TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.11.2017
Tid:
18:00
Orientering fra FIAS v/daglig leder Jan Otto Saur
Informasjon fra Norsk Spekematfestival AS v/styreleder Jan Aage Røtnes
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
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
Hilde Nygaard Bergh
Medlem
Cathrine Fodstad
Medlem
Arne Eggen
Medlem
Jon Tore Dalsegg
Medlem
Evelyn Sørgård Næverdal
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
Medlem
Ibrahima Sesay
Medlem
Per Ivar Barmoen
Varamedlem
Atle Fiskvik

Forfall Møtt for

FO

Terje Hylen

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
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Interpellasjon fra Stein Tronsmoen, SP, vedrørende veinavn (vedlegg 1) ble besvart av
ordføreren (vedlegg 2).
99/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.10.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2017.
100/17
PROSJEKT – NYTAKSERING EIENDOMSSKATT 2018-2019
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune skal fastsette nye takster for beregning av eiendomsskatt fra og med
2020.
2. For taksering av boliger og fritidsboliger benyttes lokale besiktigere som ansettes i
engasjement.
3. For fastsetting av takstgrunnlag på verk og bruk samt eventuelt på næringseiendommer,
benyttes innleid konsulentbistand.
4. Kostnad for ny taksering av alle eiendommer i Tynset kommune anslås totalt til kr 3,5 mill
fordelt over årene 2018, 2019 og 2020
5. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune skal fastsette nye takster for beregning av eiendomsskatt fra og med
2020.
2. For taksering av boliger og fritidsboliger benyttes lokale besiktigere som ansettes i
engasjement.
3. For fastsetting av takstgrunnlag på verk og bruk samt eventuelt på næringseiendommer,
benyttes innleid konsulentbistand.
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4. Kostnad for ny taksering av alle eiendommer i Tynset kommune anslås totalt til kr 3,5 mill
fordelt over årene 2018, 2019 og 2020
5. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

101/17
SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør kommunestyret i Tynset et
prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter
kommuneloven § 28-1b, der Tynset er vertskommune.
Alle tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen.
Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til 01.03.2018. Det delegeres til rådmannen å
ferdigstille og underskrive samarbeidsavtalen.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Siste setning i rådmannens innstilling strykes. I stedet: «Det skal utarbeides samarbeidsavtale
som forelegges kommunestyret selv til behandling.»
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør kommunestyret i Tynset et
prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV, etter
kommuneloven § 28-1b, der Tynset er vertskommune.
Alle tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV foreslås delegert vertskommunen.
Formell dato for virksomhetsoverdragelse settes til 01.03.2018. Det skal utarbeides
samarbeidsavtale som forelegges kommunestyret selv til behandling.

102/17
NY SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL 110-SENTRAL I
INNLANDET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik
det fremgår av vedlegg til saksfremlegget.
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2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og
eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende
forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til
rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik
det fremgår av vedlegg til saksfremlegget.
2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og
eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende
forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til
rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning.
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.

103/17
SØKNAD OM NY BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK
GRUPPE 1 VED SPAR TYNSET
Rådmannens innstilling:
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gis til NG SPAR Innland (SPAR Tynset).
Salgstid er mandag - fredag kl. 08.00-20.00 og dager før søn- og helligdager, kl. 08.00-18.00.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gis til NG SPAR Innland (SPAR Tynset).
Salgstid er mandag - fredag kl. 08.00-20.00 og dager før søn- og helligdager, kl. 08.00-18.00.
Bevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
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104/17
NYVALG KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Einar Røe
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Einar Røe
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Einar Røe
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Einar Røe

105/17
NYVALG KOMITEER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Hilde Nygaard Bergh, AP, blir nytt medlem av komite miljø/landbruk/teknisk.
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk:
Sindre Sørhus
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hilde Nygaard Bergh, AP, blir nytt medlem av komite miljø/landbruk/teknisk.
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk:
Sindre Sørhus
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106/17
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL 2018-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2018–2019:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen (gjenvalg)
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2018–2019:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen (gjenvalg)

107/17
MØTEPLAN 2018 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 vedtas.
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VEDLEGG 1
Ordfører!
Dette er en interpellasjon som ikke skal åpne for presedens.
Først vil jeg beklage egen unnfallenhet og ikke minst mitt manglende engasjement og stor
grad av uoppmerksomhet. For ikke lenge siden hadde vi et stort vegnavnprosjekt i Tynset.
Mitt bidrag var at jeg flere ganger etterlyste status av dette, uten at jeg sjøl gav innspill til
innholdet.
Tidlig i høst forstod jeg at det var skjedd en stor uteglemmelse. Det som trigget denne
erkjennelsen hos meg var at jeg oppdaget at i Tynset kommune har vi både BRUGATA og
BRUVEGEN. Dette er egnet til å kunne skape forvekslinger. Brugata vet alle hvor er, men
Bruvegen er neppe kjent for så mange. Og vil ikke alarmsentralene kunne ta feil og forveksle
disse adressene? Disse sentralene er jo lokalisert til Gjøvik og Hamar, og lite lokalkjent.
Kommunen har endret gatenavn tidligere (fra Industrigata til Alfarheimgata), men det er ingen
utstrakt øvelse, og bør heller ikke være det. Derfor ønsker jeg ikke at denne saken skal skape
ny presedens.
Tynset har, i tråd med den nøkternhet, og ikke minst beskjedenhet som kjennetegner noen av
oss – i noen grad – ikke benyttet muligheten til å løfte opp personer som har bidratt til
samfunnsutviklingen litt over gjennomsnittet. Allikevel har en funnet det dristig nok til å ha
hele tre gater/veger knyttet til personnavn:
- Ramm Østgårdsgate
- Olaf Røsts gate
- Christianes vei.
Er det ikke på tide at vi gjør krus på noen flere av våre forgjengere?
Verdens første miljøminister er født i Tynset. Er ikke det verdt et navn på en veg, kanskje? Og
landets første kvinnelige statsråd i en borgerlig regjering er også født i Tynset. Vi må ikke
glømme historia vår. Det har med identitet å gjøre, og all grunn til å utvise stolthet over den!
-I Tynset har vi fire bruer over landets lengste elv, Glåma. To av disse er FV 30 (Brugata) og
Åbrua som binder FV 681 sammen med FV 30.
De øvrige to er ei på Auma og ei på Telneset. Og det flotte er at begge disse bruene har veg på
hver sin side av brukaret! Dette er henholdsvis FV 719 mellom FV 681 og RV 3 på Auma og
FV 720 mellom FV 681 og FV 30 på Telneset.
-Og nettopp på Auma finner vi altså nyskapningen «Bruvegen». Jeg foreslår at vi endrer det
navnet til Olav Gjærevolls veg. Jeg har allerede klarert det med Alvdals ordfører.
Olav Gjærevoll var som tidligere nevnt, født i Tynset i 1916, på garden Haugen (Sørgaarden)
på Auma. Hans foreldre (mora var fra Steen, Tynset) flyttet senere over grensa til Alvdal, men
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fortsatt på Auma, der han vokste opp. Han hadde lang politisk karriere, både på Stortinget
(19651969), i regjeringen (sosialminister 1963-1965, lønns- og prisminister 1971-1972 og
miljøminister 1972) og som ordfører (i Trondheim 1958-1963 og 1980-1981). Av yrke var
han professor i botanikk og er kjent blant annet for Fjellfloraen. Han døde i 1994.
Dersom dette forslaget går gjennom, vil Olav Gjærevolls veg gå gjennom eiendommen til
hans datter.

-Fylkevegen over Telneset har ikke noe navn i dag, og da synes jeg anledningen er til stede for
å foreslå at den skal hete Karen Grønn-Hagens veg.
Karen Grønn-Hagen var født i 1903 og oppvokst i Parkveien i Tynset. Hun døde 1982.
Karen Grønn-Hagen var altså Norges første kvinnelige statsråd i en borgerlig regjering
(familie- og forbrukerminister i 1963) og landets fjerde kvinnelige statsråd. Hun var også
Senterpartiets (daværende Bondepartiets) første kvinnelige stortingsrepresentant og var
innvalgt på Stortinget i periodene 1955-1957 og 1961-1965. Grønn-Hagen var gardbruker,
nettopp på Telneset.
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Begge disse navnene er vel verdt å ha med oss videre i det daglige.
Jeg har hatt kontakt med etterkommere av både Olav Gjærevoll og Karen Grønn-Hagen. Ingen
har motsatt seg det som her er foreslått – snarere tvert i mot.
-Jeg har nå tatt fram to navn. Til senere navnsetting av våre veger og gater, bør vi ta fram flere.
Jeg kan nevne:
- Hulda Garborg
- Arne Garborg
- Bjørnstjerne Bjørnsson
- Ivar Mortensson Egnund
- Karl Mikael Bratbost
- o.a.
Ordfører;
På bakgrunn av dette som nå er gjennomgått, vil jeg foreslå at ordføreren tar det
nødvendige initiativ til å gjennomføre disse to vegnavnendringene.
Om kreativiteten sitter passelig løst, ville det også være en fin gest om ordfører sørger
for behørig snorklipping i et arrangement der slekta til disse to inviteres.
Mvh Stein Tronsmoen
Kilder (blant annet):
https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_Gj%C3%A6revoll
https://no.wikipedia.org/wiki/Karen_Gr%C3%B8nn-Hagen
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VEDLEGG 2
Svar på interpellasjon fra Stein Tronsmoen vedrørende veinavn.
Jeg støtter dine tanker om at det er flott å bruke mere navn, for å i større grad fortelle om vår
historie gjennom våre veivalg. Samtidig skal vi huske på at vi har hatt komiteer i sving som
har gjort en fantastisk jobb for å sette navn på veiene i hele kommunen. De har lagt ned mye
arbeid, og valgene de har tatt har også mulig en historie. Disse komiteene som ble engasjert
innenfor hver sine geografiske områder har nok ikke hatt som hovedfokus å ha en overordnet
oversikt over alle navnene i hele kommunen, for å på denne måten sikre at veiene ikke fikk
navn som ved uhell kan forveksles på grunn store likhetstrekk.
Min holdning er at veikomiteenes arbeid som hovedsak skal respekteres. Det er også viktig at
vi ikke åpner for en prosedyre som sier at det er greit å skifte navn på ulike veier, som faktisk
nylig har fått navn. Slike saker kan skape presedens. Det er derfor viktig at det finnes gode
argumenter for å gjennomføre et slik endring. Vi skal også huske på at hver navneendring har
en kostnad både i form av skilt, kartgrunnlag, personalressurs etc.
Når det gjelder navn på veier som ikke har fått navn, er det full mulighet for å gjøre noe med
det til enhver tid, men vi skal også i disse sakene huske at det har en kostnad og veiene bør
være av en viss betydning før ressurser skal brukes på dette.
Ellers vil jeg opplyse om at kommunen har valgt å bruke skrivemåten vei og ikke veg. Her må
vi være konsekvente og fortsette med samme strategi.
Når jeg reflekterer omkring dine 2 konkrete forslag, så tenker jeg at argumentasjonen omkring
Brugata og Bruveien er relevant. Dette kan gi grunnlag for misforståelser og forsinkelser med
tanke på utrykninger etc. Jeg kan derfor støtte forslaget om å døpe om denne veien til Olav
Gjærevolls vei
Med tanke på forslaget om Karen Grønn-Hagens vei, så er dette en vei som ikke har navn fra
før. Det er fordi ingen boliger har direkte adkomst langs veien. Men jeg ser allikevel at denne
veien er svært sentral på Telneset. Den knytter Fv30 og Fv 681 sammen og har en del
gjennomgangstrafikk. Det kan også for utrykningskjøretøyer og andre som forsøker å finne
frem fremstå enklere hvis denne veien får et navn. Jeg støtter derfor også ditt forslag om å
døpe denne veien for Karen Grønn-Hagens vei
Konklusjonen blir derfor at jeg er positiv til dine forslag og jeg vil derfor be om en sak hvor
disse endringene fremmes for kommunestyret for vedtaksbehandling.
Med hilsen ordfører
Merete Myhre Moen
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