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TYNSET, den 11.05.2017
Merete Myhre Moen (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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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.04.2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/674

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
43/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 25.04.2017
Tid:
18:00
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Nils Kristen Sandtrøen
Medlem
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Einar Røe
Medlem
Nils H. Øian
Medlem
Roar Estensgård
Medlem
Erland Horten
Medlem
Berit Nordseth Moen
Medlem
Solfrid Storli
Medlem
Per Martin Sandtrøen
Medlem
Arne Eggen
Medlem
Jon Tore Dalsegg
Medlem
Vidar Mortensen
Medlem
Arne Nordstad
Medlem
Sindre Sørhus
Medlem
Gerd Engebakken
Medlem
Margit Wang
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Signe Marit Lium
Medlem
Jan Kåre Moan
Medlem
Eva Eggen
Medlem
Kurt Olav Fossum
Medlem
Kjetil Lorentzen
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Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen
Eva Iren Furuli
Siri Beate Fossum
Håkon Fiskvik
Evelyn Sørgård Næverdal

Stein Tronsmoen
Erland Horten
Per Martin Sandtrøen
Signe Marit Lium

Andre:
Ass. rådmann Morten B. Often

TYNSET, den 25.04.2017
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34/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
28.03.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.03.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.03.2017.

35/17
MYNDIGHET TIL Å FORVALTE SMÅVILT I KVIKNE ØSTRE
STATSALMENNING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, gir Kvikne fjellstyre myndighet til å fatte
forvaltningsvedtak for småvilt i Kvikne østre statsallmenning, innenfor de rammer
fjelloven og dens bestemmelser gir
2. Fjellstyrets myndighet gir rett til offentliggjøring og ikrafttredelse av vedtak med
umiddelbar virkning
3. Myndigheten gjelder i gjeldende kommunestyreperiode, til og med høsten 2019
4. Vedtaket er hjemla i forvaltningsloven § 35
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, gir Kvikne fjellstyre myndighet til å fatte
forvaltningsvedtak for småvilt i Kvikne østre statsallmenning, innenfor de rammer
fjelloven og dens bestemmelser gir
2. Fjellstyrets myndighet gir rett til offentliggjøring og ikrafttredelse av vedtak med
umiddelbar virkning
3. Myndigheten gjelder i gjeldende kommunestyreperiode, til og med høsten 2019
4. Vedtaket er hjemla i forvaltningsloven § 35
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36/17
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-2022
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar følgende lokal forskrift:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune 25. april 2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
2. Forskrifta kunngjøres i tråd med bestemmelsene i forvaltningslovens § 38
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar følgende lokal forskrift:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune 25. april 2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
2. Forskrifta kunngjøres i tråd med bestemmelsene i forvaltningslovens § 38
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37/17
REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG
IDRETTSVEGEN – SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau langs Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201602, datert 17.02.17
2. Plankart, plan-ID 201602, datert 24.02.17
3. Planbeskrivelse, plan-ID 201602, datert 24.02.17
4. ROS-analyse, plan-ID 201602, datert 11.11.16
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau langs Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201602, datert 17.02.17
2. Plankart, plan-ID 201602, datert 24.02.17
3. Planbeskrivelse, plan-ID 201602, datert 24.02.17
4. ROS-analyse, plan-ID 201602, datert 11.11.16

38/17
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET POLITISK STADFESTING AV
PLANPROGRAMMET
Formannskapets innstilling:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, 2018-2021 datert 23.03.17.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, 2018-2021 datert 23.03.17.
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39/17
RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TYNSET KOMMUNE
Komiteens innstilling:
Forslaget til ny «Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021» vedtas.
Komité miljø/landbruk/teknisk gis i oppdrag å foreta en årlig gjennomgang av planen der
hensikten er å vurdere hvordan næringsarbeidet ligger an i forhold til tiltak og frister angitt i
kapittel 6 i planen.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Nytt delmål side 7: Opprettholde og øke antall aktive bruk.
Tilleggsforslaget fra Sandtrøen vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Komiteens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslaget til ny «Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021» vedtas.
Komité miljø/landbruk/teknisk gis i oppdrag å foreta en årlig gjennomgang av planen der
hensikten er å vurdere hvordan næringsarbeidet ligger an i forhold til tiltak og frister angitt i
kapittel 6 i planen.
Nytt delmål side 7: Opprettholde og øke antall aktive bruk.

40/17
ERVERV AV TOMT TIL HELSEARKIV - IVERKSETTELSE AV
INTENSJONSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner kjøpsavtale vedrørende erverv av areal til utbygging av helsearkiv
mellom Jon Martin Arnemo, gnr. 41 bnr. 1 og Tynset kommune. Tynset kommune betaler kr
500 pr kvm for arealet, justert for konsumprisindeks fra den dato intensjonsavtalen ble inngått
til dato for endelig vedtak i kommunestyret. Beløpet belastes ubrukte lånemidler.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Rådmannen foretar utbetaling etter at finansiering av arkivbygging er endelig vedtatt i revidert
nasjonalbudsjett.
Tilleggsforslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret godkjenner kjøpsavtale vedrørende erverv av areal til utbygging av helsearkiv
mellom Jon Martin Arnemo, gnr. 41 bnr. 1 og Tynset kommune. Tynset kommune betaler kr
500 pr kvm for arealet, justert for konsumprisindeks fra den dato intensjonsavtalen ble inngått
til dato for endelig vedtak i kommunestyret. Beløpet belastes ubrukte lånemidler.
Rådmannen foretar utbetaling etter at finansiering av arkivbygging er endelig vedtatt i revidert
nasjonalbudsjett.

41/17
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR PARADISO
RESTAURANT
Rådmannens innstilling:
Paradiso Restaurant AS, v/Mutlu Duymaz, gis serveringsbevilling og bevilling for skjenking
av øl, vin og brennevin i de samme lokalene som Viva Italia holdt til. Bevillingen gjelder også
for veranda utenfor restauranten.
Skjenketid for øl, vin og brennevin mandag – torsdag og søndag/helligdag fra kl. 13.00
til kl. 22.00. For fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Mutlu Duymaz er daglig leder for
serveringsbevillingen og styrer for skjenkebevillingen. Stedfortreder for skjenkebevillingen er
Cemil Sahin. Bevillingen gjelder fram til 31. mars 2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Paradiso Restaurant AS, v/Mutlu Duymaz, gis serveringsbevilling og bevilling for skjenking
av øl, vin og brennevin i de samme lokalene som Viva Italia holdt til. Bevillingen gjelder også
for veranda utenfor restauranten.
Skjenketid for øl, vin og brennevin mandag – torsdag og søndag/helligdag fra kl. 13.00
til kl. 22.00. For fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Mutlu Duymaz er daglig leder for
serveringsbevillingen og styrer for skjenkebevillingen. Stedfortreder for skjenkebevillingen er
Cemil Sahin. Bevillingen gjelder fram til 31. mars 2020.
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42/17
NYE TYNSET TAXISENTRAL SA - OPPNEVNING AV KOMMUNAL
REPRESENTANT TIL STYRET
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Styremedlem til Nye Tynset Taxisentral SA i perioden mars 2017–mars 2019:
Vidar Mortensen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styremedlem til Nye Tynset Taxisentral SA i perioden mars 2017–mars 2019:
Vidar Mortensen

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2017.
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2016-2017
Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 17/769

Saksbehandler:
Bent Kvisle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
44/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Vedlegg
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset kommune 2016-2017
Melding om vedtak sendes til
Grunnskolene i Tynset v/rektor
PP-tjenesten v/leder
Saksopplysninger
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) framgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold
til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren
på en god måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret jf. Opplæringsloven § 1310 andre ledd.
Saksvurdering
Resultatene i denne rapporten viser at tilstanden i tynsetskolene er god. Skole i Tynset scorer
meget bra i Kommunebarometeret. Ser vi på resultatene over tid er de stabile (ligger mellom
2.-23.plass siste 5 år). Det er et kvalitetstegn og indikerer at det drives et godt systemarbeid.
Vi har høye ambisjoner for skoleutvikling og skoleresultater. Ambisjoner, forventninger og
støtte er viktig for å nå målene.
Selv om det kan vises til gode resultater så har vi indikasjoner på at læringsmiljøet er i
endring. Vi har elevundersøkelsen og den stor kartleggingen Kultur for Læring som
underbygger denne tendensen.
Alle nivå i skolen er opptatt av kvalitet. Skolene er opptatt av at det er samsvar mellom de
ressurssene som brukes og de resultatene vi får. Det er også viktig å huske på at denne
tilstandsrapporten ikke viser de eneste målene på kvalitet i skolen. Skolens mandat er mer
omfattende og skoleeier er forpliktet til å følge opp dette. Vi skal fange opp den enkelte elev
ut fra sine forutsetninger, tilpasse opplæringen og utvikle sosiale ferdigheter. Like viktig som
fagplanene er den generelle delen i Kunnskapsløftet. Her omtales utviklingen av hele
mennesket gjennom overskrifter som kultur, identitet, kreativitet, sosial kompetanse,
elevmedvirkning og demokrati. Dette blir ofte glemt når det legges fram resultater fra
nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser i media.
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I skolen merker vi også økt fokus på enkeltindividene. Vi lever i et stadig mer mobilt
samfunn, ny teknologi, svært raske endringer i mediebilde, nye krevende sosiale medier og
mange forbilder som til sammen ofte kan skape et stort press.
Tilstandsrapporten er kanskje skoleeiers viktigste kilde til systematisk kunnskap om skolen.
Det er viktig å bruke dokumentet som grunnlag for styring, kvalitetsvurdering og
kvalitetsutvikling i skolen. Det kan fort bli en oppsamling av tall. Derfor er det viktig å se
planen i sammenheng med sentrale styringsdokumenter og skolenes lokale utviklingsplaner.
Det er en sterk nasjonal målsetting å redusere frafallet i videregående skole. Videre å se en
mer tydelig sammenheng mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Flere elever skal
få opplæringen sin innenfor det ordinære opplæringstilbudet. For å nå disse målsettingene skal
vi fange opp elever tidligere – og de skal følges opp over tid. En må huske at med relativt lave
elevtall vil enkeltsaker fort gi store utslag. Det er ikke alle indikatorer vi rår over.
Tynset har gode gjennomføringstall i det videregående løpet.
Denne tilstandsrapporten mener vi kan være et godt utgangspunkt for skoleeier, både
administrasjon og politikere, i drøftinger rundt kvalitetsmålene i opplæringen. Videre bør
rapporten være et godt utgangspunkt for å drøfte skolens utfordringer og skoleeiers
prioriteringer. Styring er et politisk ansvar. Ledelse er et administrativt ansvar. Men god
styring forutsetter god ledelse og god ledelse forutsetter god styring.
En godt organisert skole og skoleledelse og et sterkt profesjonsfelleskap er viktig for at ledere
og lærere skal gjøre en god jobb. Derfor er det behov for kontinuerlig kompetanseutvikling.
Både på individnivå der nye kompetansekrav stilles fra sentrale myndigheter, men ikke minst
på det å bygge det kollektive profesjonsfelleskapet der det settes felles faglige mål, og er
kunnskaps- og erfaringsdeling. Det stilles store krav til skolelederne på dette området. Videre
stilles det store krav til skoleeier. Vi må kontinuerlige vurdere hvilke strategiske grep som må
tas.
Fylkesmannen i Hedmark har dette skoleåret løftet fram et felles prosjekt for hele fylket under
navnet «Kultur for læring». Målsettingen er kort fortalt å heve resultatene i grunnskolen for
fylket. Videre å øke lærernes, skolelederes og skoleeiers kompetanse gjennom kollektiv og
samordnet kompetanseutvikling. En forutsetning for å få dette til er kontinuerig fokus på
læringsmiljøet. Dette blir vår største utfordring i årene framover.

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt
læringsmiljø.
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SERIØSITETSKRAV I KOMMUNENS ANSKAFFELSESREGLEMENT
Arkiv: 044
Arkivsaksnr.: 16/2400

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
45/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Kortversjon av saken:
Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen hadde i november 2016 en interpellasjon vedrørende
Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter. Denne saken beskriver hvordan
kommunens anskaffelsesreglement kan tilpasses seriøsitetskravene (kontraktsbestemmelser
som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter) som er utarbeidet av Difi,
Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS.
Vedlegg
1. Seriøsitetskrav
2. Interpellasjon fra Tynset Arbeiderparti v/Nils Kristen Sandtrøen
3. Svar på interpellasjon fra ordfører
Andre dokumenter i saken
INTERPELLASJON TYNSET KOMMUNES ANSVAR SOM BESTILLER AV
BYGGEPROSJEKTER , datert 21.10.2016
SVAR - INTERPELLASJON TYNSET KOMMUNES ANSVAR SOM BESTILLER AV
BYGGEPROSJEKTER , datert 22.11.2016
SERIØSITETSKRAV I KOMMUNENS INNKJØPSREGLEMENT , datert 10.05.2017
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen hadde i november 2016 en interpellasjon vedrørende
Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter. Interpellasjonen og svaret fra
ordfører vektlegger begge kommunens ansvar i sin rolle som innkjøper av byggetjenester.
Store utfordringer med arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen krever nye og
effektive tiltak. Et viktig tiltak er at kontraktene til offentlige oppdragsgivere inneholder krav
som hindrer at useriøse aktører kommer inn i prosjektene, og sanksjoner ved mislighold.
Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står
sammen bak forslag til seriøsitetsbestemmelser.
Flere offentlige bestillere har allerede innført slike seriøsitetskrav og kontrollordninger for å
sikre at kravene blir oppfylt.
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De anbefalte seriøsitetskravene omfatter dels forhold som etter regelverket må kontrakts
reguleres, og dels bestemmelser som anbefales brukt. Bestemmelsene stiller krav til lønns- og
arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA), begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører mv.
Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll og revisjon av at kravene etterleves.
Offentlige oppdragsgivere anbefales å bruke bestemmelsene i bygg- og anleggskontrakter. En
bred oppslutning om bestemmelsene og lik praktisering vil bidra til å sikre seriøsitet i
offentlige bygg- og anleggsprosjekter.
Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring kr 200 milliarder hvert år.
Målet er at de samme kontraktsbestemmelsene blir benyttet over hele landet. Det vil gjøre det
enklere for offentlige oppdragsgivere å anskaffe bygge- og anleggsarbeid fra seriøse
leverandører, fremhever Difi.
Seriøsitetskravene er satt opp i 11 punkter:
1. HMS-kort
2. Pliktig medlemskap i StartBANK (dokumentasjonsdatabase for leverandørene i byggog anleggsbransjen) eller tilsvarende leverandørregister
3. Krav om faglærte håndverkere
4. Lærlinger
5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår
8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
9. Krav om betaling til bank
10. Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser
11. Revisjon
Saksvurdering
De aktuelle seriøsitetskravene kan innlemmes i kommunens anskaffelsesreglement.
Saksbehandler har i samarbeid med Abakus, leverandør av kommunens innkjøpstjenester,
vurdert hvordan dette kan gjøres. Seriøsitetskravene i sin helhet er detaljert beskrevet og det
anbefales derfor at det legges inn et eget punkt i kommunens anskaffelsesreglement som
beskriver hvordan kommunen skal forholde seg til kravene og at dokumentet som beskriver
kravene blir et vedlegg til reglementet.
Følgende anbefales lagt inn i kommunens anskaffelsesreglement:
Kommunen skal stille seriøsitetskrav ved sine anskaffelser. Dette for å bidra til å motvirke
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige bygg- og anleggskontrakter.
Seriøsitetskravene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene,
HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende leverandørregister og
begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.
Hvilke krav som stilles for de enkelte punktene fremgår av vedlagte dokument
«Seriøsitetskrav».
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De som har utarbeidet seriøsitetskravene utgjør et bredt spekter av aktørene i næringslivet. Det
vurderes likevel fornuftig at bestemmelsene og konsekvensene av disse også blir vurdert av
den lokale byggebransjen. Saken kommer opp i forkant av sommerferien og det må derfor
settes av tilstrekkelig tid til høringen. Høringsfrist settes til 1.september 2017.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å sende seriøsitetskrav, som beskrevet i saken som en del av
kommunens anskaffelsesreglement, samt selve dokumentet som beskriver kravene, ut på
høring. Høringen sendes til lokale aktører i byggebransjen. Høringsfrist settes til 1.september
2017. Kommunestyret tar saken opp til endelig behandling etter høringen.
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SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI HUGUDAL VANNVERK SA
Arkiv: 256
Arkivsaksnr.: 17/631

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
46/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Kortversjon av saken:
Hugudal Vannverk søker om kommunal garanti på kr 1 875 000 for låneforpliktelser i
forbindelse med utvidelse og utbedring av vannledningsnettet. Garantier over kr 500 000 må
ha statlig godkjenning.
Vedlegg
1. Søknad fra Hugudal Vannverk SA
2. Balanse og resultatregnskap 2016 for Hugudal Vannverk SA
3. Vedtekter for Hugudal Vannverk SA
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI , datert 31.03.2017
2. SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI HUGUDAL VANNVERK SA , datert
09.05.2017
Melding om vedtak sendes til
Hugudal Vannverk SA, v/styreleder, Hellinga, 2500 Tynset
Fylkesmannen i Hedmark v/ kommunalavdelingen
Saksopplysninger
Hugudal Vannverk SA søker kommunal garanti på et lån i Nordea Bank Norge på kr
1 875 000. Bakgrunnen for dette er en utvidelse og utbedring av det nåværende
vannledningsnettet. Vannverket har mottatt lånetilsagn fra Nordea hvor forutsetning for lån er
at det gis kommunal garanti.
Arbeidet med vannledningsnettet vil sikre en god vannforsyning for private husholdninger,
landbruk og annen næring. Hugudal Vannverk SA er et samvirkefortak med 44 andelseiere.
Det finnes ingen andre låneforpliktelser.
Saksvurdering
Regelverket for kommunale garantier følger av kommunelovens § 51, pkt. 1 og 2:
1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av
andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.
2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet
som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
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Til punkt 2 vises det til vedtektene for Hugudal Vannverk SA. Se vedlegg. Ut fra vedlegget
vurderes det at dette ikke er ordinær næringsvirksomhet. Vannverket leverer kun vann til sine
abonnenter, og eventuelle overskudd brukes til vedlikehold av ledningsnettet.
I tillegg gir Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier føringer for hva et vedtak
om garanti skal oppfylle. Vedtaket må angi type kausjon, det må være tidsavgrenset og ha et
maksimumsbeløp. Jfr. forskriftens §§ 2-4. Samme forskrift sier at garantier på over kr 500 000
må ha statlig godkjenning.
Nordea ber om at kommunen stiller simpel kausjon, dvs at kommunen garanterer for Hugudal
Vannverks betalingsevne. Etter avtale med søker vurderes garantiens varighet til 15 år, med et
tillegg på 2 år slik at kreditor blir gitt rimelig tid til innfordring ved mislighold. Det
maksimale garantibeløpet er på kr 1 875 000 med et tillegg på 10 % av til enhver tid gjeldende
hovedstol (til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger). Rådmannen anbefaler at
garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
Hugudal Vannverk SA fremfører i sin søknad at vannverket ikke har andre låneforpliktelser
og at de har en god økonomi. Balansen og resultatregnskapet for 2016 bekrefter dette (vedlagt
saken). Vannforsyning er en kritisk ressurs for våre innbyggere, og kommunen er tjent med at
det er god standard og driftssikkerhet på alle vannverk. Med disse forutsetningene anbefaler
rådmannen at kommunestyret innvilger søknaden, og at den blir videresendt til fylkesmannen
for endelig godkjenning.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune garanterer med simpel kausjon for lån på kr 1 875 000 som Hugudal
Vannverk SA tar opp med bakgrunn i en utvidelse og utbedring av sitt nåværende
vannledningsnett.
2. Garantien gjelder for lånets maksimalbeløp på kr 1 875 000 med tillegg av 10 % av den til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 1 875 000 + 10 %.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år.
4. Vedtaket sendes til fylkesmannen for endelig godkjenning.
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VEDTEKSTENDRINGER FOR IKA OPPLANDENE
Arkiv: 057
Arkivsaksnr.: 17/464

Saksbehandler:
Kari Skjulhaug

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
47/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Kortversjon av saken:
IKA Opplandene er en arkivinstitusjon hvor Tynset kommune har medlemskap. Medlemskap
gjelder i dag kun for kommuner i Hedmark og Oppland. Det er kommet en søknad om
medlemskap i IKA Opplandene fra kommune utenfor Hedmark og Oppland. Da dagens
vedtekter i IKA Opplandene omfatter kun kommuner i Hedmark og Oppland, er det behov for
endringer i dagens vedtekter for å kunne imøtekomme søknaden.
Vedlegg:
Vedtektsendringer for IKA Opplandene
Melding om vedtak sendes til
Oppland fylkeskommune, Postboks 988 2626 LILLEHAMMER
Saksopplysninger
Styret for IKA Opplandene diskuterte endringer av vedtektene for IKA Opplandene på
styremøtet 06.02.2017. Bakgrunnen for diskusjonen var en søknad om medlemskap i IKA
Opplandene fra en nabokommune i Akershus. Styret kunne ikke behandle søknaden med
utgangspunkt i gjeldende vedtekter, revidert i 2013. Vedtektene § 1, fastslår at kommuner i
Hedmark og Oppland kan søke om opptak i IKA Opplandene. Styret ønsker å ha mulighet for
å kunne vurdere søknader fra andre kommuner som kan bidra til å styrke IKA Opplandene.
Forutsetningen for opptak av kommuner utenfor primærområdet er at medlemskapet skal føre
til en merverdi for alle medlemskommunene.
§ 1 og § 6 omtaler hvem som kan være medlemmer i IKA Opplandene og styrets
sammensetning. I § 5 foreslås en endring av tidspunkt for avholdelse av
representantskapsmøtet. Regnskapet for IKA Opplandene er tidligst ferdig innen utgangen av
februar. Tidspunktet for årsmøtet i representantskapet er derfor foreslått endret til innen
utgangen av mars.
Saksvurdering
Endring av vedtektene §§ 1, 5 og 6 ble fremmet for representantskapsmøtet den 21.03.2017.
Representantskapsmøtet i IKA Opplandene godkjente styrets forslag til endringer av
vedtektene. Vedtektsendringene sendes til medlemskommunene for endelig godkjenning.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i
vedtektene for IKA Opplandene.
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TILSKUDD TIL KONSERT OG TALENTPRIS I MIKAEL BRATTBOSTS NAVN
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 17/850

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
48/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Kortversjon av saken:
RingsakerOperaen søkte kulturfondet til frist 15.02.17 om kr 30 000,- i tilskudd til konsert og
talentpris i Mikal Brattbost sitt navn. Søknaden ble avslått støttet fra kulturfondet på grunn av
begrensede midler i fondet, men fondsstyret ba samtidig om en egen sak for om mulig å kunne
støtte søknaden med andre midler. Det innstilles på at søknaden innvilges som et
engangsbeløp og midlene tas fra kulturbudsjettet.
Vedlegg
Søknad fra RingsakerOperaen
Melding om vedtak sendes til
RingsakerOperaen
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
RingsakerOperaen søkte kulturfondet til frist 15.02.17 om kr 30 000,- i tilskudd til konsert og
talentpris i Mikal Brattbost navn. Søknaden ble avslått støttet fra kulturfondet på grunn av
begrensede midler i fondet, men fondsstyret ba samtidig om en egen sak for om mulig å kunne
støtte søknaden med andre midler.
Prosjektet er et samarbeid mellom Kvikne utvikling, Opera di Setra og RingsakerOperaen. Det
heter i søknaden at hovedformålet med prosjektet er å gjøre en spennende del av NordØsterdals musikkhistorie kjent og etablere en nasjonal talentpris i Brattbosts navn.
Mikal Brattbost, f. 1860 på Kvikne, død 1904 i Stockholm, var en av de fremste
operatenorene i sin generasjon.
Mikkel Brattelbolstad, som han egentlig het, var født og oppvokst på en fjellgård på Kvikne.
I sitt 26. år debuterte han ved Kungliga Operan i Stockholm. Brattbost sitt talent ble oppdaget
av den svensk-norske kongen Oscar den II da han som gardist var medlem av Gardistenes kor
og solist i gardistkorets kvartett. Kongen ble Brattbosts protege, og dekket alle hans
studieutgifter i Stockholm og 4 år i Paris og Milano. Brattbost døde relativt ung og fikk ingen
lang karriere, men i årene fra 1886 til 1903 sang han nærmere 30 roller ved Den Kungliga
Operaen i Stockholm. Det var her han hadde den mest aktive delen av sin karriere.
RingsakerOperaen har tatt initiativ til å opprette en nasjonal talentpris for unge operasangere i
Brattbosts navn. Prisen vil bli utdelt på Kvikne i rammen av en konsert som også formidler
noe om hvem Brattbost var.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 20 av 27

Sak 48/17

I juryen sitter operasjef for Den norske Opera og ballett, Per Boye Hansen, sammen med
professor og operasanger Kåre Bjørkøy og en representant for prosjektet. Kriterier for tildeling
av prisen er at kandidaten har et særskilt sangtalent, studerer klassisk sang og kommer fra eller
studerer i Norge. Om mulig og ønskelig kan juryen omdefineres til å innbefatte både Norge og
Sverige. Prisvinnere vil altså være talenter på nasjonalt nivå.
Prisen er på kr 20 000,Saksvurdering
Gjennom konseptet Opera di setra er Tylldalen og Tynset som kommune satt på operakartet.
Tylldalen har i nyere tid fostret både en operasanger og har laget en profesjonell operascene
som trekker et stort publikum. Kvikne fostret en operasanger på slutten av 1800- tallet som
gjorde karriere i Stockholm. Som operasjef Per Boye Hansen skriver i sitt anbefalingsbrev,
viser Brattbosts historie hvor langt man kan komme med talent og innsats til tross for
begrensende midler, og hvor viktig økonomisk støtte og faglig anerkjennelse er for å kunne
satse. Det er derfor svært passende å opprette en talentpris i hans navn, som overrekkes i en
konsert der Brattbosts historie naturlig flettes inn.
Sammen med satsingen på Opera di setra i Tylldalen, vil en nasjonal talentpris som deles ut på
Kvikne i navnet til Brattbost, kunne være med på å styrke Tynsets omdømme som
«operakommune». Med bakgrunn i talentprisens kriterier og nasjonale karakter, vil det ikke
være en pris en kan regne med vil tilfalle lokale sangere. Det vil være få som når et slikt nivå
og velger en slik karriere, selv om Opera di setra og tidligere operaprosjekter, som f.eks
samarbeidet med Den norske opera og ballett om oppsetningen Askepott for noen år siden, har
vært med på å øke interessen for og kunnskapen om opera lokalt. Verdien av prisen for Tynset
og Kvikne er først og fremst å gjøre historien til Brattbost kjent og å sette Kvikne og Tynset
ytterligere på operakartet som stedet prisen deles ut.
I søknaden fra RingsakerOperaen ligger det også et spørsmål om Tynset kommune ser
muligheten for en større og mer langsiktig satsing. I tilfelle er det ønskelig å gjøre kommunen
til hovedsamarbeidspartner heter det, videre at dette vil fordre en større sum.
Før kommunen tar en beslutning om å gå inn i et slikt fast samarbeid eller ikke, er det viktig å
se prisen i sammenheng med to andre talentstipend/priser som allerede finnes lokalt.
De to andre stipendene/prisene er Andreas Olderviks minnepris, som deles ut annet hvert år
og Tynset kommunes talentstipend, som skal deles ut for første gang i år. Andreas Olderviks
minnepris deles ut til talenter fra regionen innenfor musikk i aldersgruppen. Tynset
kommunes talentstipend går til en ungdom i alderen fra Tynset som vil satse innenfor en av de
estetiske uttrykksformene litteratur, billedkunst, musikk, teater, film. Tynset kommunes
talentstipend er fullt ut finansiert av Tynset kommune. Andreas Olderviks minnepris søkte
Tynset kommune om støtte i 2014, men fikk avslag.
Andreas Olderviks minnepris har gitt signaler om at de fortsatt interessert i et samarbeid med
kommunene i regionen for å opprettholde prisen.
For utvikling av lokale talenter vil begge disse sistnevnte prisene være viktigere enn Mikal
Brattbosts talentpris. Om en skal vurdere et mer langsiktig samarbeid med Mikal Brattbosts
talentpris og gå inn med et større årlig beløp her, må dette derfor ses i en helhet med de
talentprisene som eksisterer lokalt og som kan komme lokal ungdom til gode.
TYNSET KOMMUNE
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Det foreslås derfor at en i denne omgang støtter Mikal Brattbosts minnepris med et
engangsbeløp på kr 30 000. Ved eventuell ny søknad for senere år må saken vurderes på nytt.
Siden det er vedtatt at prosjektet ikke skal støttes over kulturfondet, må det finnes inndekning
annet sted. Det foreslås at midlene tas fra kulturbudsjettet. Det er ikke budsjettert for å kunne
ta en slik inndekning, og en vil måtte kutte på et av kulturtjenestens områder for å kunne
dekke dette innenfor budsjett.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø
Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen om kr 30 000,- til Mikael Brattbosts talentpris innvilges.
2. Midlene søkes dekket i kulturbudsjettet.
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SOMMERTOGET TIL TYNSET - BEVILGNING TIL ARRANGEMENT
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 17/851

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
49/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Kortversjon av saken:
NRK-produksjonen Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Denne saken tar
opp spørsmålet om bevilgning av midler i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet
i Tynset sentrum denne dagen. Det er antydet et beløp på kr 200 000.
Melding om vedtak sendes til
Tynset kommune, økonomiavdelingen
Saksopplysninger
Tirsdag 18. juli kommer NRK-produksjonen Sommertoget til Tynset. I Tynset kommune er
det en komité bestående av ordfører Merete Myhre Moen, Beate Hjertager, Bersvend Salbu og
Bernt R. Hansen som har diskutert program for denne dagen. Rådmannen er bedt om å legge
fram en sak for kommunestyret der eventuell bevilgning til arrangementet i Tynset sentrum
denne dagen blir vurdert.
Hovedtrekkene i sendingene hver enkelt dag på de stasjonene der toget stopper er følgende:
Kl 08-09
Kl 13-15
Kl 13.35-14.40
Kl 15-18
Kl 18-20.30
Kl 20.30-21
Kl 21.30-22.14

P1 Morgen i Hedmark og Oppland sender fra stasjonen og
forberedelsene
P1 Ettermiddag og reporter fra NRK HO deltar i reiseradioen og
forteller om dagens destinasjon (event. med gjest)
Toget ankommer den aktuelle stasjonen (Tynset 14.40)
Minutt for minutt sendes på NRK 1
Lydprøver
Åpent for lokalt arrangement
Direktesending Sommeråpent

Produksjonsselskapet Fjords AS, som også produserte NRKs produksjon fra Skibladner
og Mjøsa i 2016, står for produksjonen. Fjords AS har tilbudt de kommunene der toget
stopper en teknisk pakke som bl.a. består av en stor scene (6x8 m) og storskjerm (16,4 m3).
Dette, sammen med annet utstyr som tilbys, skal gjøre det mulig å overføre NRKs sending til
storskjerm slik at publikum som deltar på arrangementet i Tynset sentrum kan se TVoverføringene og i tillegg får med seg gjester og artister i radiosendingene. Publikum som
deltar på arrangementet i Tynset sentrum vil ikke få med seg noe av det som skjer uten
storskjerm og tekniske løsninger som er kompatible med NRKs utstyr. Fjords tilbud til
kommunene for teknisk pakke er på kr 137 000 eks. mva.
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Hedmark fylkeskommune har sponset pakkeløsningen som tilbys fra Fjords AS med
kr 600 000. Dette er gjort for at alle kommuner det gjelder i Hedmark skal kunne leie utstyret,
som ellers ville kostet enda mer. Dersom hver enkelt kommune skulle leie inn tilsvarende
utstyr ville prisen blitt høyere. I prisen ligger det også at Fjords AS tar et produsentansvar for
at inntrykket TV-seerne får av hver enkelt kommune skal bli best mulig. De gir også råd til
kommunene om lokalt program og sørger for at dette samkjøres med NRK.
Det planlegges ulike aktiviteter i Tynset sentrum i forbindelse med Sommertogets ankomst og
stopp. NRK har med seg mye underholdning, bl.a. Fantorangen og NRKs arkiv, samt ulike
gjester og artister, både til radiosendingene på dagtid og til Sommeråpent på kveldstid. Noe
underholdning skal imidlertid også planlegges av hver enkelt kommune. Noe av dette lokalt
planlagte programmet involverer artister, og det er antydet at det vil være behov for
kr 40 000 som i hovedsak skal dekke honorar til disse. Totalt sett er det derfor behov for en
bevilgning på kr 200 000 for å dekke ovennevnte kostnader.
Saksvurdering
I tilbudet kommunene har fått står det at anslått beløp for leie av den tekniske pakken er et
minimumsbeløp som kan bli større dersom det blir behov for lokale tilpasninger. Det er derfor
en risiko for at beløpet kan bli større enn kr 137 000 eks mva.
Arrangementet i Tynset sentrum kan i teorien la seg gjennomføre uten leie av det tekniske
utstyret som Fjords AS tilbyr. Da må imidlertid scene leies inn til en høyere pris enn den
prisen Fjords AS tilbyr, og publikum vil som nevnt ikke få med seg noe av det som skjer uten
storskjermen og tilhørende lydteknisk utstyr. Det er sannsynlig at publikumsdeltakelsen vil bli
høyere med storskjerm enn uten.
For publikum vil arrangementet oppleves som mer profesjonelt dersom storskjermen som
tilbys blir benyttet. Dersom en kunne velge å ikke leie storskjerm ville en kunnet frigjøre
midler som kunne blitt benyttet til å øke summen som skal benyttes til honorarer til lokale
artister, men i praksis ansees dette som lite aktuelt av hensyn til publikums totalopplevelse av
arrangementet.
Næringsfondet kan benyttes til arrangementer som dette. Det må imidlertid gjøres
oppmerksom på at det allerede er gjort vedtak om flere større bevilgninger fra fondet i 2017,
samtidig som disponibelt beløp på fondet for løpende bevilgninger i 2017 er lavere enn det en
regnet med da budsjettet ble vedtatt. Årsaken til dette er beskrevet under avsnittet
«Fondsbehandling».
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha innvirkning i forhold til klima eller miljø.
Fondsbehandling
Den årlige tilførselen av midler til næringsfondet skjer gjennom:
• Konsesjonsavgifter
• Renteinntekter
• Bevilgning fra staten til kommunale næringsfond
Midlene til kommunale næringsfond bevilges av regjeringen, og fylkeskommunene fordeler
disse midlene ut til kommunene. Regjeringen har for 2017 redusert bevilgningen til
kommunale næringsfond kraftig. Tynset kommune har de senere årene, til og med 2016, blitt
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tildelt kr 505 000 pr år til næringsfondet. Bevilgningen for 2017 ble på 210 000 kr, som
innebærer en reduksjon på 295 000 kr. Dette reduserer disponibelt beløp for bevilgninger i
2017 fra 1.638 mill. kr til 1.343 mill. kr.
Før en eventuell bevilgning til Sommertoget medfører denne endringen at disponibelt beløp på
næringsfondet til bevilgninger i 2017 (pr. 10. mai) er redusert fra 1.141 mill. kr til 846 000 kr.
Pr. samme dato er det hittil i år bevilget kr 496 000 kr fra fondet.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til arrangementet i Tynset sentrum i forbindelse med at
Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Beløpet skal benyttes til leie av teknisk
utstyr fra Fjords AS og til honorar til lokale artister.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA VERV SOM
KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/717

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
50/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Melding om vedtak sendes til
Kristoffer Hagen
Saksopplysninger
Kristoffer Hagen er valgt inn i kommunestyret for Senterpartiet for inneværende valgperiode.
Hagen ble i kommunestyremøte 24.11.2015 innvilget permisjon fra vervet i perioden
06.10.2015–30.06.2017. Bakgrunnen for permisjonssøknaden var bo- og arbeidssituasjon i
Oslo. Han jobber som lærer, og vervet som kommunestyremedlem ville medføre at han mistet
både undervisningstid og pliktig møtetid på arbeidsplassen. En annen utfordring var
reiseavstanden Oslo-Tynset-Oslo for å delta i kommunestyremøter, med kjøring om natten for
å rekke neste arbeidsdag.
Hagen skrev videre i søknaden at han planlegger å flytte tilbake til Østerdalen i løpet av
valgperioden, og ønsket derfor ikke å søke om permisjon for hele perioden.
Kristoffer Hagen søker i brev, datert 18.04.2017, om forlengelse av permisjonen til og med
juni 2018. Bo- og arbeidssituasjonen hans er uendret, men planen er tilbakeflytting til Tynset i
2018.
I permisjonsperioden har Jan Kåre Moan vært fast medlem for Senterpartiet til
kommunestyret.
Etter kommuneloven § 15, pkt. 2, kan kommunestyret etter søknad frita, for kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine
plikter i vervet.
Rådmannens innstilling:
Kristoffer Hagen innvilges forlenget permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Senterpartiet i perioden 01.07.2017–30.06.2018.
Jan Kåre Moan fortsetter som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
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Sak 51/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/780

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
51/17
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Melding om vedtak sendes til
Cathrine Fodstad
Øvrige varamedlemmer
Saksopplysninger
Cathrine Fodstad er 1. vara til kommunestyret for Senterpartiet. Hun søker i brev, datert
21.03.2017, om fritak fra dette vervet. Bakgrunnen for søknaden er mye annet arbeid og
overgang til ny jobb 01.05.2017. Hun skriver at total arbeidsbelastning vil bli for stor dersom
hun skal delta i politiske møter.
Etter kommuneloven § 15, pkt. 2, kan kommunestyret etter søknad frita, for kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine
plikter i vervet.
Dersom søknaden fra Fodstad imøtekommes, rykker Eva Iren Furuli opp som 1. vara for
Senterpartiet til kommunestyret. Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp.
Rådmannens innstilling:
Cathrine Fodstad innvilges fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret for
Senterpartiet for resten av valgperioden.
Vara for Senterpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden:
1. Eva Iren Furli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
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