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Saksbehandler:
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53/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
23.05.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2017.

54/17
KOMMUNEDELPLAN FOR FÅSET OG FÅDALEN 2018–202129 –
PLANPROGRAM – ENDELIG VEDTAK
Formannskapets innstilling:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Fåset og Fådalen, 2018-2021(29) datert 09.05.17.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Fåset og Fådalen, 2018-2021(29) datert 09.05.17.

55/17
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER MED
HISTORISK VERDI/FREDET BEBYGGELSE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune fritar den fredete bebyggelsen på gnr. 36 bnr. 1 i Tynset for eiendomsskatt
med virkning fra skatteåret 2017.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b og begrunnes med at bygningene
er fredet.
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Behandling:
Tilleggsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen og Sosialistisk venstreparti
v/Margit Wang:
3. Tynset kommunestyre blir forelagt en sak om fritak for eiendomsskatt for fredede
bygninger i kommunen.
Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra Nordseth Moen og Wang, enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune fritar den fredete bebyggelsen på gnr. 36 bnr. 1 i Tynset for eiendomsskatt
med virkning fra skatteåret 2017.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b og begrunnes med at bygningene
er fredet.
3. Tynset kommunestyre blir forelagt en sak om fritak for eiendomsskatt for fredede
bygninger i kommunen.

56/17
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL DRENERING FRA TYNSET
KOMMUNES NÆRINGSFOND
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlagte Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset kommunes
næringsfond. Tilskuddsordningen gjelder for søknader som mottas fra og med 1. januar 2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset kommunes
næringsfond. Tilskuddsordningen gjelder for søknader som mottas fra og med 1. januar 2017.

57/17
FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE
BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og
omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester»
for Tynset kommune som fremlagt.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og
omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester»
for Tynset kommune som fremlagt.

59/17
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - VEDTAK ETTER HØRING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Kommunikasjonsstrategi for Tynset kommune med følgende
endringer:
• Tilleggstekst på side 3 (Mål for kommunikasjon): Kommunikasjonsstrategien følges
opp i personalmøter av alle tjenesteområder.
• Tilleggstekst på side 7 (Kanaler): Saksbehandler eller dens leder uttaler seg til media i
aktuelle saker, så lenge ikke annet er avtalt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Kommunikasjonsstrategi for Tynset kommune med følgende
endringer:
• Tilleggstekst på side 3 (Mål for kommunikasjon): Kommunikasjonsstrategien følges
opp i personalmøter av alle tjenesteområder.
• Tilleggstekst på side 7 (Kanaler): Saksbehandler eller dens leder uttaler seg til media i
aktuelle saker, så lenge ikke annet er avtalt.

60/17
SØKNAD TILSKUDD TIL DUGNADSFIBERPROSJEKT I BRYDALEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 600 000 i støtte til utbygging av bedre bredbånd til Brydalen.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 600 000 i støtte til utbygging av bedre bredbånd til Brydalen.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

61/17
SØKNAD OM STØTTE TIL FIBERUTBYGGING I NEBY - BYGDA - AAEN
Rådmannens innstilling:
Søknaden om ytterligere kr 400 000 i tilskudd til dugnadsfiberprosjektet i Neby/bygda/Aaen
avslås.
Behandling:
Per Hermann Køhn Hansæl, SP, ble erklært habil.
Omforent forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, uavhengig
representant Berit Nordseth Moen og KrF:
Tynset kommune støtter med kr 100 000 i tilskudd til dugnadsfiberprosjektet i
Neby/bygda/Aaen.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Vidar Mortensen:
Tynset kommune tildeler dugnadsfiberkomiteen Neby/bygda/Aaen kr 200 000 av avsatte
midler til bredbåndsutbygging.
Prøvevotering:
a) Forslaget fra Mortensen fikk 16 stemmer.
b) Omforent forslag fra SV, H, MDG, uavhengig repr. og KrF fikk 11 stemmer.
Forslaget fra Mortensen vedtatt med 19 stemmer mot 8 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune tildeler dugnadsfiberkomiteen Neby/bygda/Aaen kr 200 000 av avsatte
midler til bredbåndsutbygging.

62/17
TYNSET KOMMUNES BRUK AV MIDLER TIL BISTANDSPROSJEKTER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune vedtar for de nærmeste årene framover å legge følgende prinsipper til grunn
når eventuell støtte til bistandsprosjekter skal vurderes:
• Prosjekter som driftes av lokale ildsjeler skal prioriteres
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• Støtte som kan være avgjørende for at et prosjekt økonomisk sett lar seg gjennomføre
skal prioriteres
• NRKs TV-aksjon støttes de kommende fem årene med kr 30 000 pr. år, med midler fra
konto 14901-1000 «Reservert tilleggsbevilgning»
Behandling:
Endringsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
1. Støtte prioriteres etter følgende kriterier:
- Kvalitet på arbeidet.
- Evne til å nå sårbare grupper.
- Effekt per krone.
- Langsiktighet.
2. Prosjekter med lokal tilknytning bør prioriteres.
Sørhus sitt forslag punkt 1 satt opp mot kulepunkt 2 i rådmannens innstilling:
Forslaget fra Sørhus enstemmig vedtatt.
Sørhus sitt forslag punkt 2 satt opp mot kulepunkt 1 i rådmannens innstilling:
Forslaget fra Sørhus vedtatt med 21 mot 6 stemmer.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune vedtar for de nærmeste årene framover å legge følgende prinsipper til grunn
når eventuell støtte til bistandsprosjekter skal vurderes:
• Prosjekter med lokal tilknytning bør prioriteres.
• Støtte prioriteres etter følgende kriterier:
- Kvalitet på arbeidet.
- Evne til å nå sårbare grupper.
- Effekt per krone.
- Langsiktighet.
• NRKs TV-aksjon støttes de kommende fem årene med kr 30 000 pr. år, med midler fra
konto 14901-1000 «Reservert tilleggsbevilgning»

63/17
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2016
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmeldinga for 2016.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Administrasjonen bes snarest komme tilbake til kommunestyret med en mer omfattende
beskrivelse av progresjonen i klimaarbeidet i henhold til kommunens klima- og miljøplan.
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Forslaget fra Sørhus falt med 8 mot 29 stemmer.
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmeldinga for 2016.
Årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.

64/17
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2017
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2017 til etterretning
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2017 til etterretning
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.

65/17
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET
Rådmannens innstilling:
Atle B. Barbakken innvilges fritak fra verv som nestleder i trafikksikkerhetsutvalget for resten
av valgperioden.
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt medlem (nestleder) til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
Jostein Sivertsen
Nytt varamedlem til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
Gunn Engen
TYNSET KOMMUNE
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Atle B. Barbakken innvilges fritak fra verv som nestleder i trafikksikkerhetsutvalget for resten
av valgperioden.
Nytt medlem (nestleder) til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
Jostein Sivertsen
Nytt varamedlem til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
Gunn Engen

66/17
EIENDOMSSKATT - KRAV OM REDUKSJON AV KAPITALISERINGSRENTEN
FOR VERDSETTING AV KRAFTANLEGG
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune har følgende anmodning:
1. Finansdepartementet må fastsette kapitaliseringsrenten for eiendomsskatteformål på
grunnlag av forskrift, slik som tidligere. Den risikofrie realrenten fastsettes i tråd med
gjeldende forskrift § 18-8-1. I forskrift § 18-8-4 foreslås det en inflasjonsjustering som
tidligere og med tillegg av et risikopåslag på 2 %. Det bør vurderes om beregningen av
renten settes til gjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 12 måneders
gjenstående løpetid, beregnet på grunnlag av inntektsåret og de fire foregående
inntektsårene, mot tidligere to foregående år.
2. Stortinget må sørge for at det lave rentenivået over flere år blir gjenspeilet i
kapitaliseringsrenten, slik at eiendomsskatten fortsatt bygger på reelle markedsverdier.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune har følgende anmodning:
1. Finansdepartementet må fastsette kapitaliseringsrenten for eiendomsskatteformål på
grunnlag av forskrift, slik som tidligere. Den risikofrie realrenten fastsettes i tråd med
gjeldende forskrift § 18-8-1. I forskrift § 18-8-4 foreslås det en inflasjonsjustering som
tidligere og med tillegg av et risikopåslag på 2 %. Det bør vurderes om beregningen av
renten settes til gjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 12 måneders
gjenstående løpetid, beregnet på grunnlag av inntektsåret og de fire foregående
inntektsårene, mot tidligere to foregående år.
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2. Stortinget må sørge for at det lave rentenivået over flere år blir gjenspeilet i
kapitaliseringsrenten, slik at eiendomsskatten fortsatt bygger på reelle markedsverdier.

67/17
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI HUGUDAL VANNVERK SA NY BEHANDLING
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.
Behandling:
Eva Iren Furuli, SP, og Einar Røe, AP, ble erklært inhabile og fratrådte behandlingen av
saken.
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Per Herman Køhn Hansæl:
Det er et vilkår at Hugudal Vannverk SA følger kommunale vanngebyrer.
Forslaget fra Hansæl enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg vedtatt med 23 mot 2 stemmer.
Vedtak:
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.
Det er et vilkår at Hugudal Vannverk SA følger kommunale vanngebyrer.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 13.06.2017.
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SØKNAD OM FORHÅNDSTILSAGN AV DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR
VIDEREDRIFT I FURUMOEN BARNEHAGE
Arkiv: 223 A10
Arkivsaksnr.: 17/177

Saksbehandler:
Mariann Hagen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
69/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Hoppensprett AS har søkt Tynset kommune om forhåndstilsagn av drift- og kapitaltilskudd
for videre drift i Furumoen barnehage. I søknaden blir det vist til at Marisko-stiftelsen
Alstadhaug Menighetsbarnehager og Hoppensprett AS har inngått en forpliktende
samarbeidsavtale angående fortsatt barnehagedrift i Furumoen. Hoppensprett AS har søkt om
drift- og kapitaltilskudd til en 2-avdelings barnehage med minimum 32 barn.
Det innstilles på at søknaden avslås.
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM FORHÅNDSTILSAGN AV DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR
VIDERE DRIFT I FURUMOEN BARNEHAGE, datert 27.01.2017
2. FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FORHÅNDSTILSAGN AV DRIFT- OG
KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE DRIFT I FURUMOEN BARNEHAGE, datert
03.03.2017
Melding om vedtak sendes til
Hoppensprett AS, Industrivegen 34, 2069 Jessheim
Saksopplysninger
Hoppensprett AS søkte 27.01.17 Tynset kommune om forhåndstilsagn av drift- og
kapitaltilskudd for videre drift av Furumoen barnehage. Hoppensprett AS skrev i søknaden at
de søker om drift- og kapitaltilskudd til en 2-avdelings barnehage med minimum 32 barn i
barnehagen. Bakgrunnen for søknaden er at Mariskostiftelsen Alstadhaug
menighetsbarnehager og Hoppensprett AS har inngått en forpliktende samarbeidsavtale
angående fortsatt barnehagedrift i Furumoen.
Furumoen barnehage er i dag eid av Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager.
Barnehagen har mottatt drift og kapitaltilskudd for 20 barnehageplasser fra Tynset kommune
fram til 01.08.2016. Etter denne dato har det ikke vært barnehagedrift i lokalene.
Barnehagen ble lagt ut for salg høsten 2016. To interessenter, Hoppensprett AS og
Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS kontaktet kommunen og søkte om drift- og
kapitaltilskudd for videre drift i Furumoen barnehage. På samme tid mottok Tynset kommune
klage fra Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager på at Furumoen barnehage var

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 15 av 36

Sak 69/17
utelatt fra barnehageopptaket 2017-18. Dette til tross for at barnehagen ikke var i drift, at
barnehagelokalene var lagt ut for salg og kommunen ikke hadde mottatt noen informasjon om
hvilket barnehagetilbud det skulle være ved Furumoen for barnehageåret 2017-18.
Barnehagemyndigheten og barnehagene har klare rutiner for hvordan dette skal meldes, og det
er også nedfelt i samarbeidsavtalen som kommunen har med de private barnehagene. I klagen
viser barnehageeier til brevet av 01.07.2016 der kommunen informeres om at barnehagen er
midlertidig stengt og at barnehagen ønsker å være med på barnehageopptaket 2017-2018.
Tynset kommune og Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager tolker
barnehageloven ulikt når det gjelder kommunens plikt til å yte tilskudd etter lovens § 14.
Tynset kommune har derfor ønsket en avklaring av sine forpliktelser opp imot Mariskostiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager før søknadene om forhåndstilsagn ble behandlet,
og har lagt fram sitt syn på saken for nåværende eier av barnehagen. Barnehageeier er uenig
med kommunen og i kommunens behandling av saken, og har sendt klage til Fylkesmannen.
Klagen er datert 26.07.17. I klagen presiserer Marisko-stiftelsen Alstadhaug
Menighetsbarnehager at spørsmål rundt en eventuell overdragelse av barnehagen skal holdes
utenfor saken. Uklarheten som har vært, er årsaken til at søknadene ikke er lagt fram for
politisk behandling før nå. Hoppensprett AS og Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS ble i
kommunens foreløpige svar på søknadene informert om den utsatte behandlingen av
søknadene.
Barnehagelovens § 14 regulerer kommunens forpliktelse til å finansiere drift av ikkekommunale barnehager, deriblant private barnehager. Furumoen barnehage er en privat
barnehage. Furumoen barnehage eies i dag av Mariskostiftelsen Alstadhaug
menighetsbarnehager. Barnehagen har ikke vært i drift etter 01.08.2016.
I henhold til barnehagelovens § 14 første ledd har kommunen plikt til å finansiere private
barnehager i kommunen som har søkt om godkjenning jf barnehagelovens § 10 før
barnehagesektoren ble rammefinansiert, det vil si før 01.01.2011.
I henhold til barnehagelovens § 14 annet ledd, kan kommunen finansiere private barnehager i
kommunen som har søkt om godkjenning etter 01.01.2011, men disse barnehagene har ikke
automatisk rett til tilskudd. Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale
skjønnet må her se hen til barnehagelovens § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å
tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.
Saksvurdering
Søknaden fra Hoppensprett AS gjelder søknad om forhåndstilsagn av drift- og kapitaltilskudd
for videre drift i Furumoen barnehage. Her kommer barnehagelovens § 14 til anvendelse.
Barnehagelovens § 14 første og annet ledd angir kommunens finansieringsforpliktelse for
ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å finansiere barnehager i kommunen
som har søkt om godkjenning etter barnehagelovens § 10 før barnehagesektoren ble
rammefinansiert. Dette går fram av første ledd i paragrafen. Barnehager som søker
godkjenning etter at barnehagetilskuddene fra staten ble innlemmet i kommunerammen, har
ikke automatisk rett på tilskudd. Her kan kommunen yte tilskudd, og kommunen avgjør dette
etter eget skjønn. Dette går fram av andre ledd i barnehagelovens § 14. Kommunens rett til å
bruke skjønn er senest bekreftet i Kunnskapsdepartementets rundskriv av 12.juni 2017 som
omhandler tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager.
Søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen i henhold til barnehagelovens § 10 er
avgjørende for om barnehagen skal behandles etter § 14 første eller annet ledd.
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Barnehagesektoren ble rammefinansiert fra 01.01.2011. Da fikk kommunene ansvaret for å
finansiere all barnehagedrift i både kommunale og private barnehager.
Søknaden fra Hoppensprett AS gjelder drift- og kapitaltilskudd for å drive Furumoen
barnehage videre. Dette dokumenteres ved at både Hoppensprett AS og Marisko-stiftelsen
Alstadhaug Menighetsbarnehager har informert Tynset kommune om at partene har inngått en
intensjonsavtale. Det kan dermed legges til grunn at det dreier seg om barnehagelokalene til
Furumoen barnehage. Hva som er godkjenningstidspunktet for Furumoen barnehage er av
betydning for saksbehandlinga. Furumoen barnehage skiftet eier i 2013. Fra barnehagen ble
etablert for 30 år siden og fram til 01.08.2013 var Furumoen foreldreeiet. Siste godkjenning
av Furumoen barnehage før Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager ble eiere, er
fra 03.06.1999. Furumoen barnehage ble den gangen godkjent for aldersgruppa under 3 år og
den samlede godkjenningen gjaldt for inntil 20 barn når alle barna var over 3 år. Ved
eierskiftet i 2013 flyttet barnehagen inn i nye lokaler på ny adresse, og barnehagen søkte og
fikk ny godkjenning i henhold til barnehagelovens § 10 fra 15.07.2013. Marisko-stiftelsen
Alstadhaug Menighetsbarnehager drev Furumoen barnehage videre fra 01.08.13 til
01.08.2016.
I brev av 01.07.2016 ble Tynset kommune orientert av Marisko-stiftelsen Alstadhaug
menighetsbarnehager om at Furumoen barnehage ville bli midlertidig stengt fra 1.august 2016
og at eier var inne i en salgsprosess. Barnehageeier skrev også i meldingen at de ønsket å være
med på neste års barnehageopptak. Det har ikke vært barnehagedrift i Furumoen barnehage
siden da. De ansatte ble sagt opp eller har sjøl sagt opp jobben sin. De 20 barnehageplassene
som var i Furumoen barnehage fram til 01.08.2016 blir nå finansiert av Tynset kommune i
andre private og kommunale barnehager, siden det også er kommunens plikt å oppfylle retten
til barnehageplass. Kommunens oppfatning er at ved en eventuell ny oppstart av Furumoen
barnehage med ny eier, kreves ny godkjenning etter § 10 i barnehageloven.
Den 08.11.16 mottok Tynset kommune varsel per telefon og e-post om at Marisko-stiftelsen
Alstadhaug menighetsbarnehager hadde interesserte kjøpere til lokalene til Furumoen
barnehage, og at disse var interessert i virksomhetsoverdragelse som inkluderte Furumoen
barnehages vedtak om offentlig tilskudd for inntil 20 barnehageplasser. Tynset kommune
svarte i brev av 10.11.16 at kommunen ikke ser på salg av barnehagelokalene som
virksomhetsoverdragelse siden det ikke var barnehagedrift ved Furumoen, at barna hadde fått
plass i andre barnehager og de ansatte hadde sagt opp eller var sagt opp. Kommunen
informerte samtidig om at en eventuell ny eier måtte søke ny godkjenning og søke på nytt om
drift og kapitaltilskudd, i henhold til barnehagelovens §§ 10 og 14.
Gjeldende søknad om tilskudd behandles derfor etter barnehagelovens § 14 annet ledd. Den
bestemmelsen sier at kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning
etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. I henhold til loven kan kommunen avgjøre
dette etter eget skjønn, men det kommunale skjønnet må gjøre en vurdering opp imot
barnehagelovens § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og
driftsformer til lokale forhold og behov.
I forbindelse med at Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager tok over driften av
Furumoen barnehage og ansvaret for både barn og ansatte fra 2013, søkte Furumoen
barnehage den 07.08.2012 om utvidelse av Furumoen barnehage og om tilskudd til drift av
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inntil 3 avdelinger med til sammen 45 plasser. Tynset kommune avslo søknaden om 25 nye
barnehageplasser og begrunnet avslaget med at kommunestyret hadde vedtatt en plan for
barnehageutbygging og at en behovskartlegging viste at kommunen ikke hadde behov for flere
plasser utover dette. Dette avslaget klaget Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager
på, og saken ble oversendt Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen ga Tynset kommune
medhold i saken og opprettholdt vedtaket. Kommunen innvilget tilskudd for inntil 20
barnehageplasser som Furumoen allerede mottok tilskudd for. Dette ble begrunnet med at det
var rimelig og i samsvar med lovens intensjon at de nye eierne fikk videreføre de 20
barnehageplassene som Furumoen over lang tid hadde hatt ansvar for og som også lå til grunn
for kommunens plan for barnehageutbygging den gangen.
Denne gangen er forutsetningene annerledes. På søknadstidspunktet er det ikke barnehagedrift
i Furumoen barnehage. Barna som gikk der fram til 01.08.2016 har fått plass i andre
barnehager, både private og kommunale. Kommunens plan for utbygging av
barnehagesektoren er fullført. Det siste prosjektet var byggingen av ny Tronstua barnehage
med seks avdelinger. Barnehagene i Tynset er alle bygd ut og utbedret i løpet av de siste
årene. Barnehagene har fleksible løsninger tilpasset varierende barnetall og ulike behov.
Tynset kommune har barnehagetilbud i grendene på Kvikne, Fåset, Tylldalen, Øyan, Eggen og
har tre store barnehager i Tynset sentrum. Tynset kommune har i flere år kunnet tilby
barnehageplass til alle med behov for plass, ikke bare til dem med rett til plass, og det er
mulig å søke barnehageplass hele året. Barnehagesektoren er bygd ut for å kunne imøtekomme
ønsket befolkningsvekst og etablering av arkiv på Tynset er hensyntatt. De siste tre årene har
fødselstallene i Tynset kommune gått ned. Ved starten av barnehageåret 2017 er det ledige
barnehageplasser, blant annet en hel avdeling ved Tronstua barnehage. Tynset kommune har
per i dag ikke behov for flere barnehageplasser.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2014
(kommunestyremøtet den 12.12.2013), som byggeprosjektet i Tronstua barnehage var en del
av, ble det fremmet forslag om å velge en privat løsning i samarbeid med Marisko-stiftelsen
Alstadhaug menighetsbarnehager og Furumoen barnehage i stedet for å bygge ny Tronstua
barnehage med 6 avdelinger. Dette forslaget ble nedstemt i kommunestyret og bygging av nye
Tronstua med 6 avdelinger ble vedtatt.
Furumoen barnehage ligger fint til i et planlagt boligfelt i Tynset sentrum. Flere unge i
etableringsfasen bor og bosetter seg der. Isolert sett hadde det vært positivt for disse om
Furumoen barnehage startet opp igjen. Hoppensprett AS driver fra før både barnehager og
skoler og kan presentere et kvalitativt godt barnehagekonsept. I søknaden sin sier de at de
ønsker å være en positiv bidragsyter for barn og familier i lokalsamfunnene der de holder til.
De kan tilby varm mat hver dag, mange ekskursjoner, mye fysisk aktivitet, rikelig med utstyr,
ski og skøyter, diverse tilbud som hjelper foreldre med tidsklemma uten at det koster noe
ekstra. En etablering vil gi foreldrene i Tynset kommune et enda mer variert barnehagetilbud
og en enda større valgfrihet.
På den annen side vil et enda større overskudd av barnehageplasser i Tynset kunne føre til
større konkurranse om barna og til flere «halvfulle» barnehageavdelinger. Dette er
kostnadsdrivende, både for barnehagene det gjelder og for Tynset kommune. På sikt vil det
kunne føre til uforutsigbarhet og fare for nedleggelse for noen av barnehagene.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vil ha konsekvenser for om det blir barnehage igjen på Lillebekkmoen, eller ikke. At
det ikke blir barnehage i nærområdet for dette boligfeltet betyr at det er større mulighet for at
familiene her må bruke bil for å transportere barna til barnehager lenger unna. På den annen
side vil boligfeltet slippe foreldres (også foreldre fra andre deler av kommunen) kjøring
gjennom boligfeltet for å hente og bringe barn i barnehagen, som ligger nesten lengst inne på
feltet.

Rådmannens innstilling:
Søknad fra Hoppensprett AS om forhåndstilsagn av drift- og kapitaltilskudd for videre drift av
Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og barnehagelovens § 8
er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på grunnlag av en
vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av barnehager til lokale
forhold og behov.
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SØKNAD OM DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE DRIFT I
FURUMOEN BARNEHAGE
Arkiv: 223 A10
Arkivsaksnr.: 16/2606

Saksbehandler:
Mariann Hagen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
70/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS har søkt Tynset kommune om av drift- og
kapitaltilskudd for videre drift i Furumoen barnehage. I søknaden er det vist til at tidligere
Furumoen barnehage er lagt ut for salg og at Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og
Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager er enige om å avklare muligheter for
drift- og kapitaltilskudd før videre prosess rundt salget. Læringsverkstedet Prosjektutvikling
AS har søkt om drift- og kapitaltilskudd til en 2-avdelings barnehage med minimum 32 barn
daglig. Det innstilles på at søknaden avslås.
Andre dokumenter i saken
1. VEDR. SØKNAD OM DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE DRIFT I
FURUMOEN BARNEHAGE, datert 16.02.2017
2. FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE
DRIFT I FURUMOEN BARNEHAGE , datert 22.12.2016
3. SØKNAD OM DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE DRIFT I FURUMOEN
BARNEHAGE, datert 01.12.2016
Melding om vedtak sendes til
Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS, Pb 215, 2051 JESSHEIM
Saksopplysninger
Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS søkte 01.12.16 Tynset kommune om drift- og
kapitaltilskudd for videre drift av Furumoen barnehage. Læringsverkstedet Prosjektutvikling
AS skrev i søknaden sin at de søker om drift- og kapitaltilskudd til en 2-avdelings barnehage
med minimum 32 daglige barn i barnehagen. Bakgrunnen for søknaden er at Furumoen
barnehage er lagt ut for salg og at Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og Mariskostiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager er enige om å avklare muligheter for drift- og
kapitaltilskudd før videre prosess rundt salget.
Furumoen barnehage er i dag eid av Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager.
Barnehagen har mottatt drift- og kapitaltilskudd for 20 barnehageplasser fra Tynset kommune
fram til 01.08.2016. Etter denne dato har det ikke vært barnehagedrift i lokalene.
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Barnehagen ble lagt ut for salg høsten 2016. To interessenter, Læringsverkstedet
Prosjektutvikling AS og Hoppensprett AS kontaktet kommunen og søkte om drift- og
kapitaltilskudd for videre drift i Furumoen barnehage. På samme tid mottok Tynset kommune
klage fra Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager på at Furumoen barnehage var
utelatt fra barnehageopptaket 2017-18. Dette til tross for at barnehagen ikke var i drift, at
barnehagelokalene var lagt ut for salg og kommunen ikke hadde mottatt noen informasjon om
hvilket barnehagetilbud som skulle tilbys ved Furumoen for barnehageåret 2017-18. Det har
barnehagemyndigheten og barnehagene klare rutiner for, og det er også nedfelt i
samarbeidsavtalen som kommunen har med de private barnehagene. I klagen viser
barnehageeier til brevet av 01.07.16 der kommunen informeres om at barnehagen er
midlertidig stengt og at barnehagen ønsker å være med på barnehageopptaket 2017-18.
Tynset kommune og Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager tolker
barnehageloven ulikt når det gjelder kommunens plikt til å yte tilskudd etter lovens § 14.
Tynset kommune har derfor ønsket en avklaring av sine forpliktelser opp imot Mariskostiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager før søknadene om forhåndstilsagn ble behandlet,
og har lagt fram sitt syn på saken for nåværende eier av barnehagen. Barnehageeier er uenig
med kommunen og i kommunens behandling av saken, og har sendt klage til Fylkesmannen.
Klagen er datert 26.07.17. I klagen presiserer Marisko-stiftelsen Alstadhaug
Menighetsbarnehager at spørsmål rundt en eventuell overdragelse av barnehagen skal holdes
utenfor saken. Uklarheten som har vært, er årsaken til at søknadene ikke er lagt fram for
politisk behandling før nå. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og Hoppensprett AS ble i
kommunens foreløpige svar på søknadene informert om den utsatte behandlingen av
søknadene.
Barnehagelovens § 14 regulerer kommunens forpliktelse til å finansiere drift av ikkekommunale barnehager, deriblant private barnehager. Furumoen barnehage er en privat
barnehage. Furumoen barnehage eies i dag av Marisko-stiftelsen Alstadhaug
menighetsbarnehager. Barnehagen har ikke vært i drift etter 01.08.2016.
I henhold til barnehagelovens § 14 første ledd har kommunen plikt til å finansiere private
barnehager i kommunen som har søkt om godkjenning jf barnehagelovens § 10 før
barnehagesektoren ble rammefinansiert, det vil si før 01.01.2011.
I henhold til barnehagelovens § 14 annet ledd, kan kommunen finansiere private barnehager i
kommunen som har søkt om godkjenning etter 01.01.2011, men disse barnehagene har ikke
automatisk rett til tilskudd. Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale
skjønnet må her se hen til barnehagelovens § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å
tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.
Saksvurdering
Søknaden fra Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS gjelder søknad om drift- og
kapitaltilskudd for videre drift i Furumoen barnehage. Her kommer barnehagelovens § 14 til
anvendelse. Barnehagelovens § 14 første og annet ledd angir kommunens
finansieringsforpliktelse for ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å finansiere
barnehager i kommunen som har søkt om godkjenning etter barnehagelovens § 10 før
barnehagesektoren ble rammefinansiert. Dette går fram av første ledd i paragrafen. Barnehager
som søker godkjenning etter at barnehagetilskuddene fra staten ble innlemmet i
kommunerammen, har ikke automatisk rett på tilskudd. Her kan kommunen yte tilskudd, og
kommunen avgjør dette etter eget skjønn. Dette går fram av andre ledd i barnehagelovens §
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14. Kommunens rett til å bruke skjønn er senest bekreftet i Kunnskapsdepartementets
rundskriv av 12.juni 2017 som omhandler tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller
«ideelle» barnehager. Søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen i henhold til
barnehagelovens § 10 er avgjørende for om barnehagen skal behandles etter § 14 første eller
annet ledd.
Barnehagesektoren ble rammefinansiert fra 01.01.2011. Da fikk kommunene ansvaret for å
finansiere all barnehagedrift i både kommunale og private barnehager.
Søknaden fra Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS gjelder drift- og kapitaltilskudd for å
drive Furumoen barnehage videre. Det presiseres i søknaden. Det kan dermed legges til grunn
at det dreier seg om barnehagelokalene til Furumoen barnehage. Hva som er
godkjenningstidspunktet for Furumoen barnehage er av betydning for saksbehandlinga.
Furumoen barnehage skiftet eier i 2013. Fra barnehagen ble etablert for 30 år siden og fram til
01.08.2013 var Furumoen foreldreeiet. Siste godkjenning av Furumoen barnehage før
Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager ble eiere, er fra 03.06.1999. Furumoen
barnehage ble den gangen godkjent for aldersgruppa under 3 år og den samlede godkjenningen
gjaldt for inntil 20 barn når alle barna var over 3 år. Ved eierskiftet i 2013 flyttet barnehagen
inn i nye lokaler på ny adresse, og barnehagen søkte og fikk ny godkjenning i henhold til
barnehagelovens § 10 fra 15.07.2013. Marisko-stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager
drev Furumoen barnehage videre fra 01.08.2013 til 01.08.2016.
I brev av 01.07.2016 ble Tynset kommune orientert av Marisko-stiftelsen Alstadhaug
menighetsbarnehager om at Furumoen barnehage ville bli midlertidig stengt fra 1.august 2016
og at eier var inne i en salgsprosess. Barnehageeier skrev også i meldingen at de ønsket å være
med på neste års barnehageopptak. Det har ikke vært barnehagedrift i Furumoen barnehage
siden da. De ansatte ble sagt opp eller har sjøl sagt opp jobben sin. De 20 barnehageplassene
som var i Furumoen barnehage fram til 01.08.2016 blir nå finansiert av Tynset kommune i
andre private og kommunale barnehager, siden det også er kommunens plikt å oppfylle retten
til barnehageplass. Kommunens oppfatning er at ved en eventuell ny oppstart av Furumoen
barnehage med ny eier, kreves ny godkjenning etter § 10 i barnehageloven.
Den 08.11.16 mottok Tynset kommune varsel per telefon og e-post om at Marisko-stiftelsen
Alstadhaug menighetsbarnehager hadde interesserte kjøpere til lokalene til Furumoen
barnehage, og at disse var interessert i virksomhetsoverdragelse som inkluderte Furumoen
barnehages vedtak om offentlig tilskudd for inntil 20 barnehageplasser. Tynset kommune
svarte i brev av 10.11.16 at kommunen ikke ser på salg av barnehagen som
virksomhetsoverdragelse siden det ikke var barnehagedrift ved Furumoen, at barna hadde
plass i andre barnehager og de ansatte hadde sagt opp eller var sagt opp. Med andre ord at
barnehagedriften var avviklet etter 01,08.2016. Kommunen informerte samtidig om at en ny
eier måtte søke ny godkjenning og søke på nytt om drift- og kapitaltilskudd, i henhold til
barnehagelovens §§ 10 og 14.
Gjeldende søknad om tilskudd behandles derfor etter barnehagelovens § 14 annet ledd. Den
bestemmelsen sier at kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning
etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. I henhold til loven kan kommunen avgjøre
dette etter eget skjønn, men det kommunale skjønnet må gjøre en vurdering opp imot
barnehagelovens § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og
driftsformer til lokale forhold og behov.
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I forbindelse med at Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager tok over driften av
Furumoen barnehage og ansvaret for både barn og ansatte fra 2013, søkte Furumoen
barnehage den 07.08.2012 om utvidelse av Furumoen barnehage og om tilskudd til drift av
inntil 3 avdelinger med til sammen 45 plasser. Tynset kommune avslo søknaden om 25 nye
barnehageplasser og begrunnet avslaget med at kommunestyret hadde vedtatt en plan for
barnehageutbygging og at en behovskartlegging viste at kommunen ikke hadde behov for flere
plasser utover dette. Dette avslaget klaget Marisko-stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager
på, og saken ble oversendt Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen ga Tynset kommune
medhold i saken og opprettholdt vedtaket. Kommunen innvilget tilskudd for inntil 20
barnehageplasser som Furumoen allerede mottok tilskudd for. Dette ble begrunnet med at det
var rimelig og i samsvar med lovens intensjon at de nye eierne fikk videreføre de 20
barnehageplassene som Furumoen over lang tid hadde hatt ansvar for, og som også lå til grunn
for kommunens plan for barnehageutbygging den gangen.
Denne gangen er forutsetningene annerledes. På søknadstidspunktet er det ikke barnehagedrift
i Furumoen barnehage. Barna som gikk der fram til 01.08.2016 har fått plass i andre
barnehager, både private og kommunale. Kommunens plan for utbygging av
barnehagesektoren er fullført. Det siste prosjektet var byggingen av ny Tronstua barnehage
med seks avdelinger. Barnehagene i Tynset er alle bygd ut og utbedret i løpet av de siste
årene. Barnehagene har fleksible løsninger tilpasset varierende barnetall og ulike behov.
Tynset kommune har barnehagetilbud i grendene på Kvikne, Fåset, Tylldalen, Øyan, Eggen og
har tre store barnehager i Tynset sentrum. Tynset kommune har i flere år kunnet tilby
barnehageplass til alle med behov for plass, ikke bare til dem med rett til plass, og det er
mulig å søke barnehageplass hele året. Barnehagesektoren er bygd ut for å kunne imøtekomme
ønsket befolkningsvekst og etablering av arkiv på Tynset er hensyntatt. De siste tre årene har
fødselstallene i Tynset kommune gått ned. Ved starten av barnehageåret 2017 er det ledige
barnehageplasser, blant annet en hel avdeling ved Tronstua barnehage. Tynset kommune har
per i dag ikke behov for flere barnehageplasser.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2014
(kommunestyremøtet den 12.12.2013), som byggeprosjektet i Tronstua barnehage var en del
av, ble det fremmet forslag om å velge en privat løsning i samarbeid med Marisko-stiftelsen
Alstadhaug Menighetsbarnehager og Furumoen barnehage i stedet for å bygge ny Tronstua
barnehage med 6 avdelinger. Dette forslaget ble nedstemt og kommunestyret vedtok
utbygging av Tronstua med 6 avdelinger.
Furumoen barnehage ligger fint til i et planlagt boligfelt i Tynset sentrum. Flere unge i
etableringsfasen bor og bosetter seg der. Isolert sett hadde det vært positivt for disse om
Furumoen barnehage startet opp igjen. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS drev på
søknadstidspunktet 160 barnehager med om lag 5000 ansatte og 12 000 barn.
Læringsverkstedet AS har lang erfaring med drift av barnehager og kan presentere et
kvalitativt godt barnehagekonsept. I søknaden sin sier de at de har en egen driftsavdeling hvor
alle er pedagoger og tidligere styrere med lang fartstid fra barnehagesektoren. Denne
avdelingen arbeider med opplæring og implementering av driftssystemer og med
kompetanseheving i pedagogikk. Samtidig sier Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS at de
er opptatt av at en god barnehage må drives lokalt og legger stor vekt på å tilpasse til lokale
forhold. En etablering vil gi foreldrene i Tynset kommune et enda mer variert barnehagetilbud
og enda større valgfrihet.
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På den annen side vil et enda større overskudd av barnehageplasser i Tynset kunne føre til
større konkurranse om barna og til flere «halvfulle» barnehageavdelinger. Dette er
kostnadsdrivende, både for barnehagene det gjelder og for Tynset kommune. På sikt vil det
kunne føre til uforutsigbarhet og fare for nedleggelse for noen av barnehagene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vil ha konsekvenser for om det blir barnehage igjen på Lillebekkmoen, eller ikke. At
det ikke blir barnehage i nærområdet for dette boligfeltet betyr at det er større mulighet for at
familiene her må bruke bil for å transportere barna til barnehager lenger unna. På den annen
side vil boligfeltet slippe foreldres (også foreldre fra andre deler av kommunen) kjøring
gjennom boligfeltet for å hente og bringe barn i barnehagen, som ligger nesten lengst inne på
feltet.
Rådmannens innstilling:
Søknad fra Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS om drift- og kapitaltilskudd for videre
drift av Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og
barnehagelovens § 8 er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på
grunnlag av en vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av
barnehager til lokale forhold og behov.
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ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR TYNSET KOMMUNE 2017-2020
Arkiv: 000
Arkivsaksnr.: 17/910

Saksbehandler:
Ingeborg Heggem

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
58/17
Kommunestyret
71/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Etter krav i Lov om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven), § 1-7, skal
kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Denne planen er en delplan under
kommunens Psykiatri- og rusplan, som er under revidering.
Arbeidsgruppa som har jobbet med å utarbeide en revidert «Alkoholpolitisk plan for Tynset
kommune 2017-2020» har vært Bjørn Tore Grutle, Knut Selmer, Gosia Kveberg, Barbro
Often, Morten B. Often og Ingeborg Heggem.
Vedlegg
Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020
Melding om vedtak sendes til
Kommunelege Knut Selmer
Servicetorg Tynset kommune
SLT koordinator Ingeborg Heggem
Saksopplysninger
I likhet med våre nabokommuner var Tynset kommune på etterskudd med revidering og
oppdatering av alkoholpolitisk handlingsplan. Tynset tok derfor initiativ til interkommunale
møter, der man drøftet og kom fram til et felles rammeverk som utgangspunkt for kommunale
tilpasninger. Kommuner som deltok på disse møtene var Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal,
Folldal, Tynset, Tolga og Os. Arbeidsgruppa som jobbet videre med tilpasningene på Tynset
har vært Bjørn Tore Grutle, Knut Selmer, Gosia Kveberg, Barbro Often, Morten Often og
Ingeborg Heggem.
Planen bygger på regelverket i Alkoholloven og Forskrift om omsetning av alkoholholdig
drikk. Vi har hatt fokus på at det skal være en god forvaltning av alkoholpolitikken lokalt,
kunnskapsnivået skal heves i alle ledd, samarbeidet mellom kommune, politi og bransjen skal
styrkes og kommunens kontroll styrkes slik at regelverket for salg og skjenking etterleves. En
tydelig og forutsigbar håndheving av alkohollovens bestemmelser overfor salgs- og
skjenkesteder vil bidra til å forebygge og avverge brudd på alkoholloven, for eksempel
skjenking til mindreårige og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.
Planen skal bidra til å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk
kan innebære.
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Saksvurdering
Det anbefales at Tynset kommune forlenger sitt vedtak om maks skjenketid til kl 02:00, selv
om nabokommunene stenger kl 01:00. Dette har ikke ført til noen uheldige konsekvenser
ifølge bransjen selv og politiet.
Praksis i dag er at det ikke gis tillatelse til å skjenke fra alkoholgruppe 3 på utearealer.
Arbeidsgruppa går inn for at det tillates skjenking av gruppe 3 også på utearealer.
Tynset kommune praktiserer i dag maks salgstid til kl 20.00. Lovens generelle bestemmelse er
til kl 18:00.
Tynset kommune praktiserer i dag at salg før søn- og helligdag stenger kl 18:00. Lovens
generelle bestemmelse er til kl 15:00.
Arbeidsgruppa mener vi har utarbeidet en plan som ivaretar kravene i lovverket om en
ansvarlig alkoholhåndtering, samt påpekt mulighetene for kommunens skjønnsmessige
vurderinger.
Planen mener vi også vil ivareta og videreføre gode holdninger internt i bransjen gjennom
kravene om kurs og opplæring, samt hyppige uanmeldte kontroller.
Når planen er vedtatt vil det utarbeides en kortversjon av planen som legges ut på kommunens
hjemmeside og som blir et arbeidsverktøy for de som forvalter planen i det daglige.
Planen anbefales vedtatt som fremlagt.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020» som fremlagt.
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VEDTEKTSENDRING FOR STIFTELSEN BORTISTU NEBY
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1074

Saksbehandler:
Arild Einar Trøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
72/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Tynset kommune har mottatt en henvendelse fra stiftelsen Bortistu Neby om endring av
vedtekter. Stiftelsen ønsker å ha mulighet til å selge fast eiendom for å få midler til å utvikle
tunet på Neby. Rådmannen innstiller positivt på forespørselen.
Vedlegg
Søknad fra stiftelsen Bortistu Neby
Vedtekter og dokumenter ifm opprettelse av stiftelsen
Andre dokumenter i saken
1. VEDTEKTSENDRINGER STIFTELSEN BORTISTU NEBY SAK TIL
KOMMUNESTYRET, datert 22.06.2017
Melding om vedtak sendes til
Stiftelsen Bortistu Neby, ved styreleder Kirsten Thyrum
Tynset bygdemuseum, ved leder Magni Grue
Neby Vel, ved leder Terje Haugland
Saksopplysninger
Styret i stiftelsen Bortistu Neby har sendt en forespørsel til Tynset kommune om å få endre
sine vedtekter. Stiftelsen vedtok i møte den 1. juni 2017 å starte opp en prosess for å endre
vedtektene til stiftelsen. I henhold til stiftelsens vedtekter punkt 8 heter det:
«Vedtektsendring eller oppløsning av stiftelsen kan bare skje med samtykke av Magne Neby
Holter (så lenge han lever), og etter vedtak i Tynset kommunestyre, årsmøte i Tynset
bygdemuseum og årsmøte i Neby Vel.» En endring av vedtektene må også godkjennes av
Stiftelsestilsynet, og stiftelsen ønsker vedtak fra de lokale organene før saken oversendes til
Stiftelsestilsynet.
Dagens ordlyd i punkt 4a: «Stiftelsen skal beholde eiendommene og gjenstandene som er gitt
til stiftelsen samlet. Skogen skal drives etter forstlig forsvarlige prinsipper, og husene og
løsøre bevares og restaureres etter museale kriterier. Stiftelsen skal arbeide for at et eldhus
som nå ligger lagret på Folkemuseet skal forsøkes tilbakeført og satt opp på eiendommen. Om
mulig skal setereiendommen i Gammeldalen bebygges med nye seterhus. Stiftelsen skal sørge
for stell av Magne Holter sitt gravsted.»
Stiftelsen har følgende forslag til ny ordlyd i punkt 4a: «Stiftelsen skal ivareta og forvalte
Bortistu Neby i henhold til intensjonene i punkt 2. Bygningene på tunet til Bortistu Neby skal
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ivaretas etter kulturvernfaglige prinsipper, og stedet skal gis et innhold som er i tråd med
givernes ønsker og intensjoner. Skogeiendommene, eventuelle beiteretter og setereiendommen
kan helt eller delvis skilles ut og selges for å skaffe inntekter til stiftelsen. Inntektene fra et
slikt salg skal i sin helhet gå til ivaretagelse av bygningene på Bortistu Neby og til ivaretagelse
og formidling av kunsten til Magne Neby Holter. Stiftelsen skal sørge for stell av Magne Neby
Holter sitt gravsted.»
Saksvurdering
Stiftelsen besitter et tun med 6 gamle og verneverdige bygninger på Bortistu Neby. Ett av
byggene er fredet av Riksantikvaren. Det er imidlertid et omfattende behov for restaurering og
vedlikehold av bygningene for at de kan gis et innhold i tråd med intensjonene til stiftelsens
givere. Et grovt anslag på kostnad for istandsetting av alle bygningene på tunet er fra stiftelsen
oppgitt å være i størrelsesorden 5 – 6 millioner kroner. I tillegg skal stiftelsen forvalte kunsten
til Magne Neby Holter på en forsvarlig måte, arbeide for at et eldhus som nå ligger lagret på
Folkemuseet på Bygdøy skal tilbakeføres, og arbeide for å etablere et kunsthåndverksenter.
Dette er omfattende oppgaver som vil kreve ressurser som stiftelsen pr i dag ikke besitter.
Skogeiendommene som tilhører eiendommen er på totalt 1600 daa, i tillegg er det beiteretter
og en setereiendom uten bygninger. Intensjonene til ekteparet Holter var at avkastningen fra
drift av skogeiendommen skulle bidra til inntekter for stiftelsen som kunne finansiere de
ambisiøse ønskene for stedet og kunsten. I henhold til vedtektene skal drift av skogen også
foregå etter forstlig forsvarlige prinsipper. Stiftelsen skriver at det i realiteten ikke er mulig å
drive skogbruk på en slik måte at dette gir årlige og forutsigbare inntekter til stiftelsen. Så
lenge alle innsatsfaktorer må kjøpes er det vanskelig å få et overskudd fra skogsdrifta. De
mener derfor at det er riktig å vurdere et salg av skogeiendommene og setereiendommen. Det
er god betalingsvillighet for fast eiendom (utmark og skog), og en tidligere takst antyder en
verdi på kr 400 000 av skogeiendommene, en nyere takst antyder verdier på ca kr 700 000.
Stiftelsens økonomi er sårbar, så dette vil være viktige inntekter som kan benyttes til å sette
tunet og de ulike bygningene i en slik stand at stedet kan gis det innholdet som er forutsatt.
Det har vært søkt om tilskudd fra mange ulike kilder for restaurering og vedlikehold av
bygningene, og dette arbeidet er godt i gang. Men det er fortsatt mye som gjenstår. For å
kunne søke tilskudd fra ulike tilskuddordninger forutsettes det at stiftelsen selv bidrar med
egenandel til prosjektene. Midlene som kan frigjøres ved et salg kan derfor være viktige for
stiftelsens arbeid, og kan utløse betydelige tilskuddsmidler som gjør det mulig å ivareta
stiftelsens hovedoppgaver.
Den økonomiske situasjonen for stiftelsen er sårbar, men stabil. I balanseregnskapet for 2016
er verdien på eiendommen (inkludert innbo og kunstverk) satt til kr 1 700 000. Slik dagens
vedtekter er satt opp er ikke disse verdiene realiserbare. I omløpsmidler fra samme
regnskapsår er det satt opp kr 435 000. Av dette er kr 50 000 bundet opp til tilskudd, kr
25 000 er andeler i ulike grunneierlag samt saldo på skogfondkonto og kr 100 000 er bundet
som stiftelsens grunnkapital fra opprettelsen i 1998. I praksis betyr dette at kr 260 000 er
disponibelt for stiftelsen.
Eiendommen tappes for varige verdier ved å gjennomføre et salg. Dette betyr at gårdens
historie ift skogs- og seterdrift blir vanskeligere å bevare. Samtidig vil salget gjøre det mulig å
sette i stand bygningene på tunet og videreutvikle eiendommen ytterligere.
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Ut fra søknadens begrunnelse og stiftelsens planer om å videreutvikle eiendommen på Neby
anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar vedtektsendringen som forespurt fra stiftelsen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre godkjenner vedtektsendring i vedtekter for stiftelsen Bortistu Neby.
Nytt punkt 4a lyder: «Stiftelsen skal ivareta og forvalte Bortistu Neby i henhold til
intensjonene i punkt 2. Bygningene på tunet til Bortistu Neby skal ivaretas etter
kulturvernfaglige prinsipper, og stedet skal gis et innhold som er i tråd med givernes ønsker
og intensjoner. Skogeiendommene og eventuelt beiteretter og setereiendommen kan helt eller
delvis skilles ut og selges for å skaffe inntekter til stiftelsen. Inntektene fra et slikt salg skal i
sin helhet gå til ivaretagelse av bygningene på Bortistu Neby og til ivaretagelse og formidling
av kunsten til Magne Neby Holter. Stiftelsen skal sørge for stell av Magne Neby Holter sitt
gravsted.»
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RETTIGHETSERKLÆRING - RETT TIL FREMFØRING AV NETTANLEGG FOR
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG
Arkiv: 611 S01
Arkivsaksnr.: 17/1085

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
73/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA (KRK) skal selge nett- og omsetningsvirksomheten til
TrønderEnergi Nett AS. I forbindelse med dette må de ha en bekreftelse på at de har rett til å
ha de bestående anlegg på kommunal grunn. Slik saken står kan ikke kommunen se at det
finnes en eksisterende avtale på denne rettigheten og saken legges derfor fram til
kommunestyret. Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir denne bekreftelsen til KRK.
Vedlegg
Rettighetserklæring
Andre dokumenter i saken
1. RETTIGHETSERKLÆRING - RETT TIL FREMFØRING AV NETTANLEGG FOR
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG , datert 21.07.2017
2. RETTIGHETSERKLÆRING - RETT TIL FREMFØRING AV NETTANLEGG FOR
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG , datert 27.06.2017
Melding om vedtak sendes til
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA, Postmyrveien 21, 7391 Rennebu, e-post: post@krk.no
Saksopplysninger
KRK har områdekonsesjon for distribusjonsnettet på Kvikne i Tynset kommune. Det betyr at
det er de som bygger ut og drifter strømnettet i området. For å få frem strømmen hender det at
de må legge kabler, bygge linjer og sette opp nettstasjoner og kabelskap på kommunal grunn.
Det er en felles forståelse om at utbygging på kommunal grunn har vært gjort i dialog med
kommunen, men det finnes ikke formelle skriftlige avtaler.
På et ekstraordinært årsmøte torsdag 22. juni, vedtok Kraftlagets årsmøteutsendinger
enstemmig å selge nett- og omsetningsvirksomheten til TrønderEnergi. Selve overdragelsen
skjer ved årsskifte 2018. Samtidig gjøres Kraftlaget om fra samvirkeforetak til aksjeselskap. I
forbindelse med salget til TrønderEnergi Nett AS trenger de en bekreftelse på at de har rett til
å ha bestående anlegg på kommunal grunn.
Saksvurdering
Saksbehandler har vært i kontakt med sekretariatet hos Landssamanslutninga for vasskraft
kommunar (LVK) og bedt om en vurdering av forespørselen til KRK. Kommunen har fått
følgende svar:
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«Vi viser til henvendelse fra Tynset kommune med spørsmål om LVKs vurdering av
rettighetserklæring som kommunen har mottatt fra Kvikne-Rennebu Kraftlag SA.
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA har bedt Tynset kommune om å signere en erklæring som
gjelder kraftlagets rett til fremføring av nettanlegg på kommunens eiendom. LVK er ikke kjent
med at det foreligger ekspropriasjonsskjønn eller en konkret avtale i denne saken.
Etter opplyst fra Kvikne-Rennebu Kraftlag har det historisk i denne regionen hovedsakelig
kun blitt avholdt ekspropriasjonsskjønn for rett til å anlegge kraftledninger i tilfeller med
høyere driftsspenning enn i nærværende sak. Ved oppføring av nettanlegg på lavere
spenningsnivå, er det vanligvis enten blitt inngått avtale med berørte grunneiere, eller at
utbygger av ledningsnettet er gitt slik tillatelse av grunneier uten skriftlig avtale. LVK
anbefaler derfor Tynset kommune å undersøke om det er inngått avtale med kommunen eller
tidligere Kvikne kommune om retten til fremføring av det aktuelle nettanlegget. Kraftlaget er
ikke kjent med at slik avtale foreligger. Etter hva LVK har fått opplyst av kraftlaget, var det
sannsynligvis Kvikne Kraftlag som sto for utbyggingen. Dersom avtale er inngått mellom
partene, er det naturlig å fremlegge denne som dokumentasjon på kraftlagets rettigheter.
Dersom det ikke foreligger særskilt avtale mellom kommunen og nettanleggseier, anser LVK
det som uproblematisk for kommunen å avgi en erklæring om at Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
har rett til fremføring av nettanlegg etter dagens praksis, og at kraftlaget kan overdra sine
rettigheter og plikter etter erklæringen.
Etter LVKs oppfatning kan kommunen vurdere om det bør inntas en presisering i erklæringen
om at kraftlagets rettigheter til drift, vedlikehold, oppgradering mv er begrenset til dagens
driftsspenning, mastekonstruksjon, ledningstrasé, bredde på ryddebelte, eventuell
parallellføring samt øvrig praksis tilknyttet dagens drift. Videre kan det inntas at eventuelle
endringer i eksisterende rettigheter ikke kan foretas uten forutgående samtykke fra
kommunen.»
Tynset kommune har ikke funnet fysiske avtaler på rettighet for fremføring av nettanlegg, men
utelukker ikke at de kan finnes. Med bakgrunn i anbefalingen til LVK mener saksbehandler at
kommunen kan avgi en erklæring som etterspurt, men at det legges inn presiseringer i
rettighetserklæringen. Vedlagt saken er forslag til rettighetserkæring. Tekst i kursiv er tillegg
til den teksten som er foreslått fra KRK.
Følgende tillegg anbefales:
Det presiseres at kraftlagets rettigheter til drift, vedlikehold, oppgradering mv er begrenset til
dagens driftsspenning, mastekonstruksjon, ledningstrasé, bredde på ryddebelte, eventuell
parallellføring samt øvrig praksis tilknyttet dagens drift. Endringer i eksisterende rettigheter
kan ikke foretas uten forutgående samtykke fra kommunen.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner vedlagte rettighetserklæring.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurderes som ikke relevant for saken.
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Sak 73/17
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre godkjenner rettighetserklæring for «Rett til fremføring av nettanlegg»
for Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. Rettigheten beskrevet i erklæringen kan overdras til annet
kraftselskap.
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Sak 74/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV FOR RESTEN AV
VALGPERIODEN 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1213

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
74/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Melding om vedtak sendes til
Ingrid Lium
Varamedlemmer
Kontrollutvalg Fjell IKS
Kontrollutvalgets leder
Saksopplysninger
Ingrid Lium søker i brev, datert 25.07.2017, om fritak fra politiske verv for resten av
valgperioden 2015–2019. Lium flytter fra Tynset kommune til Elverum kommune
01.09.2017og ber om at fritaket gjelder fra samme dato.
I følge valgloven § 3-3 (1) og kommuneloven § 14.1 og 15.1 er Lium ikke lenger valgbar når
hun melder flytting til annen kommune.
Lium er 1. vararepresentant for Høyre til kommunestyret. Atle Fiskvik rykker opp som
1. vararepresentant for Høyre til kommunestyret. Øvrige vararepresentanter rykker tilsvarende
opp.
Hun er videre nesteleder i kontrollutvalget. Kommunestyret må velge ny representant til
kontrollutvalget, ny nestleder samt at det må foretas nyvalg av hele kontrollutvalget (egen sak
på sakslista).
Lium er i tillegg varamedlem til heimevernsnemnda. Kommunestyret må velge nytt
varamedlem.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Ingrid Lium innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Erik Lium
4. Jan Erik Larsen
Valgnemndas innstilling:
Varamedlem til heimevernsnemnda for resten av valgperioden 2015–2019:
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Sak 75/17
NYVALG KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1061

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
72/15
Kommunestyret
24/16
Kommunestyret
47/16
Kommunestyret
79/16
Kommunestyret
75/17
Kommunestyret

Møtedato
07.10.2015
01.03.2016
26.04.2016
30.08.2016
29.08.2017

Melding om vedtak sendes til
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Norvald Veland
Valgte medlemmer/varamedlemmer
Saksopplysninger
I og med at Ingrid Lium flytter fra kommunen og ikke lenger er valgbar, må kommunestyret
velge nytt medlem til kontrollutvalget samt at det må foretas nyvalg på hele kontrollutvalget
jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3:
Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige
medlemmer i utvalget.
Det må også velges ny nestleder av kontrollutvalget.
I henhold til kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg § 2 skal kommunestyret
velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer.
Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet,
medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem og
varamedlem av kommunestyrekomite (ikrafttredelse fra 01.11.2015), den som foretar revisjon
for kommunen og ansatte i kommunen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Valgnemndas innstilling:
Nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
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Sak 76/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN
2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1266

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
76/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Melding om vedtak sendes til
Erik Lium
Varamedlemmer
Saksopplysninger
Erik Lium søker i brev, datert 14.08.2017, om fritak fra politisk verv for resten av
valgperioden 2015–2019. Lium flytter fra Tynset kommune til Elverum kommune
01.09.2017 og ber om at fritaket gjelder fra samme dato.
I følge valgloven § 3-3 (1) og kommuneloven § 14.1 og 15.1 er Lium ikke lenger valgbar når
han melder flytting til annen kommune.
Lium er 4. vararepresentant for Høyre til kommunestyret.
Rådmannens innstilling:
Erik Lium innvilges fritak fra politisk verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer for Høyre til kommunestyret:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Jan Erik Larsen
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Sak 77/17
Sak 77/17
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET OG RÅDET FOR
LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1063

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
77/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Melding om vedtak sendes til
Leif Håvard Henriksen 2500 TYNSET
Eldrerådet v/leder og sekretær
Rådet for likestilling for funksjonshemmede v/leder og sekretær
Saksopplysninger
Leif Håvard Henriksen søker i brev, datert 20.06.2017, om varig fritak fra verv som medlem i
eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede. Bakgrunnen for søknaden er
sykdom og nåværende helsetilstand.
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 Henriksen imøtekommes, må kommunestyret oppnevne nye medlemmer
til rådene for resten av valgperioden 2015–2019.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Leif Håvard Henriksen søknad om varig fritak fra verv i eldrerådet og rådet for likestilling for
funksjonshemmede imøtekommes.
Valgnemndas innstilling:
Nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden 2015–2019:
Nytt medlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede for resten av
valgperioden 2015–2019:
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