TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Tynset barneskole, musikkrommet
Møtedato: 28.04.2015
Tid:
Kl. 18.00
Kommunekompasset – presentasjon av resultat v/Håvard Moe KS-konsulent.
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Per Hermann Køhn Hansæl
Ibrahima Sesay
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Steinar Brekken
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Lisbeth Skiphamn Holten

Forfall:
Mahdi Hassan Mouhoumed
Margit Wang
Merknad:

Varamedlemmer:
Grethe Kristin Graven
Erland Horten
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
TYNSET, den 28.04.2015
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20/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.03.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.03.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.03.2015.

21/15
OMLEGGING AV TJENESTER I HELSE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tillegg til rådmannens innstilling:
Budsjettvedtaket fra desember 2014 vedrørende endringer innen helse- og omsorgssektoren
står fast.
Kjøkkenet på Enan legges ikke ned. Det iverksettes et arbeid for å finne en fremtidig
driftsform for kjøkkenet på Enan, der selvkost skal være førende. Arbeidet skal være ferdig
slik at eventuell ny driftsform kan iverksettes fra 1. januar 2016. For drift resten av 2015
bevilges det inntil kroner 500 000 fra næringsfondet.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
Omorganiseringsprosessen med demenstrapp og en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester
er ønskelig og kan fortsette under forutsetning av:
A. At omsorgsboligen ved Tjønnmosenteret, Enan og Furumoen likestilles med tanke på
bemanning. Dvs. at Enan bemannes med 1 person på dag, 1 person på kveld, samt hvilende
nattevakt. Dette for å sikre trygghet gjennom hele døgnet for beboerne ved alle
omsorgsboligene.
B. At kjøkkenet på Enan består med inntil 1 årsverk i minst ett år. Ordningen skal etter ett år
evalueres, og det skal vurderes om andre driftsformer med ev. kommunal støtte kan være
hensiktsmessig.
C. Kommunestyrerepresentantene skal orienteres om status og fremdrift i hvert
kommunestyremøte ut 2015.
Møtet ble hevet for gruppemøter.
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Etter gruppemøter:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble trukket.
Det ble lagt frem omforent forslag fra AP, SV, V, KrF og FrP v/Morten Sandbakken:
1. Som følge av rådmannens informasjon til kommunestyret er de forhold som fremgår i sak
6/15 pkt. A-D imøtekommet.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en egen sak på videre drift av kjøkkenet på
Enan.
3. Vedtaket vedrørende omlegginger innen helse og omsorg i virksomhetsplanen
opprettholdes.
Senterpartiet la frem justert forslag:
Omorganiseringsprosessen med demenstrapp og en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester
er ønskelig og kan fortsette under forutsetning av:
A. At omsorgsboligen ved Tjønnmosenteret, Enan og Furumoen likestilles med tanke på
bemanning. Dvs. at Enan bemannes med 1 person på dag, 1 person på kveld, samt hvilende
nattevakt. Dette for å sikre trygghet gjennom hele døgnet for beboerne ved alle
omsorgsboligene. Personalet disponeres av hjemmebasert når behovet tilsier det.
B. At kjøkkenet på Enan består med inntil 1 årsverk i minst ett år. Ordningen skal etter ett år
evalueres, og det skal vurderes om andre driftsformer med ev. kommunal støtte kan være
hensiktsmessig.
C. Kommunestyrerepresentantene skal orienteres om status og fremdrift i hvert
kommunestyremøte ut 2015.
Votering:
Det justerte forslaget fra Senterpartiet falt med 10 mot 17 stemmer.
Det omforente forslaget fra AP, SV, V, KrF og FrP vedtatt med 20 stemmer mot 7 stemmer
for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Som følge av rådmannens informasjon til kommunestyret er de forhold som fremgår i sak
6/15 pkt. A-D imøtekommet.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en egen sak på videre drift av kjøkkenet på
Enan.
3. Vedtaket vedrørende omlegginger innen helse og omsorg i virksomhetsplanen
opprettholdes.
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22/15
BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
Rådmannens innstilling:
Saken anses å være av politisk karakter og legges frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Saken utsettes.
Forslaget fra Steenland falt med 4 mot 23 stemmer.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet v/Signe Marit Lium:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Tynset kommunestyre har full tillit til at rådmannen og ledelsen i Tynset kommune vil foreta
beslutninger, også i ansettelser, som er til det beste for Tynset kommune, i tråd med gjeldende
lovverk.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 5 mot 22 stemmer.
Forslaget fra Lium vedtatt med 21 mot 6 stemmer.
Vedtak:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.

23/15
ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsmelding 2014 vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2014 fra kontrollutvalget til orientering.
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24/15
LOKAL FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER 2015-2017
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar følgende lokal forskrift:
Forskrift om utvida jakttid på bever i Tynset kommune for jaktsesongene fra og med 1.
april 2015 til og med 31. mars 2017
Fastsatt av Tynset kommune 28.4. 2015 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 2012 til og med
31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, 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 på bever i Tynset kommune for jaktsesongene fra og med 1.
april 2015 til og med 31. mars 2017
Fastsatt av Tynset kommune 28.4. 2015 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 2012 til og med
31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, 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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25/15
NYE SATSER FOR GODTGJØRELSE I KVIKNE FJELLSTYRE
Rådmannens innstilling:
Godtgjørelsen for styremedlemmer i Kvikne Fjellstyre fastsettes slik:
• For kveldsmøter settes godtgjørelsen opp fra kr 150,- pr møte til kr 250,- pr møte, for
dagmøter fra kr 500,- pr møte til kr 650 pr møte.
• Fast årlig godtgjøring for leder økes fra kr 6 000,- til kr 7 500,- og for nestleder fra kr
1 000,- til kr 1 500,-.
• Kjøregodtgjøring skal følge statens satser.
• Virkning for de nye satsene skal være fra og med neste fjellstyreperiode (2016).
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Godtgjørelsen for styremedlemmer i Kvikne Fjellstyre fastsettes slik:
• For kveldsmøter settes godtgjørelsen opp fra kr 150,- pr møte til kr 250,- pr møte, for
dagmøter fra kr 500,- pr møte til kr 650 pr møte.
• Fast årlig godtgjøring for leder økes fra kr 6 000,- til kr 7 500,- og for nestleder fra kr
1 000,- til kr 1 500,-.
• Kjøregodtgjøring skal følge statens satser.
• Virkning for de nye satsene skal være fra og med neste fjellstyreperiode (2016).
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