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Spørsmål fra Solfrid Storli, SP, ang. vikarbyrå, vikarbruk og nødvendig kompetanse i helse og
omsorgssektoren (vedlegg 1) ble besvart av ordføreren (vedlegg 2).

79/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.08.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.08.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.08.2017.

80/17
KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG
KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET
Formannskapets innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, anbefaler kommunestyret å vedta de vedlagte
forslagene til nye kommunale retningslinjer for behandling av jord- og konsesjonslovsaker
i Tynset.
2. Retningslinjene legges fram for kommunestyret for endelig vedtak.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar de vedlagte forslagene til nye kommunale retningslinjer for
behandling av jord- og konsesjonslovsaker i Tynset.

81/17
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, ALVDAL
OG TYNSET, ENDELIG BEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår Kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyret Kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset med følgende dokumenter:
1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2017-2021
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2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset
tettsted 2015-2027

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer og å foreta mindre korrigeringer
på Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet i etterkant av vedtatt plan.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyret Kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset med følgende dokumenter:
1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2017-2021
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset
tettsted 2015-2027
2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer og å foreta mindre korrigeringer
på Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet i etterkant av vedtatt plan.
82/17
REGULERINGSPLAN FOR RULLESKILØYPE HAVERSVEIEN –
ENDELIG BEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, detaljregulering
av rulleskiløype i Haversveien, plan-ID 201601 i Tynset kommune med følgende
dokumenter:
1. Planbestemmelser, datert 21.08.17.
2. Plankart, datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 21.08.17.
4. ROS-analyse, datert 02.06.17.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, detaljregulering
av rulleskiløype i Haversveien, plan-ID 201601 i Tynset kommune med følgende
dokumenter:
1. Planbestemmelser, datert 21.08.17.
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2.
3.
4.

Plankart, datert 02.06.17.
Planbeskrivelse, datert 21.08.17.
ROS-analyse, datert 02.06.17.

83/17
REVIDERING AV FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA
MINDRE AVLØPSANLEGG
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre vedtar «Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre
avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende) for Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og
Tynset kommune, Hedmark», som vedlagt.
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.
Vedtaket hjemles i Forurensningsforskriften § 12-6 som tillater kommunen å fastsette lokal
forskrift som erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar «Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre
avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende) for Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og
Tynset kommune, Hedmark», som vedlagt.
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.
Vedtaket hjemles i Forurensningsforskriften § 12-6 som tillater kommunen å fastsette lokal
forskrift som erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13.

84/17
SALG AV TOMTEAREAL MELLOM FIAS OG TYNSET RENSEANLEGG
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal fra matrikkelenhet gnr/bnr 46/54 og 44/25 på
om lag 0,7 dekar til SK-Bygg v. Roar Kolstad.
Prisen settes til kr 130 pr. m2. Kostnader for oppmåling, tinglysning og eventuelle andre
omkostninger betales av kjøper.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal fra matrikkelenhet gnr/bnr 46/54 og 44/25 på
om lag 0,7 dekar til SK-Bygg v. Roar Kolstad.
Prisen settes til kr 130 pr. m2. Kostnader for oppmåling, tinglysning og eventuelle andre
omkostninger betales av kjøper.

85/17
OVERSIKT/VEDLIKEHOLDSBEHOV TRYGDEBOLIGER (TILRETTELAGTE
BOLIGER)
Rådmannens innstilling:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.
Behandling:
Jan Erik Larsen ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.

86/17
OVERDRAGELSE AV 1 AKSJE I ANNO MUSEUM A/S
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune overtar én aksje i Anno museum AS fra stiftelsen NordØsterdalsmuseet.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Nytt punkt 2:
Kjøpesum utgjør kr 0.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune overtar én aksje i Anno museum AS fra stiftelsen NordØsterdalsmuseet.
2. Kjøpesum utgjør kr 0.
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87/17
HØRINGSUTTALELSE "KULTURSTRATEGI FOR HEDMARK
FYLKESKOMMUNE 2018-2022"
Rådmannens innstilling:
1. Vedlagte høringsuttalelse vedtas av kommunestyret og sendes Hedmark fylkeskommune
som Tynset kommunes høringssvar.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagte høringsuttalelse vedtas av kommunestyret og sendes Hedmark fylkeskommune
som Tynset kommunes høringssvar.

88/17
REKRUTTERING FAGKOMPETANSE HELSE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
1. Rådmann bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen har behov for tjenester fra
vikarbyrå og om det er ønskelig å gå ut med et felles anbud på dette.
2. Det gis støtte til at de stabiliserings- og rekrutteringstiltak det har vært jobbet med i HOsektoren tas med i arbeidet med virksomhetsplan og blir en del av denne prosessen.
3. Jobbingen som gjøres på ulike arenaer med tanke på reelle desentraliserte
høgskoleutdanninger følges opp både fra administrativt og politisk nivå.
4. Kommunen må sikre at de stabiliserings og rekrutteringstiltak som er etablert blir
tydeliggjort for egne ansatte og søkere til våre stillinger.
Behandling:
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Punkt 1 i rådmannens innstilling endres til:
Rådmannen bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen ønsker å inngå i en felles
vikarpool. Med personer med lokal tilknytning som kan bidra i flere av kommunene og over
lengre tid.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 8 mot 19 stemmer.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Punkt 3 i rådmannens innstilling endres til:
Kommunen forventer at høgskolen tilrettelegger for lokal utdanning i Fjellregionen av
helsepersonell med snarest mulig oppstart.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
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Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Nytt punkt 5: Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet:
Rådmannen bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen ønsker å inngå i en felles
vikarpool. Med personer med lokal tilknytning som kan bidra i flere av kommunene og over
lengre tid.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmann bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen har behov for tjenester fra
vikarbyrå og om det er ønskelig å gå ut med et felles anbud på dette.
2. Det gis støtte til at de stabiliserings- og rekrutteringstiltak det har vært jobbet med i HOsektoren tas med i arbeidet med virksomhetsplan og blir en del av denne prosessen.
3. Kommunen forventer at høgskolen tilrettelegger for lokal utdanning i Fjellregionen av
helsepersonell med snarest mulig oppstart.
4. Kommunen må sikre at de stabiliserings og rekrutteringstiltak som er etablert blir
tydeliggjort for egne ansatte og søkere til våre stillinger.
5. Rådmannen bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen ønsker å inngå i en felles
vikarpool. Med personer med lokal tilknytning som kan bidra i flere av kommunene og
over lengre tid.

89/17
NÆRINGSARBEIDET I FJELLREGIONEN - HØRING
Rådmannens innstilling:
Dagens ordning med to regionale næringssjefer videreføres ikke etter 31.12.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dagens ordning med to regionale næringssjefer videreføres ikke etter 31.12.2017.

90/17
OPPDATERING AV TYNSET KOMMUNES EIERSKAPSMELDING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å oppdatere eierskapsmeldingen med de endringer som er foreslått
innarbeidet i meldingen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar å oppdatere eierskapsmeldingen med de endringer som er foreslått
innarbeidet i meldingen.

91/17
REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget. Reglementet gjøres
gjeldende fra 25.10.17.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Pilpunkt 1 og 2 i § 6 strykes.
Pilpunkt 3 og 4 blir nye pilpunkt 1 og 2.
Nytt pilpunkt 3: «Skal føre løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning på vegne
av kommunestyret.»
Forslaget fra ordfører Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget med følgende endringer:
Pilpunkt 1 og 2 i § 6 strykes.
Pilpunkt 3 og 4 i § 6 blir nye pilpunkt 1 og 2.
Nytt pilpunkt 3: «Skal føre løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning på vegne
av kommunestyret.»
Reglementet gjøres gjeldende fra 25.10.17.

92/17
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2017 til etterretning.
2. Budsjett for opprusting av kommunestyresal (0183) reguleres opp med kr 0,8 mill. og
prosjekt bygging av utleieboliger (0602) som reguleres ned med kr 0,8 mill.
3. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
Behandling:
Vidar Mortensen, AP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2017 til etterretning.
2. Budsjett for opprusting av kommunestyresal (0183) reguleres opp med kr 0,8 mill. og
prosjekt bygging av utleieboliger (0602) som reguleres ned med kr 0,8 mill.
3. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.

93/17
ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER
Rådmannens innstilling:
1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.
2. Kommunale vigsler skal som hovedregel skje i kommunestyresalen i Tynset rådhus.
Nødvendige midler for disse arrangementene settes av i budsjettet for 2018.
3. Vigsler i Tynset kommune gjennomføres på fredager i tidsrommet kl. 1100-1500, med
unntak av i skolens ferier. Vigselen må bestilles 6 uker i forkant av seremonien.
4. Det åpnes opp for vigsler for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune.
5. Kostnader for vigsler utenom kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider
og for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune, betales av de som skal vigsles.
Gebyrer for dette legges inn i budsjettet for 2018.
6. Rådmannen gis myndighet til i samråd med ordfører å utarbeide retningslinjer og
informasjon for hvordan kommunale vigsler skal gjennomføres i Tynset kommune.
7. Politisk delegeringsreglement oppdateres med ordførers og varaordførers oppgaver ifm
kommunal vigsel, og ordfører gis myndighet til å endre på praktiske forhold knyttet til
selve vigselen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.
2. Kommunale vigsler skal som hovedregel skje i kommunestyresalen i Tynset rådhus.
Nødvendige midler for disse arrangementene settes av i budsjettet for 2018.
3. Vigsler i Tynset kommune gjennomføres på fredager i tidsrommet kl. 1100-1500, med
unntak av i skolens ferier. Vigselen må bestilles 6 uker i forkant av seremonien.
4. Det åpnes opp for vigsler for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune.
5. Kostnader for vigsler utenom kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider
og for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune, betales av de som skal vigsles.
Gebyrer for dette legges inn i budsjettet for 2018.
6. Rådmannen gis myndighet til i samråd med ordfører å utarbeide retningslinjer og
informasjon for hvordan kommunale vigsler skal gjennomføres i Tynset kommune.
7. Politisk delegeringsreglement oppdateres med ordførers og varaordførers oppgaver ifm
kommunal vigsel, og ordfører gis myndighet til å endre på praktiske forhold knyttet til
selve vigselen.
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94/17
SØKNAD OM VARIG UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Vidar Mortensens søknad om varig fritak fra verv som kommunestyrerepresentant for resten
av valgperioden imøtekommes.
Evelyn Sørgård Næverdal blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret. Hun
trer også inn i komite oppvekst.
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret:
1. Hilde Nygaard Bergh
2. Else Olea Nyheim
3. Ragnar Talsnes
4. Ola Strømshoved
5. Kari Skjulhaug
6. Bryndis Sigfusson
7. Terje Grandum
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole:
Terje Hylen
Vararepresentant for AP til valgnemnda:
Evelyn Sørgård Næverdal
Styremedlem til Nye Tynset taxisentral:
Morten Resell
Behandling:
Vidar Mortensen, AP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vidar Mortensens søknad om varig fritak fra verv som kommunestyrerepresentant for resten
av valgperioden imøtekommes.
Evelyn Sørgård Næverdal blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret. Hun
trer også inn i komite oppvekst.
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret:
1. Hilde Nygaard Bergh
2. Else Olea Nyheim
3. Ragnar Talsnes
4. Ola Strømshoved
5. Kari Skjulhaug
6. Bryndis Sigfusson
7. Terje Grandum
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Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole:
Terje Hylen
Vararepresentant for AP til valgnemnda:
Evelyn Sørgård Næverdal
Styremedlem til Nye Tynset taxisentral:
Morten Resell
Vidar Mortensen fratrådte møtet og som kommunestyrerepresentant. Evelyn Sørgård
Næverdal tiltrådte møtet som ny fast kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.
95/17
SØKNAD OM VARIG UTTREDEN AV VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Rådmannens innstilling:
Nils Kristen Sandtrøens søknad om varig uttreden fra verv som kommunestyrerepresentant for
resten av valgperioden imøtekommes.
Hilde Nygaard Bergh blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden
2015–2019:
1. Else Olea Nyheim
2. Ragnar Talsnes
3. Ola Strømshoved
4. Kari Skjulhaug
5. Bryndis Sigfusson
6. Terje Grandum
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Varamedlem til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:
Jon Tore Dalsegg
Behandling:
Nils Kristen Sandtrøen, AP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nils Kristen Sandtrøens søknad om varig uttreden fra verv som kommunestyrerepresentant for
resten av valgperioden imøtekommes.
Hilde Nygaard Bergh blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden
2015–2019:
1. Else Olea Nyheim
2. Ragnar Talsnes
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3.
4.
5.
6.

Ola Strømshoved
Kari Skjulhaug
Bryndis Sigfusson
Terje Grandum

Varamedlem til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:
Jon Tore Dalsegg

Nils Kristen Sandtrøen fratrådte møtet og som kommunestyrerepresentant/varaordfører. Hilde
Nygaard Bergh tiltrådte møtet som ny fast kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.
96/17
VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET
Rådmannens innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Einar Røe
Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Kjetil Lorentzen:
Terje Hylen
Stein Tronsmoen, SP, krevde skriftlig votering.
Tellekorps: Gerd Engebakken, SP, og Jon Tore Dalsegg, PP.
Einar Røe fikk 9 stemmer.
Terje Hylen fikk 13 stemmer.
5 blanke stemmer.
Vedtak:
Nytt formannskapsmedlem for resten av valgperioden 2015–2019:
Terje Hylen
97/17
VALG AV NY VARAORDFØRER
Rådmannens innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Tone Hagen
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Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ny varaordfører for resten av valgperioden 2015–2019:
Tone Hagen

98/17
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Rådmannens innstilling:
Per Martin Sandtrøen innvilges permisjon fra verv som kommunestyremedlem i perioden
25.10.2017–24.10.2018.
Cathrine Fodstad trer inn som fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Vararepresentanter for Senterpartiet til kommunestyret i perioden 25.10.2017–24.10.2018:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Per Martin Sandtrøen innvilges permisjon fra verv som kommunestyremedlem i perioden
25.10.2017–24.10.2018.
Cathrine Fodstad trer inn som fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Vararepresentanter for Senterpartiet til kommunestyret i perioden 25.10.2017–24.10.2018:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
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VEDLEGG 1

Spørsmål til ordfører Merete Myhre Moen
1. Ang vikarbyrå, vikarbruk og nødvendig kompetanse i helse og omsorgssektoren.
Viser til sak 25/17 Rekruttering fagkompetanse helse og omsorg.
Vedtaket sier at det senest 1. juli 2017, skal utarbeides en plan for rekruttere og beholde nødvendig
kompetanse for fremtiden på permanent basis. Samt gi en oversikt til kommunestyret for estimert
behov for innleie av tjenester fra vikarbyrå i forhold til helse og omsorgssektoren.
Kan ikke se at dette ble fremlagt før sommerferien, og det er heller ikke sak i kommunestyret for
august. Er det noen spesielle grunner til det, eller kan kommunestyret få en oversikt over dette? Forstår
det slik at det fremdeles er stort press på deler av HO, og tenker det er viktig at dette følges opp. Vi vet
jo at vikarbruk er en stor utgiftspost.

2. Ang kommunale boliger, her; på Kvikne.
Behov for boligutleie på Kvikne.
I vår hadde formannskapet møte på Kvikne, og i den forbindelse bedriftsbesøk hos bla. Visbook.
De fikk se en bedrift i jevn positiv utvikling, siden starten i 1999. Med en omsetning i 2016 på 25 mill.
Pr i dag har bedriften 14 ansatte på Kvikne, og noe det samme på Oppdal. Har også ansatte i Sverige,
og folk som server Tyskland.
Bedriften har utviklingspotensiale, og har hittil ansatt 1-2 personer pr år. Disse har en prøvetid på 6
mnd. Det er da behov for å leie en bolig i denne tiden. På lengre sikt , og evnt. fast ansettelse, finnes
boliger for salg. Visbook er en viktig bedrift på Kvikne og i Tynset kommune. Selskapet skatter til
Tynset kommune i dag.
Men, de uttrykte en klar bekymring! Dersom kommunen ikke kan bidra med noe tilrettelegging for
korttids utleie av bolig på Kvikne, kan resultatet bli at hele bedriften må flyttes til Oppdal. Arbeidsfolk
må ha en bolig!
Håper kommunen kan ta tak i dette og se på om 1 leilighet / hus kan oppgraderes, og avsettes til dette
formålet? Helst kanskje i Ulset byggefelt.
Ta kontakt med Visbook for å finne løsninger.

3. En videreføring av spm. 2… Viser til dialogseminar 2017, om å prioritere vedlikehold og bruk
av kommunale boliger og bygg.
Pr i dag står meg bekjent 1 kommunalt hus tomt på Yset. Dette er det folk som ønsker å kjøpe, men får
til svar fra kommunen at det ikke er beboelig. Tak må skiftes, og det finnes muggel/sopp. Prisen settes
så høy at en totalrenovering oppå kjøpesum er uaktuell.
Hvorfor ikke selge noe billigere og bli kvitt et hus man likevel ikke kan bruke? (Tviler på at
kommunen starter en totalrenovering her..)
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Viser til vedtak i sak 118/16 ang. salg av kommunale boliger.
Spesielt pkt 3: For utleieboligene i Tylldalen og Kvikne bes det om at:
-Leieprisene skal reduseres med inntil 30% i de kommunale boligene, da prisene i større grad må
tilpasses markedspris i det private markedet.
-At det vikes fra kriteriene for tildeling av kommunale boliger. Målet er økt bosetting i bygdene, og
alle typer leietagere må dermed få muligheten til å leie.
-Det kan inngås forhandlinger om salg av 1 bolig i Tylldalen og 1 bolig i Kvikne hvis det gis
tilslutning fra bygdas eget bygdeutvalg.
Kvikne 23.8.17
Solfrid Storli
Sp
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VEDLEGG 2

Svar på spørsmål fra Solfrid Storli, Sp
1. Ang vikarbyrå, vikarbruk og nødvendig kompetanse i helse og omsorgssektoren.
Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har i likhet med sektoren i resten av landet
utfordringer knyttet til rekruttering av høgskoleutdannet personell. Mest kritisk er rekrutteringen
av sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter men det ser også ut til at det blir vanskeligere å
rekruttere til stillinger som fastlege.
Som et resultat av dette hadde kommunestyret oppe en sak (K-sak 25/17) om bruk av vikarbyrå og
jobbing med tiltak knyttet til stabilisering og rekruttering. Kommunestyrets vedtak medførte mye
prosessarbeid. Spesielt det å utarbeide plan for å kartlegge, rekruttere og beholde kompetanse er
arbeid som krever dialog og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Kommunestyresak 88/17 som
er satt på sakskartet i møte i dag den 25/10, beskriver status og hva som er gjort så langt.
Jeg kan ikke annet enn å beklage at saken ikke ble lagt frem innen fristen. Tror vi må akseptere at
det ikke er mulig å få alle saker på bordet innen fristen. Det gjøres av og til valg internt om at man
må bruke noe mere tid av ulike årsaker. Det er kanskje heller ikke alltid at de fristene
kommunestyre setter er 100 % realistiske. Men vi jobber alltid med det mål for øye, å levere det
kommunestyre bestiller innen de fristene som settes. Men selvfølgelig er det riktig og viktig at
saker som er forsinket blir etterspurt og orientert om.
2. Kommunale boliger på Kvikne, behov for boligutleie.
Kommunens boliger kan vi dele inn i ulike kategorier:
Kommunale boliger: Tildeles på sosialt grunnlag(gjennomgangsboliger) I Tylldalen og på
Kvikne er det for øvrig gjennom kommunestyrevedtak bedt om en
romslighet omkring disse kriteriene.
Trygdeboliger:

Tildeles trygdede

Tilrettelagte boliger: Omsorgsbolig/bofellesskap/pensjonærhjem
I tillegg finnes psykiatriboliger og boliger i institusjon som på TFF.
På Kvikne har vi følgende boliger:
Kommunale boliger: Haugan 2 og 6
Trygdeboliger:

100 m2 og 86 m2 Eneboliger

2 stk. 2-roms 80m2 Tomannsbolig utenfor Enan
1 stk 3-roms 92m2 Enebolig utenfor Enan
2 stk 3-roms 90m2 Tomannsbolig i Ulset boligfelt

Tilrettelagte boliger: Leiligheter i bofellesskap inne på Enan
2 stk 2-roms 45 m2
8 stk 2-roms 37 m2
4 stk 1-roms 31 m2
Sett fra helse og omsorg i kommunen ser det ut til at behovet for boliger på Kvikne i stor grad
dekkes i og rundt Enan. Vedtakskontoret i kommunen behandler søknader om bolig også fra trygd
(NAV) og på sosialt grunnlag. De har ennå ikke mottatt søknader på boligene i Ulset boligfelt.
Det kan derfor synes fornuftig å omdisponere trygdeboligen på Ulset, som består av to leiligheter,
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til ordinære kommunale utleieboliger. I den ene leiligheten bor det i dag en eldre person som har
bodd der i minst 20 år. I den andre bor det en yngre person som er ansatt i kommunen.
Vedkommende har nå fått beskjed om at han må se seg om etter annet bosted.
Det har sommeren 2017 vært møte og befaring på Kvikne med representant fra kommunen og
Visbook, der Visbook la fram sitt ønske om mulighet for leie av kommunal boenhet til egne
ansatte. Næringskonsulent i kommunen har også i ettertid hatt kontakt med Visbook for å få mer
klarhet i deres behov og ønsker omkring det å eie eller leie.
Hvis en av trygdeleilighetene på Ulset blir ledige, har vi muligheten til å leie ut til eksempelvis
Visbook, hvis kommunestyre omdisponerer disse trygdeboligene til kommunale boliger, og
forutsatt at vi får en henvendelse som tilsier ønske om leie fra Visbook. Jeg kommer derfor
umiddelbart til å be om en sak som ser på muligheten til å omdefinere tomannsboligen på Ulset til
kommunale boliger, slik at dette er tatt stilling til av kommunestyret neste gang boligene blir
ledige, og nye leietagere skal vurderes.
Generelt gjelder at kommunen ikke uten videre kan særbehandle private næringsdrivende i
kommunen ved å avhende eiendom uten utlysning eller budrunde eller på annet vis leie ut spesielt
fordelaktig. Haugan 6 ble taksert, og lagt ut for salg via eiendomsmeglerfirmaet Aktiv eiendom.
Den ble solgt 23/10-17 over takstpris. Visbook ble orientert om at eiendommen Haugan 6 ble lagt
ut for salg.
3. Videreføring av spørsmål 2. Det vises til dialogseminar 2017, om å prioritere vedlikehold
og bruk av kommunale boliger og bygg.
Under kategorien kommunale utleieboliger har vi to på Kvikne, det er tomt 6 og tomt 2 i Haugan
boligfelt.
Haugan 6. Boligen har leieareal på 86 m2, månedsleie er kr 5 318,- den ble fraflyttet 01.12.2015.
Dette huset ble som tidligere nevnt nylig lagt ut for salg som følge av kommunestyrets vedtak i
sak 107/16 av den 29.11.2016 Det ble gjennomført takst (verdivurdering) og markedsverdi ble
vurdert av takstmann til kr. 675 000,- I takstrapport nevnes at kjelleren i Haugan 6 har en
konstruksjon der det kan utvikle seg mugg og sopp. Vi er tidligere gjort kjent med at mangelfull
drenering medførte vanninntrenging i kjelleren relativt tidlig etter oppføring i 1981. Dette ble
utbedret ved oppgraving og legging av ny drenering. Etter dette er vi ikke kjent med noen
vanninntrenging.
Huset ble solgt 23/10-17 godt over takstpris.
Haugan 2 har leieareal 100 m2, månedsleie er kr 6 183,- fraflyttet 01.04.2017.
Kommunen hadde inntil 2016 kriterier som skulle prioritere vanskeligstilte ved tildeling av
kommunal bolig, men det ble i perioder leid ut til personer som ikke kom inn under denne
kategorien fordi det var lange perioder hvor en eller begge boligene ikke var utleid. Som en følge
av vedtak 118/16 kan vi pr. dags dato godkjenne alle typer leietagere i de kommunale boligene.
Eiendomsavdelingen er ikke kjent med at noen av boligene er ubeboelig. De er heller ikke kjent
med at svar som beskrevet i spørsmålet, er gitt publikum.
Takst (verdivurdering) er også bestilt for Haugan 2.
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