TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Musikkrommet, Tynset barneskole
Møtedato: 24.02.2015
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon om endringene i helse- og omsorgssektoren i tråd med vedtak i
kommunestyresak 4/15
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
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
Grete Negård Johansen
Steinar Brekken
Christian F. Steenland
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang

Forfall:
Hanne Graneng
Oskar Snarvold
Rune Storli
Arne Eggen

Merknad:
Terje Hylen, H, hadde bedt om sak om
manglende journalføring. Rådmannen
besvarte spørsmålet i begynnelsen av
møtet.

Varamedlemmer:
Erland Horten
Magnus Arne Normann
Jan Haugan
Therese Dalen
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
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5/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
27.01.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 27.01.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 27.01.2015.

6/15
INNBYGGERFORSLAG ETTER PARAGRAF 39 A I KOMMUNELOVEN
Rådmannens innstilling:
Kommunelovens gir ikke åpning for å ta innbyggerforslagene opp til behandling i
kommunestyret.
Vedtaket er hjemlet i kommunelovens § 39 a punkt 3, bokstav b. I samme valgperiode kan det
ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av
kommunestyret i løpet av valgperioden.
Behandling:
Jan Haugan, SP, ble enstemmig erkjent habil.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tillegg til rådmannens innstilling:
Omleggingene innen helse og omsorgssektoren bremses noe, for å trygge prosessen og
involveringen av brukere og pårørende samt kommunens råd og brukerråd.
Administrasjonen bes utarbeide en informasjonsplan, som imøtekommer behov for mer
informasjon hos befolkningen, ansatte/tillitsvalgte, samt brukere og pårørende.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kommunestyret i Tynset vil sikre en god prosess videre vedrørende omstilling av helse- og
omsorgstjenesten i retning av lengre og bedre hjemme og økt kvalitet i institusjon. Dette må
omfatte blant annet:
A. en etterprøvbar beregning av de økonomiske konsekvensene, herunder også
overgangskostnadene
B. å sikre en gjennomføringsorganisasjon som preges av åpenhet og inkludering, og en
sterkere involvering av representanter for brukere og ansatte
C. å utarbeide en ny og realistisk tidsplan for gjennomføring av tiltakene og beskrive
innslagstidspunktet for økonomisk effekt.
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D. en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som også hensyntar miljøkonsekvenser, og som
behandles i AMU
E. omstillingsarbeidet forutsettes sluttført innen utgangen av 2016
F. det skal gis orientering i kommunestyret hver måned for å sikre informasjon og dialog
Den videre prosessen kan fortsette med planlagte tiltak som ikke er irreversible inntil
ovenstående punkter A – D er lagt frem for kommunestyret.
Forslag fra Senterpartiet v/Jan Haugan:
- Innbyggerforslaget tas til følge.
- Det foretas en ny utredning og behandling i forhold til de endringer kommunen har lagt opp
til i eldreomsorgen og som er under politisk behandling.
- Det utarbeides en konsekvensanalyse for den planlagte eldreomsorgen i Tynset.
- Saken fremmes som egen sak for kommunestyret i mai måned.
- Som følge av dette vedtaket settes omorganiseringsprosessen på vent.
Etter gruppemøter:
Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu trakk forslaget sitt.
Senterpartiet v/Stein Tronsmoen trakk punkt E i sitt opprinnelige forslag.
Votering:
Forslaget fra Haugan falt med 3 stemmer mot 24 stemmer.
Justert forslag fra Tronsmoen satt opp mot rådmannens innstilling: Justert forslag fra
Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset vil sikre en god prosess videre vedrørende omstilling av helse- og
omsorgstjenesten i retning av lengre og bedre hjemme og økt kvalitet i institusjon. Dette må
omfatte blant annet:
A. en etterprøvbar beregning av de økonomiske konsekvensene, herunder også
overgangskostnadene
B. å sikre en gjennomføringsorganisasjon som preges av åpenhet og inkludering, og en
sterkere involvering av representanter for brukere og ansatte
C. å utarbeide en ny og realistisk tidsplan for gjennomføring av tiltakene og beskrive
innslagstidspunktet for økonomisk effekt.
D. en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som også hensyntar miljøkonsekvenser, og som
behandles i AMU
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E. det skal gis orientering i kommunestyret hver måned for å sikre informasjon og dialog
Den videre prosessen kan fortsette med planlagte tiltak som ikke er irreversible inntil
ovenstående punkter A – D er lagt frem for kommunestyret.

7/15
SELSKAPSKONTROLL MESKANO AS
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning.
2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger
3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører.
Behandling:
Magnus Arne Normann, AP, ble enstemmig erkjent inhabil og fratrådte behandlingen av
saken.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (26–0).
Vedtak:
1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning.
2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger
3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører.

8/15
RULLERING AV KOMMUNDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI, DEL 2
(HANDLINGSDELEN) KOMITE MILJØ/LANDBRUK/TEKNISK
Komiteens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny del 2 (handlingsdel 2015-2018) i
Kommunedelplan for klima og energi 2010-2020.
Behandling:
Christian Fr. Steenland, V, la frem saken på vegne av komiteen.
Forslag fra Høyre v/Terje Hylen:
Endring i 4. siste kulepunkt under kapittel 4 Tiltak for klimatilpasninger:
«Bevare jordbruksarealer for fremtidig matproduksjon.» endres til «Bestrebe seg for å bevare
jordbruksarealer for fremtidig matvareproduksjon.»
Forslaget fra Hylen falt med 5 stemmer mot 22 stemmer for rådmannens innstilling 4. siste
kulepunkt kapittel 4.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny del 2 (handlingsdel 2015-2018) i
Kommunedelplan for klima og energi 2010-2020.

9/15
HØRING: REGIONAL PLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune gir sin tilslutning til forslag til regional plan for Dovrefjellområdet med
følgende merknad:
• Handlingsprogrammet i planen må følges opp med midler i forhold til nødvendig
tilrettelegging og kanalisering utenom sårbare områder, herunder etter geografi og
årstider.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune gir sin tilslutning til forslag til regional plan for Dovrefjellområdet med
følgende merknad:
• Handlingsprogrammet i planen må følges opp med midler i forhold til nødvendig
tilrettelegging og kanalisering utenom sårbare områder, herunder etter geografi og
årstider.

10/15
SIKRINGSTILTAK FOR TYSLA PÅ STREKNINGEN GRØTÅA - GARNES
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret har behandlet «Tiltaksplan. Sikringstiltak mot Tysla på strekningen Grøtåa –
Garnes. Sluttarbeid» datert 03.12.2014 og slutter seg til rådmannens vurdering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret har behandlet «Tiltaksplan. Sikringstiltak mot Tysla på strekningen Grøtåa –
Garnes. Sluttarbeid» datert 03.12.2014 og slutter seg til rådmannens vurdering.
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11/15
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYNSET KOMMUNE OG SYKEHUSET
INNLANDET HF
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som
består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med loven.
b. Ordføreren signerer samarbeidsavtalen.
c. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og
samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er
enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i OSU.
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble enstemmig erkjent inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26–0)
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som
består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med loven.
b. Ordføreren signerer samarbeidsavtalen.
c. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og
samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er
enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i OSU.

12/15
HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune går mot forslaget om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til
staten. Det vises vedlagte høringsuttalelse.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Tynset kommune støtter regjeringens forslag om overføring av skatteoppkreving til
Skatteetaten. Kommunen mener at mer kompetente fagmiljøer gir økt rettssikkerhet og økt
grad av likebehandling, samt at stordriftsfordeler gir økonomisk gevinst. Det forutsettes at de
økonomiske gevinstene tilbakeføres kommunene i form av økte overføringer til kommunal
drift som skole og helse/omsorg.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 7 av 8

Skatt Øst har i dag en avdeling på Tynset med 8 ansatte med høy kompetanse. Tynset
kommune er et regionsenter i Fjellregionen med et større kompetanse- og fagmiljø innen jus,
IKT, økonomi og regnskap. Tynset kommune mener at det eksisterende skattekontoret på
Tynset bør opprettholdes og utvides. Et skattekontor mellom Mjøsregionen og Trondheim,
plassert på Tynset, vil gi en god tilgjengelighet for brukerne, og vil bidra til økt rettssikkerhet
og likebehandling i vår region.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 3 stemmer mot 24 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune går mot forslaget om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til
staten. Det vises vedlagte høringsuttalelse.
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