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1/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
15.12.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016.

2/17
HØRING - BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET FRAM MOT 2020
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral
plass i det videre arbeidet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral
plass i det videre arbeidet.
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3/17
HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021
(23)
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger
med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30,
fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som
nevnt i saksutredningen.
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gangog sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim:
Det føyes til et punkt 4 i rådmannens innstilling:
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på
fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.
Forslaget fra Nyheim enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger
med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30,
fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som
nevnt i saksutredningen.
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gangog sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte.
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på
fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.
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4/17
TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK FKF 2018-2021,
HØRINGSUTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon
15.11.16:
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen.
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets
innspill av 19.05.16 sak 58/16.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim:
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene fra formannskapets vedtak sak 58/16 fra
19.05.2016:
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted
Tynset og arbeidssted Røros.
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog.
Nyheims forslag punkt 6 vedtatt med 21 mot 5 stemmer.
Nyheims forslag punkt 7 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon
15.11.16:
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen.
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets
innspill av 19.05.16 sak 58/16.
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene:
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted
Tynset og arbeidssted Røros.
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog.
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5/17
OMREGULERING AV VEIBREDDER PÅ JØRGENSMOEN, SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16.
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16.
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16.
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16.
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16.
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16.
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16.

6/17
OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. «Psykisk helse blant unge»
2. «Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede»
3. «Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen»
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på
alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
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Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på
alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

7/17
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2016-2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. Frivilligsentralen
2. Fjellregionen IKS (FARTT)
3. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT»)
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT»)
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
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8/17
GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER INNLANDET POLITIDISTRIKT - HØRING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene.
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene.
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

9/17
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av
valgperioden.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av
valgperioden.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
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10/17
STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2017-2021 HØRING
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag.
Noen generelle kommentarer:
• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål
• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
To nye kulepunkt:
• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng
• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet
koordineres og planlegges.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Nytt kulepunkt:
• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor.
Forslaget fra Myhre Moen første kulepunkt enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Myhre Moen andre kulepunkt enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Tronsmoen nytt kulepunkt enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatte nye kulepunkt enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag.
Noen generelle kommentarer:
• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål
• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage
• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng
• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet
koordineres og planlegges.
• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor.
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