regionen allerede kommet i det
nasjonale toppsjiktet når det gjelder attraktivitet for datasentre i gigantklassen, uten at dette
foreløpig har gitt konkrete resultater.
Erfaringer med kundebesøk fra et stort globalt selskap i vinter har ført til et behov for å bedre
arbeidet med dette ytterligere. De foreslåtte endringene vil gi oss en hensiktsmessig
organisering og forsterke alliansebyggingen. For kundene vil disse endringene føre til at de
kan forholde seg til et selskap for alle forhold knyttet til areal, lokale planbestemmelser,
strømforsyning og fiberkapasiteter. Dette er alle svært viktige nøkkelfaktorer som må være på
plass.
Foreløpig har dette vært et løst og uformelt samarbeid mellom tre kommuner, Regionrådet,
NØK, Eidsiva og Koyopa. Videre arbeid bør nå formaliseres i et eget selskap slik at vi kan
framstå enhetlig, profesjonelt og med mulighet for raske avgjørelser.
Et selskap sammensatt av de aktørene som inntil nå har samarbeidet, vil kunne utnytte
enkeltaktørenes sterke sider i en slagkraftig og dynamisk enhet:
• Kommunene er planmyndighet, og kan på ulike måter både legge til rette for etablering
av datasenter og arbeide proaktivt politisk. Kommunene har også fullmakt til å selge
arealer til en eventuell kunde.
• Eidsiva råder over både kraftproduksjon, el-nett og fibernett i vårt område og er en
betydelig premissgiver når det gjelder infrastruktur. Eidsiva har i tillegg solid faglig
kompetanse på disse områdene og er en tung aktør i nasjonal sammenheng, med et
betydelig nettverk.
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• NØK har både infrastruktur, kompetanse og nettverk på et noe mer regionalt nivå, i
tillegg til stor lokalkunnskap.
• Regionrådet for Fjellregionen arbeider med saker av felles interesse for regionen, bl.a.
gjennom strategisk næringsenhet. Regionrådet har en koordinerende og samlende
funksjon og et godt utbygd nettverk. Regionrådet foreslås ikke som eier, men
strategisk næringsenhet kan ha daglig leder-funksjon i selskapet. Denne funksjonen
forventes å utgjøre om lag 40 % stilling.
Som formål med selskapet foreslås følgende:
«å arbeide for etablering av datasentre i Hedmark og Oppland»
Det vil bli søkt om midler både til etablering og utvikling av selskapet, og Innovasjon Norge
har i felles møter gått langt i å signalisere at det er interessant å støtte dette arbeidet.
Geografisk dekningsområde og konkurranse
Eidsiva dekker både Oppland og Hedmark. Det vil derfor være naturlig at selskapet arbeider
for etablering av datasentre i begge fylkene. Alternativet kan fort bli at Eidsiva danner
allianser med andre kommuner og etablerer et konkurrerende selskap. Gjennom etablering av
et selskap som dekker begge fylkene vil en både ha en viss kontroll over hvilke andre
lokaliteter som dukker opp, og muligheten til å legge opp til en felles strategi til beste for hele
Innlandet, og der hver kommune/ lokasjon framhever sine konkurransefortrinn. Det er verdt å
merke seg at Nord-Østerdalen trolig uansett har Innlandets beste lokasjoner for de aller største
datasentrene, og ikke minst ett års forsprang på andre kommuner, som må starte fra
begynnelsen med å opparbeide kompetanse, finne områder, regulere, avtale med grunneiere
osv. For mindre datasentre, co-lokasjonssentre (med flere aktører som leier seg inn) og sentre
der kravene til sentralitet er større, vil vi nok imidlertid få større konkurranse gjennom en slik
strategi. Det er uansett ikke til å unngå.
Navn på selskapet
Prosjektgruppa som har vært oppnevnt av kommunene har allerede vært i dialog med Eidsiva,
NØK og Innovasjon Norge om navn på selskapet. Innovasjon Norge anbefaler at dette gjøres i
en egen prosess med et profesjonelt selskap som kan bistå med navn, utforming av
hjemmeside med mer. Innovasjon Norge er positiv til å bidra økonomisk i denne prosessen.
Målet er at Selskapsnavnet og profilen skal spille på de naturlige fortrinnene vi har, samtidig
som det også skal fungere i en internasjonal sammenheng.
Etablering av selskap i praksis
Kommunene, NØK og Eidsiva har i løpet av det siste året lagt ned en betydelig innsats for å
komme i den posisjonen de er. Det foreslås derfor at kommunene, etter kommunestyrenes
godkjennelse, stifter selskapet og at NØK og Eidsiva inviteres inn som eiere i etterkant. Fordi
de vil ha en betydelig forretningsmessig mulighet med en slik etablering har Eidsiva sagt seg
villig til å bli medeier til overkurs slik at selskapet får en grunnkapital å arbeide ut fra. I
aksjonæravtalen åpnes det videre for eierskap for kommuner i Hedmark og Oppland som
råder over lokaliteter for datasenter som passer inn i selskapets formål og strategier. Disse kan
tilbys eierskap i selskapet ved rettet emisjon. Lokalitetene skal være ferdig regulert i henhold
til plan- og bygningsloven og kommunen må ha grunneiers fullmakt til å inngå avtale om salg
av areal.
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Rettet emisjon vil si at nytegning skjer ved at man henvender seg til bestemte
personer/selskaper og at aksjonærenes fortrinnsrett frafalles. Frafall av aksjonærenes
fortrinnsrett må fremgå særskilt av både styrets forslag til rettet emisjon og begrunnelse samt
av generalforsamlingens beslutning, jfr. aksjelovens § 10-3. Dette krever over 2/3 flertall av
stemmene og kapitalen som er representert i generalforsamlingen, som er det samme
flertallskravet som gjelder for selve kapitalforhøyelsen.
En kapitalforhøyelse vedtas altså enten direkte av generalforsamlingen etter forslag fra styret,
eller av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen.
Reglene og prosesskravene for dette er gitt av aksjelovens kapittel 10.
En trinnvis plan for etablering av selskapet blir altså:
1. Sak i kommunestyrene i Tynset, Alvdal og Rendalen kommuner 25. og 27. august.
Kommunestyrene vedtar å gå inn i selskapet med en aksjekapital på kr 30.000 hver.
2. Selskapet stiftes så raskt som mulig etter kommunestyremøtene i Tynset, Alvdal og
Rendalen kommuner.
3. Innbetaling av aksjekapital og registrering i Enhetsregisteret
4. Rettet emisjon, der først NØK og deretter Eidsiva inviteres inn som eiere. Eidsiva til
en overkurs. Det lages egen aksjonæravtale.
Saksvurdering
Saksopplysningene ovenfor baserer seg i all hovedsak på notat av regional næringssjef Arild
Løvik. Det vurderes som både fornuftig og nødvendig å etablere et felles selskap som skal
arbeide for etablering av datalagringssentre i vår region. Det er viktig å samle nødvendig
kompetanse i et felles selskap som kan fremme vår regions interesser i den konkurransen som
nå foregår mellom ulike land og regioner for å oppnå etableringer av datalagringssentre.
Et felles selskap vil også markere at etablering av datalagringssentre er noe hele regionen
ønsker uavhengig av hvor i regionen en eventuell etablering vil skje. Utad vil dette være en
styrke og et konkurransefortrinn i vår regions konkurranse med andre områder.
Kostnadene forbundet med etablering av selskapet vurderes som ubetydelige, sammenlignet
med de framtidige fordeler en etablering vil gi i form av arbeidsplasser og inntekter. Det
foreligger forslag om at hver kommune skal kjøpe 30 aksjer a kr 1000. NØK skal kjøpe 40
aksjer og Eidsiva 50 aksjer. Regelverket for næringsfondet tilsier at midlene til kjøp av aksjer
kan dekkes av fondet, siden dette ikke blir et rent privat aksjeselskap, men, slik regelverket gir
anledning til:
«…..begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som
kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.»
Tid, eller knapphet på tid, kan bli en viktig faktor når framtidige etableringer skal avgjøres, og
gjennom et AS som hele tiden er oppdatert på hva som skjer innen bransjen og som har de
nødvendige fullmakter fra eierne vil en være i stand til å ta raske beslutninger dersom det blir
behov for det.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
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Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar å støtte opprettelsen av et eget aksjeselskap som
skal arbeide for etablering av datalagringssentre i vår region.
2. Selskapet etableres med Alvdal kommune, Rendalen kommune og Tynset kommune som
eiere.
3. Kommunestyret støtter forslaget om at Nord-Østerdal kraftlag SA og Eidsiva inviteres inn
på eiersiden etter selskapets etablering.
4. Kostnadene forbundet med kjøp av aksjer i det nye selskapet, kr 30000, dekkes av
næringsfondet.
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OPPREISNINGSORDNING - OPPNEVNING OPPREISNINGSUTVALG OG
GODKJENNING AV VEDTEKTER
Arkiv: 273
Arkivsaksnr.: 13/1198

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
42/15
Kommunestyret
52/15
Kommunestyret

Møtedato
09.06.2015
25.08.2015

Vedlegg
Forslag til vedtekter
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Medlemmer i erstatningsutvalget og den utvidede klagenemnda
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 42/2015 å opprette en oppreisningsordning for
tidligere omsorgsplasserte barn. Saken gjaldt etablering av en oppreisningsordning for
tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt
og overgrep mens de var plassert av Tynset kommune i et av disse tiltakene i tidsrommet
1954-1980.
Rådmannen ble gitt i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter og å foreslå medlemmer til
erstatningsutvalget, heretter kalt oppreisningsutvalget.
Saksvurdering
Vedtektene er utformet i henhold til vedtak i kommunestyresak 42/15.
I vedtektene er det lagt føringer for at avgjørelsesmyndigheten skal legges til et uavhengig
oppreisningsutvalg. Utvalget skal ha kompetanse innen jus, psykologi og barnevern. Følgende
personer er forespurt om å være medlemmer i oppreisningsutvalget:
Tom L Urdahl, ekstraordinær lagdommer i Borgarting lagmannsrett (tidligere sorenskriver i
Nord-Østerdal tingrett)
Ragni Hole, leder BUP Tynset
Psykolog, ikke avklart. Legges fram i møtet.
Etter vedtektene kan oppreisningsutvalgets avgjørelse påklages til kommunens klagenemnd.
Klagenemnda skal i disse sakene settes med ytterligere to eksterne medlemmer. Ett medlem
med erstatningsrettslig og ett medlem med barnevernfaglig kompetanse.
Følgende person er forespurt om å være medlemmer i utvidet klagenemnd:

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 29 av 32

Sak 52/15
Kristin Langtjernet, barnevernfaglig kompetanse.
Erstatningsrettslig kompetanse, ikke avklart.
Rådmannen har ikke fått på plass hvem som skal fungere som sekretariat for
oppreisningsutvalget. Dette gjøres i løpet av høsten. Kommunestyret har tidligere delegert
denne oppgaven til rådmannen.
Økonomi
Det må settes av midler til oppreisningsordningen i budsjettet for 2016. Rådmannen vil i
budsjettet komme nærmere tilbake til dette. Budsjettet må inneholde midler som skal gå til
selve ordningen, godtgjørelse til oppreisningsutvalget samt betaling for sekretariatstjenester.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar vedtekter for oppreisningsordning for tidligere omsorgsplasserte
barn.
2. Følgende personer utnevnes som medlemmer i oppreisningsutvalget:
Tom L Urdahl, leder
Ragni Hole
Forslag til psykolog legges fram i møtet.
3. Følgende personer utnevnes som medlemmer i utvidet klagenemnd:
Kristin Langtjernet
Forslag til person med erstatningsrettslig kompetanse legges fram i møtet.
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OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD FOR NORD-ØSTERDAL
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/624

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
53/15
Kommunestyret

Møtedato
25.08.2015

Vedlegg
Brev fra lensmann/driftsenhetsleder for politiet i Nord-Østerdal, datert 18.05.15.
Andre dokumenter i saken
1. OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD FOR NORD-ØSTERDAL, datert
18.05.2015
2. OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD FOR NORD-ØSTERDAL, datert
29.06.2015
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os og Tynset har mottatt en henvendelse fra
lensmann/driftsenhetsleder for politiet i Nord-Østerdal vedrørende opprettelse av et felles
forliksråd i Nord-Østerdal. Lovverket gir mulighet for en slik sammenslåing dersom det er
politisk enighet.
Driftsenhetslederen viser til at en slik sammenslåing i hovedsak vil ha positive virkninger.
Dette gjelder spesielt ift økt kunnskap og kompetanse for forliksrådsmedlemmene og en
forenkling av rutiner.
Saken har vært drøftet i regionrådet og rådmannsforum.
Saksvurdering
Et vedtak om å legge ned de eksisterende forliksrådene og opprette et felles forliksråd for
Nord – Østerdal må i henhold til Domstollovens § 27 ha et vedtak med tilslutning av 2/3 av
kommunestyrets medlemmer.
Dersom et nytt felles forliksråd skal fungere med virkning fra 01.01.2016, må en del
forutsetninger på plass:
I tillegg til pkt. 1 og 2 i forslaget fra lensmannen/leder av driftsenheten for Nord – Østerdal,
må kommunestyret ta stilling til om de støtter forslaget om å gi lederne av dagens forliksråd
fullmakt til å konstituere et felles Forliksråd med leder og to faste medlemmer og
varamedlemmer for hver av disse. I praksis kan Tynset kommunestyret gi slik fullmakt bare til
lederen av Forliksrådet i Tynset.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å støtte forslaget jamfør punkt 3 i rådmannens forslag
til vedtak.
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Når det gjelder valg av medlemmer til ny forliksrådsperiode fra 01.01.2017 (periode 2017 –
2021) legger lensmannen/leder for driftsenheten Nord - Østerdal frem to alternativer til
løsninger, som kommunestyrene må enes om:
Alternativ 1: Hver kommune velger ett medlem hver til « Forliksrådet for Nord –
Østerdal», forliksrådet konstituerer seg selv – med en leder og to
medlemmer med personlig vara.
Alternativ 2: Det fremmes et felles forslag på en leder og to medlemmer med personlig
vara som skal behandles i alle seks kommune.
Hvor stor betydning det har er rådmannen usikker på, men alternativ 1 vil sikre at alle
kommuner er representerte med enten et medlem eller en personlig vara, noe nødvendigvis
ikke alternativ 2 gjør.
For alternativ 2 er det flere uavklarte spørsmål, som for eksempel hva som skjer om det ikke
oppnås enighet i de seks kommunestyrene. I tillegg er det uklart hvor et slikt felles forslag skal
komme i fra.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for alternativ 1, jamfør punkt 4 i rådmannens
forslag til vedtak.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Forslaget innebærer noe mer reising for partene fordi møtene i forliksrådet ikke lenger vil bli
avholdt i den enkelte kommune. Dette vurderes likevel som minimale konsekvenser for klima
og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret vedtar at det opprettes et felles forliksråd for
kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen Tynset, Tolga og Os. Det nye forliksrådet får
navnet «Forliksrådet i Nord – Østerdal«, og planlegges å tre i kraft fra 01.01.2016, dvs
etter kommunestyrevalget 2015. Forliksrådet betjenes av en felles sekretær som er ansatt i
Hedmark Politidistrikt / Sivil- og forvaltningsenheten og er stedsplassert på Tynset.
2. Forliksrådsmøtene avholdes på møterom som er tilknyttet Tynset lensmannskontor.
3. Tynset kommunestyre støtter forslaget om å gi de seks lederne av dagens forliksråd
fullmakt til å konstituere et felles forliksråd med en leder og to faste medlemmer og
personlig varamedlemmer for hver av disse, med funksjon fra 01.01. 2016, og gir slik
fullmakt til lederen av Forliksrådet i Tynset.
4. Valg av medlemmer til ny forliksrådsperiode fra 01.01.2017 (periode 2017 – 2021)
foregår slik:
Hver kommune velger ett medlem hver til « Forliksrådet for Nord – Østerdal».
Forliksrådet konstituerer seg selv – med en leder og to medlemmer med personlig vara.
Valget skal være foretatt innen 15.10.2016.

TYNSET KOMMUNE
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