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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
06.10.2015. (GAMMELT KOMMUNESTYRE)
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1159

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
77/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 06.10.2015
Tid:
Kl. 16.00 Fotografering
Kl. 16.30 Vedtaksmøte
Status for gjennomføringen av omleggingene innen helse og omsorg
Kl. 19.00 Felles middag for gammelt og nytt kommunestyre - Kulturkafeen
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Ibrahima Sesay
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
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Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang
Varamedlemmer:
Evelyn Sørgård Næverdal
Tina Ellingsson Røe
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

Forfall:
Kari Skjulhaug
Thomas Svee
Merknad:
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55/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.08.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.08.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.08.2015.

56/15
TILBUD OM FRIVILLIG VERN AV SKOG I GAMMELDALEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune aksepterer tilbudet om frivillig vern av skog gjeldende for egen eiendom
med gnr. 90 bnr. 1 og gnr. 91 bnr. 48 iht. avtale mellom Staten ved Miljødirektoratet og
Tynset kommune. Avtalen gir en erstatning tilsvarende kr. 183.776 og omfatter frivillig vern
av skog iht. egen verneforskrift for totalt 305 daa.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune aksepterer tilbudet om frivillig vern av skog gjeldende for egen eiendom
med gnr. 90 bnr. 1 og gnr. 91 bnr. 48 iht. avtale mellom Staten ved Miljødirektoratet og
Tynset kommune. Avtalen gir en erstatning tilsvarende kr. 183.776 og omfatter frivillig vern
av skog iht. egen verneforskrift for totalt 305 daa.

57/15
REGULERINGSPLAN FOR JØRGENSMOEN BOLIGOMRÅDE - KLAGE PÅ
VEDTATT PLAN
Rådmannens innstilling:
Samlet sett finner rådmannen at de påklagde forhold enten er tidligere vurdert, er av
privatrettslig karakter, eller er akseptable forhold som bør kunne påregnes i et boligområde, og
anbefaler kommunestyret å opprettholde planen slik den er vedtatt i kommunestyrets møte
26.05.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Samlet sett finner rådmannen at de påklagde forhold enten er tidligere vurdert, er av
privatrettslig karakter, eller er akseptable forhold som bør kunne påregnes i et boligområde, og
anbefaler kommunestyret å opprettholde planen slik den er vedtatt i kommunestyrets møte
26.05.2015.

58/15
KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2015 - 2027 – ENDELIG VEDTAK
Formannskapets innstilling:
Formannskapet anbefaler Kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
A)
I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, datert 04.09.15.
2. Plankart med hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
3. Plankart uten hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
4. Plankart med soneinndeling, PDF-fil av 04.09.15.
5. Bestemmelser og retningslinjer, datert 04.09.15.
6. Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder, datert 04.09.15.
7. Risiko- og sårbarhetsvurdering av planforslaget.
Temakart:
8. Jord- og skogbruksinteresser.
9. Mineralressurser.
10. Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter.
11. Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter.
12. Landskap, kulturminner og kulturmiljøer.
13. Naturverdier og biologisk mangfold.
14. Flomsoner.
15. Avkjørsel, holdningsklasser.
16. Støysoner.
17. Dekning vann- og avløpsområder.
Fagrapporter:
18. Høydestudie.
19. Visuell beskrivelse av Tynset tettsted ved passering og adkomst.
20. Samferdsel og transportanalyse.
21. Vekst og utvikling av regionsenteret.
Tiltaksplan:
22. Tiltaksplan 2015-2018, datert 04.09.15.
B)

Utvikling av nye næringsarealer tas inn som et eget punkt i tiltaksplan.

C)

Formål Gravlund sør, merket GU2, tas inn igjen i plankartet, slik det framgikk av
høringsdokumentet. Formål Gravlund Nord, merket GU1 endres til LNF- formål, slik
det forelå i tidligere vedtatt plan fra 2007.
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D)

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.

Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Som rådmannens innstilling, men med følgende tillegg under punkt B):
Nye næringsarealer utvides til også å omfatte arealer i Motrøkrysset og Røroskrysset.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 5 stemmer mot 22 stemmer for formannskapets
innstilling.
Vedtak:
A)
I henhold til plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Kommunestyret i Tynset
Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 – 2027 bestående av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse, datert 04.09.15.
2. Plankart med hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
3. Plankart uten hensynssoner, PDF-fil av 04.09.15.
4. Plankart med soneinndeling, PDF-fil av 04.09.15.
5. Bestemmelser og retningslinjer, datert 04.09.15.
6. Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder, datert 04.09.15.
7. Risiko- og sårbarhetsvurdering av planforslaget.
Temakart:
8. Jord- og skogbruksinteresser.
9. Mineralressurser.
10. Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter.
11. Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter.
12. Landskap, kulturminner og kulturmiljøer.
13. Naturverdier og biologisk mangfold.
14. Flomsoner.
15. Avkjørsel, holdningsklasser.
16. Støysoner.
17. Dekning vann- og avløpsområder.
Fagrapporter:
18. Høydestudie.
19. Visuell beskrivelse av Tynset tettsted ved passering og adkomst.
20. Samferdsel og transportanalyse.
21. Vekst og utvikling av regionsenteret.
Tiltaksplan:
22. Tiltaksplan 2015-2018, datert 04.09.15.
B)

Utvikling av nye næringsarealer tas inn som et eget punkt i tiltaksplan.

C)

Formål Gravlund sør, merket GU2, tas inn igjen i plankartet, slik det framgikk av
høringsdokumentet. Formål Gravlund Nord, merket GU1 endres til LNF- formål, slik
det forelå i tidligere vedtatt plan fra 2007.

D)

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta eventuelle korrigeringer av kart og
planbeskrivelse i henhold til kommunestyrets vedtak.
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59/15
ORGANISERING AV TYNSET OPPLÆRINGSSENTER
Rådmannens innstilling:
Flyktningtjenesten skal fortsatt være organisert under Tynset opplæringssenter. Rådmannen
har ansvar for at det iverksettes nødvendige administrative grep for å finne strukturer som
utnytter kompetanse og ressurser på en god måte.
Tynset opplæringssenter skal videreutvikle samhandlingen med NAV.
Voksenopplæringen skal fortsatt være organisert under Tynset opplæringssenter.
Spesialpedagogiske tiltak organiseres under Tynset barneskole, som dermed har ansvar for de
pedagogiske tiltakene. Utførende tiltak der det benyttes assistenter skal samordnes med TFF –
det vil si at assistenter innen disse tiltakene i stor grad er ansatte innen TFF.
Behandling:
Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Mahdi Hassan Mouhoumed:
Begrepet Flyktningtjenesten, som ikke eksisterer i Tynset kommune, bør fjernes fra
innstillingen og endres til Tjenesten for integrering og bosetting.
Forslaget fra Mouhoumed enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesten for integrering og bosetting skal fortsatt være organisert under Tynset
opplæringssenter. Rådmannen har ansvar for at det iverksettes nødvendige administrative grep
for å finne strukturer som utnytter kompetanse og ressurser på en god måte.
Tynset opplæringssenter skal videreutvikle samhandlingen med NAV.
Voksenopplæringen skal fortsatt være organisert under Tynset opplæringssenter.
Spesialpedagogiske tiltak organiseres under Tynset barneskole, som dermed har ansvar for de
pedagogiske tiltakene. Utførende tiltak der det benyttes assistenter skal samordnes med TFF –
det vil si at assistenter innen disse tiltakene i stor grad er ansatte innen TFF.

60/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016 - 2019
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2016, hvorav 4 enslige mindreårige.
2. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger hvert år i årene 2017, 2018 og 2019,
hvorav 6 enslige mindreårige per år.
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Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Nytt punkt 3:
Tynset kommune utarbeider en helhetlig plan for mottak, bosetting og integrering for å nå
regionens ambisiøse mål med mottak av 500 flyktninger. Tidligere planarbeid skal innarbeides
i denne helhetlige planen.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2016, hvorav 4 enslige mindreårige.
2. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger hvert år i årene 2017, 2018 og 2019,
hvorav 6 enslige mindreårige per år.
3. Tynset kommune utarbeider en helhetlig plan for mottak, bosetting og integrering for å nå
regionens ambisiøse mål med mottak av 500 flyktninger. Tidligere planarbeid skal
innarbeides i denne helhetlige planen.
61/15
OPPREISNINGSORDNING - OPPNEVNING OPPREISNINGSUTVALG OG
GODKJENNING AV VEDTEKTER
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar vedtekter for oppreisningsordning for tidligere omsorgsplasserte
barn.
2. Følgende personer utnevnes som medlemmer i oppreisningsutvalget:
Tom L Urdahl, leder
Ragni Hole
Bente Nygaard
3. Følgende personer utnevnes som medlemmer i utvidet klagenemnd:
Berit V. J. Stubsjøen
Kristin Langtjernet
Behandling:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen, SV, ba om vurdering av sin habilitet.
Martinsen ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedtekter for oppreisningsordning for tidligere omsorgsplasserte
barn.
2. Følgende personer utnevnes som medlemmer i oppreisningsutvalget:
Tom L Urdahl, leder
Ragni Hole
Bente Nygaard
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3. Følgende personer utnevnes som medlemmer i utvidet klagenemnd:
Berit V. J. Stubsjøen
Kristin Langtjernet
62/15
EVALUERING AKTIVITETSKORT
Rådmannens innstilling:
1) Ordningen med aktivitetskort videreføres med dagens retningslinjer, og gjøres til en fast
ordning fra 2016.
2) Samlet beløp for ordningen fastsettes i budsjett for 2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Ordningen med aktivitetskort videreføres med dagens retningslinjer, og gjøres til en fast
ordning fra 2016.
2) Samlet beløp for ordningen fastsettes i budsjett for 2016.
63/15
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2015
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk 2014 kr 2 995 985,48 avsettes til disposisjonsfond.
4. Til dekning av forventet budsjettoverskridelse benyttes inntil 9,8 mill. kr fra
disposisjonsfond.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk 2014 kr 2 995 985,48 avsettes til disposisjonsfond.
4. Til dekning av forventet budsjettoverskridelse benyttes inntil 9,8 mill. kr fra
disposisjonsfond.
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64/15
VIDEREUTVIKLING AV SOLENERGIPROSJEKTET I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune innfører et stimuleringstilskudd for innbyggere i kommunen som ønsker å
montere solcellepaneler på sine eneboliger. Tiltaket må godkjennes av Tynset kommune før
det iverksettes.
Tilskuddet begrenses til maksimalt 50 % eller kr 50000 av totalkostnad i hvert enkelt prosjekt.
Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres.
Tilskuddet skal være forbeholdt husstandens primærbolig.
Det settes av totalt kr 250000 til ordningen, som innføres fra dags dato.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Kommunen arbeider for å informere egne innbyggere om de ulike støtteordningene Enova har
for overgang til mer miljøvennlig oppvarming av boliger.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

65/15
ETABLERING AV FOND FOR VEDLIKEHOLD FOR STIFTELSEN VOLLAN
GÅRD
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 1,5 mill. kr til Stiftelsen Vollan gård. Midlene skal stå på egen
konto øremerket vedlikehold, sammen med øvrige midler som bevilges fra andre instanser til
samme formål.
Det kan brukes inntil kr 150 000 at tilskuddet fra Tynset kommune pr. år, men beløp kan
spares opp over flere år til senere bruk dersom ekstra store vedlikeholdsprosjekter ønskes
gjennomført.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 1,5 mill. kr til Stiftelsen Vollan gård. Midlene skal stå på egen
konto øremerket vedlikehold, sammen med øvrige midler som bevilges fra andre instanser til
samme formål.
Det kan brukes inntil kr 150 000 at tilskuddet fra Tynset kommune pr. år, men beløp kan
spares opp over flere år til senere bruk dersom ekstra store vedlikeholdsprosjekter ønskes
gjennomført.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

66/15
SØKNAD OM GAVBE/TILSKUDD TIL BYGGING AV NYTRØMOHALLEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger inntil kr 1 million til bygging av ny fotballhall og garderobeanlegg
på Nytrømoen. Dersom totalkostnadene på byggeprosjektene ender under budsjettet på kr
22,250 mill. kr reduseres tilskuddet med samme prosentsats som eventuell innsparing.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.
Behandling:
Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise Stubsjøen Martinsen:
Siste setning i første avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Martinsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger inntil kr 1 million til bygging av ny fotballhall og garderobeanlegg
på Nytrømoen.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

67/15
SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL KARMA KAFÈ,
SPISERI OG BAR
Rådmannens innstilling:
KARMA Kafé, Spiseri & Bar AS, v/ Irene Wollum, gis skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin. Skjenketid for øl og vin settes til kl. 08.00-02.00 alle dager. Skjenketid for
brennevin settes til kl. 13.00-02.00 alle dager. Det gis kun tillatelse til skjenking av øl og vin
på tydelig avgrenset uteområde i inngangspartiet og verandaen. Bevillingen gjelder fram til
31. mars 2016.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
KARMA Kafé, Spiseri & Bar AS, v/ Irene Wollum, gis skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin. Skjenketid for øl og vin settes til kl. 08.00-02.00 alle dager. Skjenketid for
brennevin settes til kl. 13.00-02.00 alle dager. Det gis kun tillatelse til skjenking av øl og vin
på tydelig avgrenset uteområde i inngangspartiet og verandaen. Bevillingen gjelder fram til
31. mars 2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret (gammelt) 06.10.2015.
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Sak 78/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
06.10.2015. (NYTT KOMMUNESTYRE)
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1161

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
78/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 06.10.2015
Tid:
Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre – Kulturkafeen
Kl. 20.00 Vedtaksmøte
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
Karin Tørklep Sletten
Berit Nordseth Moen
Solfrid Storli
Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Jon Tore Dalsegg
Karoline Hodal Tronsmoen
Gerd Engebakken
Margit Wang
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Eva Eggen
Christian Fr. Steenland
Kjetil O. Lorentzen
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen
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Varamedlemmer:
Evelyn Sørgård Næverdal
Jan Kåre Moan
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Vidar Mortensen
Kristoffer Hagen
Sindre Sørhus (ingen vara møtte)
Merknad:
Ordfører Bersvend Salbu ledet møtet inntil
ny ordfører og varaordfører ble valgt.

TYNSET, den 06.10.2015

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 16 av 79

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

68/15
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015
69/15
VALG AV FORMANNSKAP
70/15
VALG AV ORDFØRER
71/15
VALG AV VARAORDFØRER
72/15
VALG AV KONTROLLUTVALG
73/15
VALG AV VALGNEMND 2015 - 2019
74/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS
75/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET FOR
FJELLREGIONEN 2015 - 2019
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68/15
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015
Rådmannens innstilling:
Kommunestyrevalget i Tynset kommune for perioden 2015 – 2019 er å anse som gyldig.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyrevalget i Tynset kommune for perioden 2015 – 2019 er å anse som gyldig.

69/15
VALG AV FORMANNSKAP
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, la fram følgende forslag fra V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP:
A. Det kreves forholdsvalg
B. Fellesliste for V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP til valg av formannskap:
Kandidater i prioritert rekkefølge:
Ikke innvalgte blir vara i prioritert rekkefølge.
1. Merete Myhre Moen
2. Nils Kristen Sandtrøen
3. Stein Tronsmoen
4. Per Hermann Køhn Hansæl
5. Tone Hagen
6. Karin Tørklep Sletten
7. Berit Nordseth Moen
8. Solfrid Storli
9. Sindre Sørhus
10. Kjetil Lorentzen
11. Vidar Mortensen
12. Roar Estensgård
13. Karoline Hodal Tronsmoen
14. Margit Wang
15. Eva Eggen
16. Per Ivar Barmoen

SP
AP
SP
SP
AP
SV
H
SP
MDG
KrF
AP
SP
SP
SV
SP
SP

Punkt B i forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 25 stemmer mot 1.
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Vedtak:
Fellesliste for V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP til valg av formannskap 2015 - 2019:
Kandidater i prioritert rekkefølge:
Ikke innvalgte blir vara i prioritert rekkefølge.
1. Merete Myhre Moen
2. Nils Kristen Sandtrøen
3. Stein Tronsmoen
4. Per Hermann Køhn Hansæl
5. Tone Hagen
6. Karin Tørklep Sletten
7. Berit Nordseth Moen
8. Solfrid Storli
9. Sindre Sørhus
10. Kjetil Lorentzen
11. Vidar Mortensen
12. Roar Estensgård
13. Karoline Hodal Tronsmoen
14. Margit Wang
15. Eva Eggen
16. Per Ivar Barmoen

SP
AP
SP
SP
AP
SV
H
SP
MDG
KrF
AP
SP
SP
SV
SP
SP

70/15
VALG AV ORDFØRER
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, la fram felles forslag fra V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP:
Merete Myhre Moen, SP, velges som ordfører i perioden 2015 - 2019.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Merete Myhre Moen, SP, velges som ordfører i perioden 2015 - 2019.
71/15
VALG AV VARAORDFØRER
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, la fram felles forslag fra V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP:
Nils Kristen Sandtrøen, AP, velges som varaordfører i perioden 2015 - 2019.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nils Kristen Sandtrøen, AP, velges som varaordfører i perioden 2015 - 2019.
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72/15
VALG AV KONTROLLUTVALG
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019:
Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Terje Hylen
Odd Eirik Resell (nestleder)
Kamilla Jakubecz
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Ingrid Lium
Signe Marit Lium
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019:
Medlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Odd Eirik Resell (nestleder)
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Ketil Leteng
Ingrid Lium

Personlige varamedlemmer:
Terje Hylen
Kamilla Jakubecz
Rune Storli
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium

73/15
VALG AV VALGNEMND 2015 - 2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Valgnemnd 2015–2019:
Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:
SP:
Arne Eggen (leder)
Per Ivar Barmoen
H:
Terje Hylen (nestleder)
Berit Nordseth Moen
PP:
Jon Tore Dalsegg
Nils H. Øian
MDG: Sindre Sørhus
Marianne Lunåsmo
KrF: Kjetil Lorentzen
Hans Erik Eidsvåg
AP: Signe Marit Lium
Vidar Mortensen
SV: Karin T. Sletten
Margit Wang
V:
Christian Fr. Steenland
Kurt Fossum
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Valgnemnd 2015–2019:
Medlemmer:
SP:
Arne Eggen (leder)
H:
Terje Hylen (nestleder)
PP:
Jon Tore Dalsegg
MDG: Sindre Sørhus
KrF: Kjetil Lorentzen
AP: Signe Marit Lium
SV: Karin T. Sletten
V:
Christian Fr. Steenland

Personlige varamedlemmer:
Per Ivar Barmoen
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Marianne Lunåsmo
Hans Erik Eidsvåg
Vidar Mortensen
Margit Wang
Kurt Fossum

74/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Representanter til fylkesmøtet i KS 2015 – 2019:
Representant
1. vararepresentant
Ordfører
Varaordfører
Nils H. Øian
Jon Tore Dalsegg

2. vararepresentant
Berit Nordseth Moen
Christian Fr. Steenland

Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representanter til fylkesmøtet i KS 2015 – 2019:
Representant
1. vararepresentant
Ordfører
Varaordfører
Nils H. Øian
Jon Tore Dalsegg

2. vararepresentant
Berit Nordseth Moen
Christian Fr. Steenland

75/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
2015 - 2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Representanter til Regionrådet for Fjellregionen 2015 – 2015:
Representant:
Vararepresentant:
Nils H. Øian
Jon Tore Dalsegg
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Representanter til Regionrådet for Fjellregionen 2015 – 2015:
Representant:
Vararepresentant:
Nils H. Øian
Jon Tore Dalsegg
Ordfører, varaordfører og rådmann er medlemmer i henhold til sine verv og sin stilling.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret (nytt) 06.10.2015.
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Sak 79/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.10.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1254

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
79/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Veslesalen
Møtedato: 29.10.2015
Tid:
Kl. 09.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Roar Estensgård
Karin Tørklep Sletten
Berit Nordseth Moen
Solfrid Storli
Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Jon Tore Dalsegg
Vidar Mortensen
Karoline Hodal Tronsmoen
Gerd Engebakken
Margit Wang
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Christian Fr. Steenland
Kjetil O. Lorentzen
Per Ivar Barmoen
TYNSET KOMMUNE

Varamedlemmer:
Ann Kristin Øien
Marianne Lunåsmo
Evelyn Sørgård Næverdal
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Nils H. Øian
Sindre Sørhus
Ibrahima Sesay
Merknad:

TYNSET, den 29.10.2015
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Saksnr.

Tittel

76/15
VALG AV FORMANNSKAP
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76/15
VALG AV FORMANNSKAP
Behandling:
Forslag fra ordfører Merete Myhre Moen, SP:
Tellekorps: Jon Tore Dalsegg PP, Kjetil Lorentzen KrF og Gerd Engebakken SP.
Forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Stein Tronsmoen, SP, la fram følgende forslag fra V, KrF, MDG, H, SV, AP og SP:
A. Det kreves forholdsvalg
B. Fellesliste for V, KrF, MDG, H, Uavh., SV, AP og SP til valg av formannskap:
Kandidater i prioritert rekkefølge.
Ikke innvalgte blir vara til formannskapet i prioritert rekkefølge.
1. Merete Myhre Moen
2. Nils Kristen Sandtrøen
3. Stein Tronsmoen
4. Per Hermann Køhn Hansæl
5. Tone Hagen
6. Karin Tørklep Sletten
7. Berit Nordseth Moen

SP
AP
SP
SP
AP
SV
Uavh.

8. Solfrid Storli
9. Sindre Sørhus
10. Kjetil Lorentzen
11. Vidar Mortensen
12. Roar Estensgård
13. Karoline Hodal Tronsmoen
14. Margit Wang
15. Eva Eggen
16. Per Ivar Barmoen

SP
MDG
KrF
AP
SP
SP
SV
SP
SP

Skriftlig avstemning:
Punkt B i forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 25 stemmer mot 2 blanke.
Vedtak:
Tynset formannskap 2015 – 2019:
Fellesliste for V, KrF, MDG, H, Uavh., SV, AP og SP:
Faste medlemmer til formannskapet i prioritert rekkefølge:
1. Merete Myhre Moen
2. Nils Kristen Sandtrøen
3. Stein Tronsmoen
4. Per Hermann Køhn Hansæl
5. Tone Hagen
6. Karin Tørklep Sletten
7. Berit Nordseth Moen
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SP
AP
SP
SP
AP
SV
H
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Vara til formannskapet i prioritert rekkefølge:
8. Solfrid Storli
SP
9. Sindre Sørhus
MDG
10. Kjetil Lorentzen
KrF
11. Vidar Mortensen
AP
12. Roar Estensgård
SP
13. Karoline Hodal Tronsmoen
SP
14. Margit Wang
SV
15. Eva Eggen
SP
16. Per Ivar Barmoen
SP

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.10.2015.
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SKOLEOMRÅDET- NYSKAPENDE UTEANLEGG
Arkiv: D11
Arkivsaksnr.: 15/622

Saksbehandler:
Jan Inge Grøndalen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
89/15
Formannskapet
80/15
Kommunestyret

Møtedato
18.06.2015
24.11.2015

Vedlegg:
1. TIF-skigr uteanlegg rulleski
2. Situasjonsplan skoleområdet - nyskapende uteanlegg
3. Beskrivelse skoleområdet – nyskapende uteanlegg
4. Situasjonsplan «Tuftepark»
5. Situasjonsplan kunstgras Holmenhallen
6. Situasjonsplan ungdomsskolen
7. Situasjonsplan barneskolen
8. Situasjonsplan Holmenplassen
9. Situasjonsplan N.Ø.vg.skole
10. Detaljer amfi
Melding om vedtak sendes til:
Prosjektgruppa
Saksopplysninger
Viser til reguleringsplan for «skoleområdet» som heter « N.Ø.vg.skole – sjukehuset - arkiv»
fra 2011. Bakgrunnen for planen var prosjektering av ny videregående skole, arkivtomt og
behovet for ny vei og bedre veiløsninger inn i området, ny bussterminal og bedre
parkeringskapasitet. Området til Tynset barneskole ble ikke med i reguleringsplanen. I denne
saken er barneskolens område til og med Arnemoveien definert inn i betegnelsen
skoleområdet. Da blir skoleområdet i denne sammenhengen hele områdene til Tynset
barneskole (Arnemoveien i nord) + Tynset ungdomsskole + Holmen + tynsethallene m/
friskliv og svømmeanlegg + Nord-Østerdal videregående skole + «sjukehusskog». Det vil si at
gammel bussoppstillingsplass og ny bussterminal er innenfor området.
I dag står vi med en flott videregående skole, ny rundkjøring og veiløsninger inn i området og
ny bussterminal. Tynset kommune har kjøpt Holmenbygget og det er avklarte
eiendomsforhold innen skoleområdet mellom fylkeskommunen og kommunen. Holmen er så
langt base for Tynset opplæringssenter med ca 120 flerkulturelle elever i tillegg til domstolene
er lokalisert i bygget. Den gamle bussoppstillingsplassen er kjernen i området og plassen er nå
klar for å planlegge spennende løsninger til beste for skolene og tynsetsamfunnet.
Det er prosjektert nytt svømmeanlegg i tilknytning til eksisterende basseng og avsatt tomt for
arkiv i tilknytning til skoleområdet.
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Det som mangler er en helhetlig detaljplan for hele skoleområdet. Det primære er å realisere
funksjonelle uteområder for alle de fire skolene i området, barneskolen, ungdomsskolen,
opplæringssenteret og N.Ø.vg.skole. I tillegg bør det planlegges ut fra at området skal være
aktivitetspark for tynsetinger flest - fokus på folkehelseperspektivet. I en helhetlig plan er
ganglinjer i og gjennom området viktig, det samme gjelder parkeringskapasitet for skolene,
idrettshallene, svømmeanlegg, friskliv, domstolene og sjukehuset. Biltrafikken i området må
avklares.
Det er særlig ungdomsskolen som tålmodig har ventet på å få tilgang på et godt og funksjonelt
uteområde.
Tynset har nå en oppdatert kommuneplan samfunnsdel og tiltaksplan for folkehelse. Begge
har det gode liv som målsetting. Å stimulere til / legge til rette for aktivitet og folkehelse er
satsingsområder.
Referatene fra dialogmøtet for kultur, barnehage og skole og fra dialogseminaret 7.mai viser at
det er bred enighet om og stort engasjement for å realisere skoleområdet Tynset - nyskapende
uteanlegg. Aktiviteter og fritid i moderne oppvekst.
Viser til formannskaps sak 89/15 der formannskapet ga sin tilslutning til forprosjektet til en
kostnadsramme på kr 200 000. Forprosjektet har arbeidet ut fra følgende tema:
Temaet er:
 Søkelys på anlegg og aktivitet i nærmiljøet / i skolemiljøet for barn og unge
 Stedsutvikling og ungdom - hvordan skape aktivitet i sentrum
 Folkehelseperspektivet - aktivitetspark - målet er få flere voksne i bevegelse
 Hvordan kan utvikling av skoleområdet i Tynset sentrum, bidra til urban kraft i en
attraktiv utvikling av regionsenteret Tynset
Presisering: Det er viktig å se helheten - «alt henger sammen med alt» - tenke inkludering og
mangfold. Vi tar høyde for at det i området kan bli stor anleggsvirksomhet i en 3- 4 års
periode, kanskje i årene 2017 – 2021? Det gjelder arkiv og svømmeanlegg.

Organisering av forprosjektet
Prosjektgruppe:
Landskapsarkitekt, teknisk sjef, planavdelingen, utdanningssjefen, Tynset ungdomsskole,
Tynset barneskole, Nord-Østerdal videregående skole, domstolene, Tynset idrettsforening,
folkehelsekoordinator, elevrepresentant.
Referansegrupper/brukermedvirkning:
Det er gjennomført aktiv brukermedvirkning fra elevene gjennom Elevrådene ved
barneskolen, ungdomsskolen, N.Ø.vg.skole og DUR (De unges råd). I tillegg har det vært et
arbeidsseminar (Work Shop) med elever fra Tynset ungdomsskole og N.Ø.vg.skole.
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I tillegg er FAU ved skolene, Tynset opplæringssenter, Domstolene, kulturtjenesten, Hedmark
fylkeskommune v/fagenhet for kultur og fysisk aktivitet og Tynset sjukehus, høringsinstanser.
Kompetanse:
Feste NordØst v/ Stine Ringnes er leid inn som ekstern kompetanse for prosjektering.
Hedmark Fylkeskommune v/fagenhet for kultur og fysisk aktivitet sin medvirkning:
Fylkeskommunen prioriterer dette prosjektet med nærmiljømidler både til planlegging og
gjennomføring. Fylkeskommunen har gitt kr 45 000 i tilskudd til planleggingsprosessen. Til
investering er det mulig å få 50 % spillemiddeltilskudd (nærmiljøanlegg), maks kr 1,2 mill. på
samme anleggs sted. På kommunens område er det mulig å definere 3 anleggs steder, Tynset
barneskole, Tynset ungdomsskole og Tynset opplæringssenter (Holmen). For barneskolens
område må det trekkes ifra det de har mottatt i spillemidler tidligere, kr 693 000. Derfor kan
barneskolen maks få kr 507 000 i nye spillemidler.
Saksvurdering:
Bakgrunn for å fremme saken i kommunestyret er å få godkjenning til å gå videre med
planlegging og gjennomføring av prosjektet for utvikling av skoleområdet.
Å realisere nyskapende uteanlegg skoleområdet Tynset sentrum, er i tråd med målsettinger og
satsingsområder i kommuneplan, i folkehelseplanen og er prioritert fra barnehage, skole og
kultur.
Fylkeskommunen ser på skoleområdet på Tynset som unikt, midt i sentrum med barneskole –
ungdomsskole – videregående skole – opplæringssenter - idrettshaller – frisklivssenter og
svømmeanlegg.
Det er viktig å se skoleområdet i sammenheng med de nære omgivelsene og knytte det hele
sammen. Sentrum, boligområdene, skoleområdet og videre ut i tilstøtende natur- og
friluftsområde. Inkludering og sammenheng er stikkord.
«Gode naboer» er: domstolene - sjukehus – arkiv (?) - rådhus og kulturhus - torgområdet
- Ramsmoen - barnehager – sjukehjem.
Utfordringer som vurderes og trenger avklaring:
• Det kan bli anleggsperiode over flere år i området. Det må legges inn i
forutsetningene for framdrift. Gjelder arkiv og svømmeanlegg. Denne
anleggsperioden stipuleres til 2017 – 2021.
• Det nære uteområdet til hver enkelt skole har flere funksjoner.
Det skal stimulere til aktiv fritid. Det nære uteområdet skal gi de unge
utfordringer samtidig som det skal skape trivsel og inkludering. For
ungdomsskolen og videregående bør en tenke spesielt på jentenes behov, «se
og bli sett» er et stikkord.
Uterommet til skolen har i tillegg funksjon som det «andre klasserommet».
Det vil si at en også må tenke pedagogikk og skolefag i planløsningen.
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• Utover hver skoles behov i skoletida bør hele skoleområdet profileres som det
trivelige, spennende og litt urbane området, der alle tynsetinger kan føle seg
hjemme både på dagtid og kveld. Det gjelder både å gå gjennom området, trene
der og slappe av der. Se aktivitetspark - folkehelseperspektivet.
• Asfaltert skiløype fra skoleområdet til rulleskianlegg Haverslia skistadion.
Særlig viktig for det spissede toppidrettstilbudet ved N.Ø.vg.skole. Gjelder
langrenn og skiskyting.
• Skal det reguleres inn en plass for større og mindre utearrangement, en«17.maiplass»?
• «Grønn transport»: gå, sykle, sparke, ski. Viktig å få til gode og trygge
ganglinjer inn i området fra de store boligområdene i nord, øst og sør.
Skoleområdet bør knyttes sammen med torget og Ramsmoen og linjer ned til
Glåma. Det er særlig viktig med effektive interne ganglinjer som knytter
skolene, hallene og bussterminalen sammen.
• En utfordring er hvordan en skal håndtere alle bilene i området. Vi utfordres
både på miljø, trafikksikkerhet, trivsel og beslagleggelse av mye areal.
Må regulere biltrafikken og definere bilfrie områder.
Innspill:
Hvordan skal «sjukehusskogen» detaljreguleres, som «grønt
parkeringsområde»?
Helt bilfritt på barneskolens- og ungdomsskolens område og det meste av
Holmenplassen («gamle bussterminal»). Bare tilgang for transport med
spesielle behov. Området reguleres med bom.
Skolegata, bilfri gågate uten parkering
Arnemoveien og Holmengata, fartsdumper og/eller enveiskjøring fram til
Aumliveien
Hvor skal privat skolebarntransport dirigeres? I dag er det ikke forsvarlige
forhold i Arnemoveien og Skolegata, særlig ved skolestart og skoleslutt.
Bør ikke båndlegge arealer for parkering på dagtid inne på skoleområdet.
Men samtidig må det avklares hvordan parkeringsbehovet til hver enkelt skole,
Holmen-bygget, Tynsethallene, Friskliv og svømmeanlegget skal løses.
• Realisering av en helhetlig plan for skoleområdet forutsetter samhandling
mellom Hedmark fylkeskommune, Tynset kommune og Tynset Idrettsforening
(TIF). Det er viktig å presiserer at kommunale vedtak om realisering av tiltak
på skoleområdet bare vil gjelde for Tynset kommune sine skoleanlegg. Når
det gjelder forprosjektet fremmes det i forståelse med Fylkeskommunen.
1. Prosess
Etter at prosjektet startet opp våren 2015 har det vært foretatt befaringer innenfor
planområdet, det har vært flere prosjektgruppemøter, arbeidsseminar med ungdomsskolen og
NØVGS, samt innspill fra arbeidsgruppa underveis. Et foreløpig planutkast har vært på
høring, der alle berørte parter har fått uttale seg om planforslaget. Hedmark fylkeskommune
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ved idrett og kultur har uttalt seg om planen, og har deltatt på befaring i planområdet.
Hedmark fylkeskommune har vært og er svært positive til planene.
Prosjektgruppa er satt sammen av brukere og eiere med interesser i området. Alle har kommet
med sine spesifikke ønsker for framtidig opparbeiding og bruk. Noen behov er mer akutte enn
andre. Det er prøvd å ta hensyn til intern og ekstern trafikk, små og store elever,
fritidsaktiviteter, undervisningsareal, rekreasjonsområder, parkeringsplasser, sykkelparkering,
bussoppstilling og vegetasjonsområder.
Utfordringen har vært å tilpasse ganglinjer, aktivitetsområder og parkeringsplasser.
Parkeringsplassene tar stor plass, og det er mange inngangssoner som skal tas hensyn til.
Planen var på uformell høring fra 24.09.15 til 15.10.15, der berørte parter fikk muligheter til å
sette seg inn i planforslaget. Det kom mange konstruktive og gode innspill til planen:
• I grove trekk er det enighet om å trekke all parkering bort fra «Holmenplassen». Dette
området ønskes bilfritt.
• I tillegg er det stort ønske om solide og overbygde sykkelparkeringsplasser.
• Ganglinjene må planlegges og etableres der det vil være naturlig å gå, langs de korteste
og raskeste linjene.
• Gangveglinjer og rulleskitrasé må trekkes helt fram til Holmenplassen.
• Det er stort ønske om kunstgrasbane inne på Holmenplassen (gjerne 40 m x 60 m).
• Hovedparkeringsplass for biler må etableres i Sjukehusskogen (jf reguleringsplanen
for området)
• Det er ønskelig med ulike aktivitetsområder mellom Holmen og ungdomsskolen. Det
bør være områder for uorganisert aktivitet, og apparater/elementer som stimulerer
jenters aktivitet spesielt.
• Det må også være plass for annen ballaktivitet enn fotball.
• Det er ønskelig med mer aktivitet på sørsiden av NØVGS.
• Avsettingsområder (kiss and ride) må vurderes utenfor barneskolen og videregående
• Varelevering må tas hensyn til ved hver av institusjonene, samt HC-parkering
Prosjektgruppemøte 27.10.2015 drøftet innspillene til planen, og foretok nødvendige
avklaringer og konklusjoner. Situasjonsplanen er endret i henhold til siste
prosjektgruppemøte.
Forprosjektet omfatter situasjonsplan for skoleområdet med tilhørende kostnadsoverslag for
delområder. Kostnadsoverslagene skal benyttes i søknadsprosesser og som grunnlag for
investeringsbudsjetter.
2. Planområdet:
Planområdet er stort og omfattende, med mange komplekse problemstillinger. Det er ulike
behov hos de forskjellige brukerne innenfor området. Det er likevel en del felles ønsker for
utforming av «skoleområdet», se over.
Planer for svømmeanlegg er lagt inn i grunnlaget. Dette er med på å legge føringer for
utforming av Holmenplassen.
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På grunn av størrelsen på området, er planen i målestokk 1:1000 (A1-format). Dette gjør at
detaljeringsgraden begrenses noe. Deler av planområdet er forstørret opp.

3. Situasjonsplanen:
Av- og påstigning:
«Kiss and ride»/av- og påstigningsplass er etablert langs Ringveien, utenfor Tynsethallen.
Denne kan benyttes av ungdomsskolen, og av barneskolen.
I situasjonsplanen er det vist tilsvarende av- og påstigningslomme ved ny parkeringsplass for
videregående (på sørsiden av Sjukehusveien).
Utenfor barneskolen, i Arnemoveien, legges det opp til en tilsvarende stopp-lomme, samt
muligheter for «snuplass», slik at en unngår rygging i krysset Arnemoveien/Holmengata. Dette
forutsetter at ordinær (lærer-)parkering flyttes fra dette området. Parkeringsplass for
barneskolen vil være i sjukehusskogen. Dette gjelder også for foreldremøter på kveldstid, samt
foreldresamtaler og andre møter på barneskolen.
Stenging av gater:
Skolegata foreslås stengt for gjennomkjøring. Det legges opp til varelevering til
ungdomsskolen fra Ringveien/Skolegata, ved det nordre hjørnet av skolebygningen.
I planen er det vist HC-parkering i samme område, der det er avsatt oppstillingsplasser
allerede i dag.
HC-parkering og varelevering må ikke komme i konflikt med hverandre.
Ansatteparkering for ungdomsskolen flyttes til sjukehusskogen. Parkeringsplass for møter og
kveldsaktiviteter ved ungdomsskolen vil også være i sjukehusskogen.
Skolegata foreslås stengt med bom, rett utenfor administrasjonsinngangen til ungdomsskola.
Bommen må kunne åpnes for varelevering og spesialtransport til Tynset barneskole og Tynset
ungdomsskole.
Fortauet langs østsiden av Skolegata (fra barneskolen og ned til Ringveien) foreslås utvidet.
Dette gjør gang- og sykkeltrafikken i området tryggere og enklere. Fotgjengerovergangen fra
Skolegata ned mot sentrum foreslås justert vestover slik at fotgjengerfeltet kommer i
forlengelsen av fortauet langs Skolegata. For å redusere farten på sykkeltrafikken, kan
kryssingen skje via en slusing/bom. Trafikklys vil også være et trafikksikkerhetstiltak.
Holmengata foreslås stengt for gjennomkjøring fra Skolegata til Aumliveien. Kun kjøring til
eiendommene tillates. Dette vil redusere mye av den biltrafikken som foregår der i dag, og
sikkerheten for fotgjengere og syklister vil bli mye bedre.
Parkeringsløsninger:
Hovedparkeringsplassen vil være i sjukehusskogen, i tillegg til nye parkeringsplassene som er
opparbeidet rundt NØVGS. Det er lagt opp til HC-parkering knyttet til hver enkelt
skole/institusjon. HC-plassene er lagt så nære opp til inngangssonene som mulig. For hallene
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 32 av 79

Sak 80/15
er det planlagt HC-parkering langs østsiden av Holmenhallen. Inntil ny svømmehall blir
realisert, vil det være HC-parkering, som i dag, foran Tynsethallen og «Friskliven».
I sjukehusskogen er det høy utnyttelse av parkeringsplassene, samtidig som det legges opp til
en god del trevegetasjon, spesielt mot Holmen, og gangvegen fra Haverslia.
I sjukehusskogen skal ordinær parkering for barneskolen, ungdomsskolen, Holmenbygget,
Tynsethallen og Holmenhallen være. I tillegg vil sjukehuset disponere en del plasser i
sjukehusskogen.
Gangveger:
Fra Haverslia er det gangveg gjennom planområdet og ned mot sentrum. Det er ønskelig at
gjennomgangstrafikken ledes langs parkeringsplassen i sjukehusskogen, på sør- og østsiden av
Holmen, videre langs Skolegata og over Ringvegen. Det er viktig at den gjennomgående
traséen er tydelig og trafikksikker.
Den interne gangtrafikken vil ledes gjennom området, på vestsiden av Holmenbygget, med
flere forgreninger til de ulike skolene og hallene.
Det er vist dobbel gangvegbredde fra undergangen i Haverslia, opp Sjukehusbakken og fram
til Sjukehusveien (jf reguleringsplan for området), derfra videre inn på Holmenplassen. Det er
tenkt 3m asfaltert gangveg + 4,5m rulleskitrasé. Rulleskitraséen vil kunne kjøres med
løypemaskin på vinteren, noe som muliggjør skigåing fra hallområdet og ut i løypenettet på
Tynset. Tilsvarende vil rulleskiløypa føres fra Holmenplassen og fram til undergangen i
Haverslia, og videre gangvegen til Bekkmoen, Grendeveien opp til Bjønnkroken, turveien
ovenfor boligene i Bjønnkroken og inn på lysløypetraséen og opp til Haverslia skistadion.
Det er også vist tilgang til ake- og skilekområdet – Sandvollskoia og NØVGS fra
gangvegen/Sjukehusbakken.
Fra bussoppstillingsplassen er det vist fortau langs sørsiden og østsiden av Holmenhallen,
fram til Holmenplassen – og derfra videre til de ulike hallene og skolene. Ved å legge
ganglinjen inn mot bygget, unngår en å krysse kjøreveg. Det er nødvendig med tilpasninger
mot Holmenhallen. Fortauet må ha nødvendig bredde for god framkommelighet. Mot
barneskolen er ganglinjen markert med forskjellig dekke/ledelinjer og trapp i amfiet.
Amfi:
Langs hele østsiden av Holmenplassen er det planlagt amfi som tar opp høydeforskjellen
mellom plassen og områdene foran Holmenbygget (Domstolene og Opplæringssenteret).
Amfiet kan benyttes som:
Tribune ved arrangement
Uterom for undervisning
Sitteplasser
Trapp
«Festplass»
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For å kanalisere trafikken gjennom planområdet er det lagt opp til to trapper i amfiet.
Trappene er plassert på de stedene hvor det mest sannsynlig vil danne seg snarveier, både for å
komme seg til å fra skolene, og til og fra hallene.
Amfiet er tenkt opparbeidet i tre/sviller, og med grusdekke i bakkant av svillene. Opptrinnet
må være i sitte høyde, mens inntrinnene kan være romslige.
Holmenplassen:
Det er planlagt ny kunstgressbane på den sørligste delen av Holmenplassen. Denne er 30m x
50m.
Aktivitetsområde for skøyter (islegging), basketball og annet ballspill er plassert nord for
kunstgrasbanen.
Ny HC-parkering er vist langs Holmenhallen (langsgående parkering).
Det legges opp til gode og solide sykkelparkeringsplasser nær inngangssonene.
Sykkelparkeringen vil fortrinnsvis være for Holmen- og Tynsethallen, samt Tynset friskliv.
Det er viktig å opprettholde utrykningsvei og framkommelighet for varelevering fram til
inngangen til svømmehallen.
Det er planlagt treplantinger langs adkomsten til Holmenplassen/hallene og ved parkeringen
sør for Holmenhallen.
Utenfor Holmen:
Langs vestsiden og på sørsiden av Holmenbygget er det vist grønne, parkmessige områder.
Her er det tenkt grasdekte flater, trevegetasjon, benker, bord og folkehelsepark. Her vil det
være områder som stimulerer til fysisk aktivitet/lek (lavterskel), men også muligheter for å
sitte ned og se på aktiviteter på Holmenplassen.
Områdene skal kunne brukes av både ungdomsskolen, Holmen og av Tynsets befolkning for
øvrig.
Forslag til apparater vil være fugleredehuske, klatre-, slenge- og balanseapparater.
Områdene bør ha vegetasjon som skjermer og danner «romfølelse», men samtidig gi utsyn til
aktiviteter rundt. (Se og bli sett.)
En god del av de store furutrærne bør tas vare på. Det er tenkt at noen av disse trærne kan stå
på plassen/i gangvegtrasséen, utenfor inngangen til Domstolene.
Nord for Holmen, mot ungdomsskolen er det planlagt «Tuftepark». Dette er apparater som kan
brukes til ulik trening. Området ligger eksponert, og her vil den som oppholder seg bli lagt
merke til/være synlig for de som ferdes i området. Vollyball-bane etableres ved siden av
«Tufteparken».

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 34 av 79

Sak 80/15
Sykkelparkering etableres ved begge inngangssonene til Holmen (både fra Skolegata og fra
Holmenplassen). Sykkelparkeringen bør være overdekt.
Tynset ungdomsskole:
«Sosial rommet – «se og bli sett» utenfor hovedinngangen til ungdomsskolen er det vist nye,
lange benker, treplanting med runde benker, buskplanting og fargelagte flater i asfalten. Det
legges opp til utendørs bordtennis, sjakk og balanseapparater utenfor inngangssonen. I dette
området er det også vist et møbel som er en kombinasjon av sittebenker, amfi og scene. Dette
vil være en plass å sitte, scene for opptredener, plass for undervisning, mm.
Sykkelparkeringen langs sørsiden av skolebygget flyttes til tidligere ansatteparkering på
østsiden av skola. Størstedelen av sykkelparkeringen bør være overdekt. Denne vil kunne
brukes som sparkoppstilling om vinteren.
Tynset barneskole:
Det legges opp til nye, overdekte sykkelparkeringsplasser for barneskolen. Det er vist plasser
både ved Skolegata (vis a vis ungdomsskolen), og langs Holmengata. Sykkelparkeringen vil
kunne brukes til sparkoppstilling på vinteren.
Ved kunstgrasbanen er det planlagt amfi (som ved Holmenplassen, men i mindre skala). Dette
vil fungere som tribune og kan brukes i undervisningssammenheng.
Det er planlagt satt opp en ny «jungel», i nærheten av den gamle, da denne er svært slitt.
Den ene sandkassa er vist flyttet. Dette gir plass til nye lekehus der sandkassa står i dag. I
tillegg er det ønske om snurrestoler, som er planlagt mot Arnemoveien.
Asfaltflata på vestsiden av skola bør fortsatt være åpen for fri aktivitet og lek.
Varelevering og spesialtransport vil ha adkomst via bom i Skolegata. HC-parkering foregår
ved nordøstsiden av skolebygget.
Nord-Østerdal videregående skole:
Mellom eksisterende volleyballbaner og kantina, legges det opp til etablering av Sansehage og
flere benker/bord for opphold. I tillegg er det planlagt «Tuftepark»/basisløype gjennom dette
samme området. Disse aktivitetene vil gjøre områdene mer attraktive og det vil bli mer
aktivitet på den solrike siden av skola.
Frisbee-golf er planlagt langs deler av gang-traséen på sørsiden av sjukehuset, langs
Sjukehusbakken og opp til sjukehusskogen/Holmenplassen.
Ved skilekområdet/Sandvollskoia er det vist gapahuk. Denne kan benyttes både av NØVGS
og av barneskolen, som ofte bruker området på vinteren. I tillegg vil turlaget og idrettslaget ha
glede av denne.
Søppelkontainere:
Planområdet omfatter flere institusjoner/skoler. Alle disse har behov for søppelhåndtering. I
dag står det flere store containere plassert innenfor planområdet. Det er ønskelig å fjerne disse
fra dagens plassering.
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I situasjonsplanen er det vist en felles miljøstasjon som tar hånd om alt avfall fra barne- og
ungdomsskolene, Holmenbygget, hallene og Tynset friskliv. Miljøstasjonen er planlagt
plassert i Sjukehusskogen. En alternativ plassering er vestsiden av Holmenhallen, langs Ram
Østgårdsgate. Det legges opp til en nedgravd løsning, med sortering av ulike fraksjoner.
Vurdert – men ikke tatt med i planen:
Skateanlegg/ramper er drøftet i prosjektgruppa, og med de respektive brukerne. Det er ikke
kommet opp spesielle ønsker føringer på skateanlegg, og dette er derfor ikke prioritert i denne
omgang.
Sykkelløype/BMX er vurdert i prosessarbeidet, men det har ikke kommet ønsker om et slikt
anlegg. Prosjektgruppa har derfor ikke prioritert et slikt anlegg i denne omgang.
Rulleskianlegg med tilførselsløype: (Se vedlegg 2)
Rulleskianlegget med ny skiskytterstadion er knyttet til prosjektet «skoleområdet –
nyskapende uteanlegg», med utgangspunkt i asfaltert tilførselsløype opp til skistadion i
Haverslia. TIF-ski har ansvaret for å realisere dette anlegget i samarbeid med Tynset
kommune og Fylkeskommunen/N.Ø.vg.skole.
Mål med prosjektet:
Trygg og sentrumsnær løype for trening og lekbasert aktivitet på rulleski for alle aldre.
Løypene og tilførselsveiene skal være så attraktive at det blir et minimum av rulleskigåing på
sterkt trafikkerte veier.
Anlegget skal dimensjoneres for trening og ikke spesifikt for konkurranse.
Bidra raskt til at spisset toppidrett får optimale treningsforhold. (2016)
Aktivt samarbeid med kommune/skoler skal sikre gode tilførselsveier fra skole/sentrum. Det
skal ikke være nødvendig å kjøre til arenaen.
Verdien av tilførselsløype:
Kan gå fra sentrum, trenger ikke bil.
Synliggjør ski som aktivitet, og viser at den er svært tilgjengelig.
Trygg vei for barn/unge.
Lang fin bakke til intervall.
Bidrar til å markedsføre NØVGS: skolen som har alt rett utenfor døra!
Rulleskianlegget har en kostnadsramme på 9,3 mill. kr. I tillegg kommer oppgradering av
tilførselsløype.
Det forutsettes at TIF-ski fremmer en egen søknad til Tynset kommune ang. dette anlegget.
Dette kan være grunnlag for en egen sak til politisk behandling. Gjennom denne saken kan det
avklares hva kommunen kan og vil bidra med, det være seg tilførselsløype, kommunale
garantier og/eller økonomisk tilskudd til anlegget.
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4. Framdrift og realisering
Framdriften i prosjektet krever avklaringer i riktig rekkefølge og finansieringsplaner som
grunnlag for vedtak. Realisering av den helhetlige planen henger vesentlig sammen med å
ferdigstille hovedparkeringsplassen i Sjukehusskogen.
Kostnadsrammer:
I forprosjektet er de fleste aktivitetstiltakene innenfor kommunens område kostnadsberegnet.
Har ikke kostnadsberegnet:
- «Kiss and ride»/av- og påstigningsplass i Sjukehusveien v/N.Ø.vg.skole og
Arnemoveien v/Tynset barneskole
- Stenging av Skolegata med utvidet fortau og justert ganglinje til sjukehusbakken
- Stenging gjennomkjøring Holmengata fram til Aumliveien
- Tilførselsløype for rulleski og ski fra Haverslia, gjelder spesielt opp sjukehusbakken
og inn til skoleområdet.
- Miljøstasjon for søppelhåndtering i Sjukehusskogen
Finansiering
- Spillemidler for nærmiljøanlegg inntil 50 % av bruttokostnadene.
- Tilskudd fra eksterne fond som Gjensidige- og Sparebankstiftelsen
- Kommunale midler
- Fylkeskommunale midler
- Dugnad
Gjennomføring
I forslaget til investeringsbudsjett 2016-2019 er følgende tiltak så langt lagt inn:
- Kunstgrasflate på Holmenplassen 30 x 50 m i 2016 – totalt kr 600 000, søkes om kr
300 000 i spillemidler
- «Tuftepark» og volleyballbane m/belysning mellom ungdomsskolen og Holmen i 2016
– totalt kr 700 000, søkes om kr 300 000 i spillemidler
- «Sosiale rommet – se og bli sett» utenfor hovedinngang ungdomsskolen i 2016 - totalt
kr 665 000, søkes om kr 200 000 i spillemidler
- Amfi Holmenplassen («17.mai-plassen») i 2017 – totalt kr 1,2 mill.
- Sykkelparkering og interne gangveier i 2017 – 2019 – totalt kr 1,9 mill.
- Klatrejungel Tynset barneskole i 2016 – totalt kr 550 000, søkes om kr 225 000 i
spillemidler
- Parkeringsområde i Sjukehusskogen i 2017 – 2018 – totalt kr 3 mill.
- Folkehelsepark Holmen-Tynset opplæringssenter i 2017 – totalt kr 405 000, søkes om
kr 200 000 i spillemidler
- Rulleskianlegg – kommunalt tilskudd i 2017
- Svømmeanlegg er lagt inn med rehabilitering av eksisterende basseng i 2017-2019.
Totalt kr 19 mill., søkes om kr 4 mill. i spillemidler
Gjennomføring av de foreslåtte aktivitetsanleggene på N.Ø.vg.skole sitt område forutsettes
følges opp av Fylkeskommunen/N.Ø.vg.skole. Det gjelder: «Tuftepark», basisløype, Frispeegolf og sansehage.
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Se vedlagt idéskisse/planutkast fra Feste Nordøst. I tillegg er det lagt ved flere detaljerte
planskisser for foreslåtte enkelt anlegg på området.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Realisering av den skisserte helhetlige planen for skoleområdet vil ha positive konsekvenser
for klima og miljø. Skoleområdet vil da bidra til mindre bilkjøring, mindre støy og
forurensing og bedre trafikksikkerhet. Området vil skape trivsel og stimulere til fysisk
aktivitet i Tynset sentrum.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til den framlagte planen for prosjektet «skoleområdet –
nyskapende uteanlegg».
2. Realisering og etappevis gjennomføring av prosjektet vedtas gjennom årlige
budsjettbehandlinger
3. Rulleskianlegg med tilførselsløype fremmes som egen sak.
4. Realisering av nytt svømmeanlegg fremmes som egen sak.
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Vedlegg
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Tynset 2014-2015
Melding om vedtak sendes til
Alle skolene og PPT.
Saksopplysninger
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) framgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold
til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren
på en god måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret jf. Opplæringsloven § 1310 andre ledd.
Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen
stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå
målene.
Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø,
men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale
behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for
skoleeiers vurdering av tilstanden.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes
ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med
tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske
innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om
spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for
datainnhenting.
Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 39 av 79

Sak 81/15
Saksvurdering
Resultatene i denne rapporten viser at tilstanden i Tynsetskolene er meget god. Tynsetskolene
scorer blant landets beste i Kommunebarometeret. Resultatene blir analysert og fulgt opp mot
skolene i dialogmøter. Ser vi på resultatene over tid er de stabile. Det er et kvalitetstegn og
indikerer at det drives et godt systemarbeid.
Vi har høye ambisjoner for skoleutvikling og skoleresultater. Ambisjoner, forventninger og
støtte er viktig for å nå målene. Det er nå utarbeides en ny skolepolitisk plattform for 20152012. Her er det beskrevet hvilke fokusområder tynsetskolene skal ha framover. Disse
fokusområdene og målene i denne tilstandsrapporten danner grunnlaget for videre utvikling og
evaluering. Vi håper en politisk aktiv skoleeier vil etterspørre dette i ulike
samhandlingsarenaer.
Alle nivå i skolen er opptatt av kvalitet. Skolene er opptatt av at det er samsvar mellom de
ressurssene som brukes og de resultatene vi får. Det er også viktig å huske på at denne
tilstandsrapporten ikke viser de eneste målene på kvalitet i skolen. Skolens mandat er mer
omfattende og skoleeier er forpliktet til å følge opp dette. Vi skal fange opp den enkelte elev
ut fra sine forutsetninger, tilpasse opplæringen og utvikle sosiale ferdigheter. Like viktig som
fagplanene er den generelle delen i Kunnskapsløftet. Her omtales utviklingen av hele
mennesket gjennom overskrifter som kultur, identitet, kreativitet, sosial kompetanse,
elevmedvirkning og demokrati. Dette blir ofte glemt når det legges fram resultater fra
nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser i media.
I skolene merker vi også økt fokus på enkeltindividene. Vi lever i et stadig mer mobilt
samfunn, ny teknologi, svært raske endringer i mediebilde, nye krevende sosiale medier og
mange forbilder som til sammen ofte kan skape et stort press.
Tilstandsrapporten er skoleeiers kanskje viktigste kilde til systematisk kunnskap om skolene.
Det er viktig å bruke dokumentet som grunnlag for styring, kvalitetsvurdering og
kvalitetsutvikling i skolen. Det kan fort bli en oppsamling av tall. Derfor er det viktig å se
planen i sammenheng med sentrale styringsdokumenter og skolenes lokale utviklingsplaner.
Det er en sterk nasjonal målsetting å redusere frafallet i videregående skole. Videre å se en
mer tydelig sammenheng mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Flere elever skal
få opplæringen sin innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Det betyr at andelen
enkeltvedtak skal ned. For å nå disse målsettingene skal vi fange opp elever tidligere – og de
skal følges opp over tid. Rapporten viser en merkbar nedgang i andel elever som får
enkeltvedtak. Tynset har også gode gjennomføringstall i det videregående løpet.
Denne tilstandsrapporten mener vi kan være et godt utgangspunkt for skoleeier, både
administrasjon og politikere, i drøftinger rundt kvalitetsmålene i opplæringen. Videre bør
rapporten være et godt utgangspunkt for å drøfte skolens utfordringer og skoleeiers
prioriteringer. Styring er et politisk ansvar. Ledelse er et adminitrativt ansvar. Men god styring
forutsetter god ledelse og god ledelse forutsetter god styring.
Hvordan kan vi få en samhandling som setter kommunestyret i stand til å være en aktiv
skoleeier? Skoleeiere bør ha ambisjoner på vegne av skolene. På hvilken måte kan disse
ambisjonene uttrykkes? På et overordnet nivå eller på et detaljnivå som er bedre enn
landsgjennomsnittet?
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.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurderes ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset 2014-15 til orientering.
2. Kommunestyret ønsker å være en aktiv skoleeier. Det betyr at det må være
samhandlingsarenaer der skoleeier blir gitt oversikt over skolenes status og utfordringer
for videre å kunne aktivt drøfte retning for tynsetskolene. Den nye skolepolitiske
plattformen må innarbeides i de neste tilstandsrapportene.
3. På nasjonale tester skal tynsetskolene score stabilt bra over år.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 41 av 79

Sak 82/15
HØRING-FORSLAG OM ADMINISTRASJONSSTED I DE NYE
POLITIDISTRIKTENE
Arkiv: X31 &23
Arkivsaksnr.: 15/1196

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
82/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Vedlegg
Høring – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene
Andre dokumenter i saken
1. HØRING- FORSLAG OM ADMINISTRASJONSSTED I DE NYE
POLITIDISTRIKTENE, datert 05.10.2015
2. HØRING-FORSLAG OM ADMINISTRASJONSSTED I DE NYE
POLITIDISTRIKTENE, datert 06.11.2015
Melding om vedtak sendes til
politidirektoratet@politiet.no
Saksopplysninger
Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen er
et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å
forebygge, etterforske, påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes sikkerhet. Som en
del av politireformens første fase, skal det etableres 12 nye politidistrikter.
Med administrasjonssted menes sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og sin
lederstøtte. Det er besluttet at operasjonssentralen skal være plassert på samme geografiske
sted som administrasjonsstedet. Valg av administrasjonssted vil i liten grad påvirke
polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig
rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er. Oppgavene som skal utføres ved
administrasjonsstedet er i hovedsak stedsuavhengige, og vil derfor i liten grad kreve fysisk
nærhet til brukerne av politiets tjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av
tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skje i de geografiske driftsenhetene, som består
av dagens politistasjoner og lensmannskontor.
Alternativene som er vurdert som administrasjonssted i Innlandet politidistrikt i høringsnotatet
er Gjøvik, Lillehammer og Hamar. For det nye Innlandet politidistrikt, med Oppland og
Hedmark fylker, er Hamar foreslått som administrasjonssted.
Politidirektoratet har sendt på høring forslag om lokalisering av administrasjonssteder i de nye
politidistriktene. Høringsfrist er satt til 17.nov, men Tynset kommune har fått godkjent
innsending av høringssvar i etterkant av kommunestyrets møte 24.nov.
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Saksvurdering
Fra Tynset kommunes ståsted er det fornuftig at Hamar foreslås som administrasjonssted for
det nye Innlandet politidistrikt. Kommunen og Nord-Østerdalen har hatt Hamar som
administrasjonssted i 13 år for Hedmark politidistrikt. Vårt lokale lensmannskontor vurderer
at dette har fungert godt. Kommunikasjonsmessig er lokaliseringen god for Nord-Østerdalen.
Tynset kommune er kjent med at politihuset på Hamar er av nyere dato, noe som legger et
fornuftig grunnlag for en rask etablering av nytt administrasjonssted. Hamar som
administrasjonssted gir også god nærhet til andre samvirkeaktører for politiet som
Fylkesmannen, Lagmannsrett, Statsadvokatembeter med flere.
Innlandet politidistrikt innebærer et større distrikt enn tidligere, noe som forsterker
betydningen av et sterkt lensmannskontor på Tynset som i størst mulig grad er selvhjulpne
innen beredskap, forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse. Et annet moment er at
store distrikter forsterker behovet for mulige samarbeidsordninger på tvers av
distriktsgrensene.
Totalt sett innebærer dette at Tynset kommune støtter forslaget i høringsnotatet fra
politidirektoratet om å legge administrasjonsstedet i Innlandet politidistrikt til Hamar.
Høringsnotatet i sin helhet kan leses på følgende link:
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3130.pdf
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
For politiet på Tynset innebærer Hamar som administrasjonssted korteste reiseavstand for de
alternativene som er vurdert. Dette er positivt.

Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre støtter politidirektoratets forslag om å legge administrasjonssted for
Innlandet politidistrikt til Hamar.
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JUSTERING HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER
Arkiv: 613 &52
Arkivsaksnr.: 15/1309

Saksbehandler:
Leif I. Østgårdstrøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
83/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Andre dokumenter i saken
1. Boligsosial handlingsplan vedtatt i Tynset kommunestyre 24.4.201
Melding om vedtak sendes til
Teknisk tjenester
Kommunens boligutvalg
Økonomiavdelingen
Saksopplysninger
I boligsosial handlingsplan under punkt 6 er følgende sagt:
«Husleien i kommunale boliger fastsettes administrativt. I utgangspunktet skal leien dekke
kommunens kapitalutgifter, avgifter og vedlikehold. Kommunens husleiesatser reguleres årlig
i henhold til konsumprisindeks. Det er imidlertid behov for en mer gjennomgående vurdering
av husleiesatsene.»
Boligsosial handlingsplan omtaler leieforholdet i kommunens utleieboliger. Ikke
trygdeboliger, omsorgsboliger og PU boliger. Det vil være naturlig å foreta en gjennomgang
av kommunens øvrige boliger primo 2016 for å se på leienivå for øvrige boliger.
I boligsammenheng brukes ofte begrepet gjengs leie uten at det er klart definert. SSB
gjennomfører årlig en leiemarkedsundersøkelse. Den er delt opp i oversikt for hele landet,
Oslo inkludert Bærum, Bergen, Trondheim, Stavanger, tettsteder over 20 000 innbyggere,
tettsteder 2 000 – 20 000 innbyggere og tettsteder 200-2 000 innbyggere. Denne oversikten
viser at beliggenhet og størrelse er viktigste prisfaktor, leiligheter er dyrere enn deler av
eneboliger, leieforholdets lengde er en faktor som berører leienivå og til en viss grad påvirker
boligens standard leienivået.
Utdrag av oversikten er som følger. Sortert på antall innbyggere i sentrum. Gjennomsnittlig
leie pr år og m2.
Ant rom og kjøkken 200-1999 inb 2000-20000 inb Over 20 000 inb Hele landet
1 rok
2 250
2 610
2 rok
1 040
1 320
1 550
1 750
3 rok
950
1 170
1 340
1 490
4 rok
760
1 060
1 230
1 230
5 rok
870
1 080.
1 040
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Som det fremgår så er leien for hele landet i gjennomsnitt høyere enn for tettsteder med over
20 000 innbyggere. Årsaken er Oslo og Bærum som er et område samt øvrige storbyer, som er
egne områder, har leier som er ca. 50 % høyere enn omtalte tettsteder.
Hvis en velger å sammenligne Tynset med tettsteder over 2 000 innbyggere og bruker tallene
fra SSB så skulle leien i gjennomsnitt være ca. 1152 kr pr m2.
Leien i kommunens boliger er 829 kr pr m2. Sammenlignet med gjennomsnittet så er leien ca.
28 % lavere enn gjennomsnittet fra SSB. (Tall fra 2014). Sammenligner en med tettsteder
under 2 000 innbyggere er forskjellen vesentlig mindre. Avviket er størst for eldre boliger. For
de nyeste kommunale boligene i Tynset er leiene kun marginalt lavere enn gjennomsnittet fra
SSB i tettsteder med over 2 000 innbyggere.
Innleie av boliger fra private for videre framleie koster i dag betydelige beløp da innleie er
vesentlig dyrere enn kommunens leieinntekter. Hvis personer som kommunen må skaffe
boliger til skaffer seg boliger på det private marked så er det ofte krav om kommunal garanti
for husleien.
Kommunens utleieboliger omfatter 69 boliger inkludert 5 innleide boliger.
Leieinntekter og refusjoner utgjør (2014) 3 625 085 kr.
Utgiftene inkl avskrivninger utgjør 3 349 707 kr. i sum
Utgifter - regnskap

Innleie boliger
570 000
Forsikring
187 000
Vedlikehold
1 033 000
Administrasjon
160 000
Kom gebyrer / energi 895 000
Avskrivinger
523 286
Øvrige kostnader

Det er et betydelig avvik fra budsjettet (merforbruk på ca. 600 000 kr) Skyldes i hovedsak
vedlikeholdskostnader. Regnskapsoverskuddet på kommunens boligdrift var i 2014
kr 275 378,Vedlikehold:
I boligsosial handlingsplan er det anslått årlige vedlikeholdskostnader for utleieboliger på
500 000 kr. Bruken av boligene samt tidligere etterslep på vedlikehold har medført et
betydelig høyere forbruk de senere år. Det er rimelig å anta at dette bør fortsette i flere år hvis
boligene skal ha en akseptabel standard. Hvis leiene skal heves til gjennomsnittsleier så bør
standarden være akseptabel boligenes alder tatt i betraktning.
I rapporten fra forvaltningsrevisjonen av januar 2015 for bygg, anlegg og veier er det vist at
Tynset kommunes vedlikeholdsaktiviteter ligger 73 – 156 % under tilsvarende kommuner i
KOSTRA gruppe 11.
Regulering av husleie – regler.
Husleieloven har klare og formaliserte regler for hvordan leien kan justeres/økes. Det gis
anledning til justering med konsumprisindeks og tilpassing til gjengs leie. Det er ikke klart
definert hva som er gjengs leie
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Hvert tredje år kan indeksjustert leie kreves justert til gjengs leie. Det er sagt at dette skal
representere det etablerte leienivået på denne type leilighet i området. Tilpassing til gjengs leie
skal varsles med 6 mnd. varslingsfrist.
Justering i henhold til konsumprisindeks har vært gjennomført årlig hvert år de senere år.
Saksvurdering
Kommunale utleieboliger er i dag en mangelvare og dette kan forsterke seg ytterligere hvis
leieprisene er vesentlig lavere enn markedsprisen.
Hvis leieprisene er lavere enn markedsprisen blir dette en form for kommunale bostøtte som
tilfaller beboere av kommunale boliger uavhengig av behov.
Statlig bostøtte tildeles ut fra husstandens beregnede rimelige husleie ut fra inntekt og
husstandsstørrelsen. Differansen mellom dette og betalt husleie refunderes med ca. 70 %.
Hvis rimelig husleie er 5 000 kr pr mnd og faktisk husleie er 6 000 pr mnd så dekker
bostøtten70 % av differansen på 1 000 kr pr mnd. (700 kr i bostøtte.)
Det er dermed slik at hvis faktisk husleie er lav så tilfaller det berettigede husstander mindre
bostøtte. I tillegg til inntekt så er det for bostøttemottagere krav til barn i husstanden eventuelt
trygdede.
Det bør være et mål å opprettholde boligenes standard med nødvendig vedlikehold. Skal dette
oppnås så bør vedlikeholdsbudsjettet økes med minimum 1/2 mill. kr årlig. Skal dette skje
uten å belaste kommunens øvrige drift så bør leieinntektene økes.
En økning av leieinntektene opp til SSBs satser for tettsteder mellom 2 000 og 20 000
innbyggere vil gi ca. kr 1 150 000 i årlig merinntekt. På grunn av at leiene først kan økes etter
3 år for løpende leieforhold så vil en eventuell økning først være gjennomført fullt ut om 3 år.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Saken vil ikke ha noen konsekvens for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Leiene i Tynset kommunes utleieboliger justeres opp til et nivå som samsvarer med SSBs
leiemarkedsundersøkelse for tettsteder mellom 2 000 og 20 000 innbyggere.
2. Nye leiesatser gjøres gjeldende for nye leieforhold fra 1.1.2016 og for eldre leieforhold
etter reglene i husleieloven.
3. Leiene justeres i tillegg årlig i henhold til konsumprisindeksen..
4. Økte leieinntekter i 2016 settes av til nødvendig vedlikehold.
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 15/1198

Saksbehandler:
Barbro Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
84/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Vedlegg
Søknad om skjenke- og serveringsbevilling.
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING, datert
01.10.2015
Melding om vedtak sendes til
Tynset Hotell AS, v/Valon Salihu, Brugata 6, 2500 TYNSET
Kontrollør
Lensmannen i Tynset
Skatteoppkrever
Leder NAV
Saksopplysninger
Valon Salihu søker om serverings- og skjenkebevilling for Tynset Hotell. Det søkes om
skjenkebevilling i resepsjonsområdet, stort og lite møterom, restauranten (bistro) og nattklubb
(salong). Det søkes også om skjenking utendørs på inngjerdet område ved hovedinngangen,
ca. 110 m2. Det søkes om skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Skjenketid
ønskes alle dager innenfor kommunens maksimaltid.
Som styrer for skjenkebevillingen søkes Arben Mengjiqi med Valon Salihu som stedfortreder.
Både styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, i
henhold til § 1-7c. Daglig leder for serveringsbevillingen er Valon Salihu som også har avlagt
og bestått etablererprøven i henhold til serveringslovens § 5.
Søknaden er oversendt lensmannen og NAV for uttalelse. Ingen hadde merknader til
søknaden.
Saksvurdering
Når det gjelder skjenketid fastsetter alkohollovens § 4-4 at det er forbudt med skjenking av
alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer mellom kl. 03.00 og kl. 13.00. Skjenking
av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og. 06.00.
I henhold til gjeldende rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tynset kommune er skjenketiden
for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til kl. 02.00. Skjenking på utearealet gjelder kun for
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til kl. 02.00.
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Søknaden gjelder en overdragelse av igangværende virksomhet, og nåværende eier overtok
driften 01.09.2015. Ifølge alkohollovens § 1-10 kan virksomheten fortsette på tidligere eiers
bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det
søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.

Rådmannens innstilling:
Valon Salihu, gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 ved Tynset
hotell. Skjenkearealene er i resepsjonsområdet, stort og lite møterom, restauranten (bistro) og
nattklubben (salong). Skjenkearealet ute er på inngjerdet område, 110 m2, utenfor
hovedinngangen. Skjenketid alle dager for alkoholgruppe 1 (øl) og 2 (vin) kl. 08.00 – 02.00.
Skjenketid alle dager for alkoholgruppe 3 (brennevin) kl. 13.00 – 02.00. Skjenking på
utendørs areal gjelder kun for alkoholgruppe 1 og 2 fram til kl. 02.00.
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Arben Mengjiqi med Valon Salihu som
stedfortreder. For serveringsbevillingen er Valon Salihu daglig leder.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 31.03.2016.
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SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1186

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
85/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Andre dokumenter i saken
Søknad om permisjon fra verv som kommunestyremedlem, datert 01.10.2015
Melding om vedtak sendes til
Kristoffer Hagen, 2510 TYLLDALEN
Saksopplysninger
Kristoffer Hagen er valgt inn i kommunestyret for Senterpartiet for inneværende valgperiode.
Han søker i brev, datert 01.10.2015, om permisjon fra vervet som kommunestyremedlem frem
t.o.m. juni 2017.
Bakgrunnen for søknaden er bo- og arbeidssituasjon. Hagen tiltrådte i august 2015 stilling
som lærer ved Fagerborg ungdomsskole i Oslo. Han skriver i søknaden at vervet som
kommunestyremedlem vil medføre at han mister både undervisningstid og pliktig møtetid på
arbeidsplassen. En annen utfordring er reiseavstanden Oslo-Tynset-Oslo for å delta i
kommunestyremøter, med kjøring om natten for å rekke neste arbeidsdag.
Hagen skriver videre at han planlegger å flytte tilbake til Østerdalen i løpet av valgperioden,
og ønsker derfor ikke å søke om permisjon for hele perioden.
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.
Ved en ev. innvilgelse av permisjon vil Jan Kåre Moan tre inn som fast medlem til
kommunestyret for Senterpartiet i permisjonsperioden. Arne Nordstad blir 1. varamedlem.
Øvrige valgte vararepresentanter rykker tilsvarende opp.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Kristoffer Hagen innvilges permisjon fra verv som kommunestyremedlem i perioden
06.10.2015–30.06.2017.
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Sak 85/15
Jan Kåre Moan trer inn som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Varamedlemmer for Senterpartiet i perioden 06.10.2015–30.06.2017:
1. Arne Nordstad
2. Cathrine Helene Fodstad
3. Eva Iren Furuli
4. Håkon Fiskvik
5. Jane Kristin Lund
6. Erik Kindølshaug
7. Anna Margrete Hoås
8. Teodor Bekkevoll
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Sak 86/15
VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1287

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
86/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Saksopplysninger
Etter kommuneloven § 25 skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte
utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og de ansatte. De
ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget
skal bestå av representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens
representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
I Tynset består administrasjonsutvalget av 10 medlemmer; 7 medlemmer valgt blant
formannskapets medlemmer og 3 medlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene (ansattes
representanter).
Arbeidstakerorganisasjonene velger selv sine faste representanter med vararepresentanter til
administrasjonsutvalget.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Administrasjonsutvalg 2015–2019:
Medlemmer 2015-2019
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Sak 87/15
VALG AV KOMITEER 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1288

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
87/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdelederne
Saksopplysninger
De faste komiteene er hjemlet i kommuneloven. Komiteene skal behandle/utrede de sakene
som komiteene blir tildelt av ordføreren, og fremme innstilling til kommunestyret. Komiteene
har ikke myndighet til å avgjøre enkeltsaker.
De 4 faste komiteene sidestilles med hensyn til ansvarsområde og nummereres fra 1 til 4.
Hver av komiteene består av 5 medlemmer som velges blant kommunestyrets representanter.
Ingen varamedlemmer skal velges. Formannskapets faste medlemmer kan ikke velges.
Kommunestyrerepresentanter som er faste medlemmer i kontrollutvalget utelukkes fra valg.
Kommunestyret må velge leder og nestleder til hver komite.
Gjennomgående representasjon tilstrebes.
Komite 1:
Komite 2:
Komite 3:
Komite 4:

Hovedansvar for oppvekst
Hovedansvar for pleie, omsorg, helse, sosial
Hovedansvar for kultur/idrett
Hovedansvar for miljø, landbruk, teknisk

Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Komiteer 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Oppvekst:
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Sak 87/15

Pleie, omsorg, helse og sosial:

Kultur/idrett:

Miljø/landbruk/teknisk:
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Sak 88/15
VALG AV ANSETTELSES- OG FORHANDLINGSUTVALG 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1289

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
88/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Saksopplysninger
Det er kommunestyret som har myndighet for tilsetting og lønnsforhandlinger vedrørende
rådmann. Ansettelses- og forhandlingsutvalget gjennomfører tilsettingsprosessen og innstiller
for kommunestyret samt forhandler lønn for rådmann.
Utvalget har bestått av følgende politikere:
Ordføreren
Varaordføreren
En representant fra opposisjonen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Ansettelses- og forhandlingsutvalg 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 89/15
VALG AV KLAGENEMND 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1290

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
89/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Saksopplysninger
Klagenemnda er klageinstans for administrative vedtak og vedtak fattet i politiske organ der
ikke andre klageordninger følger av lov.
Klagenemnda har 5 medlemmer med varamedlemmer. Det må også fremmes forslag på leder
og nestleder.
Ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer i formannskap, medlemmer og
varamedlemmer i kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og kommunalt ansatte er
utelukket fra valg.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Klagenemnd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 90/15
VALG AV ELDRERÅD 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1291

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
90/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Saksopplysninger
Etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1 skal det i hver kommune være et
eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. Det er opp til kommunestyret å
avgjøre hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha.
Eldrerådet er et rådgivende organ og alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god tid
før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som vedrører
levekåra for eldre. Rådet kan også selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.
I Tynset har eldrerådet bestått av 7 medlemmer med varamedlemmer, 2 politisk valgte og 3
medlemmer foreslått av pensjonistforeningen i Tynset og 2 medlemmer fra Kvikne.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Eldreråd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019

Varamedlemmer 2015–2019

Fra pensjonistforeningene:

Karin Tronslien
Elisabeth Sandbakken
Simen Linjordet
Leif Håvard Henriksen
Olav Moen

Berit Grøtli

Fra kommunestyret:
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Sak 91/15
VALG AV RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1292

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
91/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Saksopplysninger
Det skal velges et råd for funksjonshemmede som har 5 medlemmer, 3 av disse utpekes av de
funksjonshemmedes organisasjoner. Kommunestyret velger 2 medlemmer og 2
varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Råd for likestilling for funksjonshemmede 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Varamedlemmer 2015–2019
Fra brukerne:

Karl Morten Skaar Nilsen
Leif Håvard Henriksen
Berit Lund

Mari Morønning
Ingveig Vangen
Magne Haug

Fra kommunestyret:
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Sak 92/15
VALG AV TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1293

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
92/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer.
Teknisk sjef
Saksopplysninger
Det skal velges 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kommunestyret velger også
leder og nestleder.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Takstnemnd for eiendomsskatt 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 93/15
VALG AV OVERTAKSTNEMND 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1294

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
93/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Saksopplysninger
Etter lov om eiendomsskatt i kommunen, skal klage på eiendomsskatt avgjøres av en nemnd
som kommunestyret velger. Kommunestyret kan opprette en egen nemnd til å ta seg av disse
oppgavene eller legge oppgavene til en annen kommunal nemnd.
I Tynset er det opprettet en egen nemnd som består av 6 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Kommunestyret velger også leder og nestleder.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Overtakstnemnd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 94/15
VALG AV TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1295

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
94/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer
Teknisk sjef
Lensmannen
Saksopplysninger
Trafikksikkerhetsutvalget skal være pådriver i trafikksikkerhetssaker i kommunen.
Trafikksikkerhetsutvalget har hatt 4 medlemmer, teknisk sjef og lensmannen har vært to av
medlemmene.
Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det skal velges leder og nestleder til utvalget.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Trafikksikkerhetsutvalg 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019

Varamedlemmer 2015–2019

Lensmannen i Tynset
Teknisk sjef
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Sak 95/15
VALG AV KONTROLLUTVALG FOR SKJENKING OG SALG AV
ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2015–2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1298

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
95/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer
Lensmannen
NAV/Leder rus- og psykiatritjenesten
Saksopplysninger
I hht. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap.10 skal det i hver kommune være et
utvalg til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i
kommunen. Utvalget opprettes av kommunestyret og funksjonstida følger
kommunestyreperioden.
Kommunestyret har vedtatt at det skal være 4 medlemmer i utvalget, to politisk valgte
medlemmer i tillegg til lensmannen og sosialtjenesten. Det skal velges leder og nestleder.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkoholholdig drikk 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019

Lensmannen
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Sak 96/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL RÅDET FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG
2015–2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1299

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
96/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Kvikne–Rennebu kraftlag, Berkåk, 7391 Rennebu
Rennebu kommune, 7391 Rennebu
Saksopplysninger
Tynset kommune er representert i rådet med to medlemmer som velges for fire år - ett medlem
hvert annet år. Det velges to varamedlemmer for hvert medlem med samme funksjonstid.
Valgnemnda skal foreslå ett medlem og to varamedlemmer med fire års funksjonstid.
Medlemmer:
Ordføreren (på valg)

Varamedlemmer:
Varaordføreren (på valg)
……………… (på valg)

Kjetil Frengstad (2 år igjen)

Anne Gerd B. Skogstad (2 år igjen)
Jon Tore Dalsegg (2 år igjen)

Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Rådet for Kvikne–Rennebu kraftlag 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Varamedlemmer 2015–2019
På valg for 4 år:

2 år igjen:
Kjetil Frengstad
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Sak 97/15
VALG TIL SAMARBEIDSUTVALG VED SKOLENE OG TYNSETBARNEHAGENE
2015–2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1300

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
97/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Skolene
Tynsetbarnehagene
Saksopplysninger
I hht. opplæringsloven § 11 – 1 skal det ved hver grunnskole være et samarbeidsutvalg med to
representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for
elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved
skolen.
Ifølge vedtektene for barnehagene skal det være et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet
med barnas hjem. Samarbeidsutvalgene skal ha en slik sammensetning at enhver enhet er
representert av foreldre og ansatte. I tillegg skal kommunen være representert med 1
representant valgt av kommunestyret.
Kommunestyret har vedtatt at det skal være ett samarbeidsutvalg for Tynsetbarnehagene.
Dette erstattet de tidligere samarbeidsutvalgene ved Tronstua, Haverslia og Skogstua.
Fåset og Kvikne skoler og barnehager har felles samarbeidsutvalg.
Det skal velges en representant og en vararepresentant til hvert av samarbeidsutvalgene ved
Fåset skole og barnehage, Kvikne skole og barnehage, Tylldalen skole, Tynset barneskole,
Tynset ungdomsskole, Tynset opplæringssenter og Tynsetbarnehagene.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Valgnemndas innstilling:
Samarbeidsutvalg ved skolene og Tynsetbarnehagene 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Fåset skole og barnehage
Vara:
Kvikne skole og barnehage
Vara:
Tylldalen skole
Vara:
Tynset ungdomsskole
Vara:
Tynset barneskole
Vara:
Tynset opplæringssenter
Vara:
Tynsetbarnehagene
Vara:
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Sak 98/15
VALG AV REPRESENTANT TIL FORSTANDERSKAPET I TOLGA/OS
SPAREBANK 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1301

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
98/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Tolga-Os Sparebank, 2540 TOLGA
Saksopplysninger
Det skal velges ett medlem med varamedlem til forstanderskapet i Tolga-Os sparebank.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Forstanderskapet i Tolga-Os sparebank 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Vara:
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Sak 99/15
VALG AV REPRESENTANT TIL TYNSET SOGNS UTDANNINGSLEGAT
2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1302

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
99/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgt medlem
Økonomiavdelingen
Saksopplysninger
Ifølge statutt for Tynset Sogns utdanningslegat skal styret bestå av ordføreren, sognepresten
og et medlem valgt av kommunestyret.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Tynset sogns utdanningslegat 2015-2019:
Medlem 2015–2019
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Sak 100/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET FOR STIFTELSEN VOLLAN GÅRD
2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1303

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
100/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Styret for stiftelsen Vollan gård, 2512 KVIKNE
Saksopplysninger
Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret for Stiftelsen Vollan gård.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Styret for stiftelsen Vollan gård 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 101/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL KVIKNE FJELLSTYRE 2016-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1304

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
101/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Norges Fjellstyresamband (elektronisk)
Saksopplysninger
Fjelloven § 3: I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. Fjellstyret
skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt
ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert
brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og
friluftsinteressene.
Det skal velges fjellstyre for Kvikne Østre Statsallmenning. Fjellstyret består av 5 medlemmer
og 5 personlige varamedlemmer. 2 av medlemmene og 2 av varamedlemmene velges av
Rennebu kommune. Tynset kommunestyre skal altså velge 3 medlemmer og 3 personlige
varamedlemmer til fjellstyret.
Flertallet av medlemmene med varamedlemmer skal velges blant personer som siste året har
vært og fremdeles er bosatte i området der allmenningen ligger.
Minst 2 av de 5 medlemmene skal ha beiterettigheter i statsallmenningen (har rett til
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar). Virkeperioden for fjellstyret er
01.01.2016 – 31.12.2019.
Alle de 3 faste medlemmene, oppnevnt av kommunestyret i Tynset, har frasagt seg gjenvalg.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Kvikne fjellstyre 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 102/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERNASJONALT RÅD 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1319

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
102/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Saksopplysninger
Internasjonalt råd i Tynset kommune består av 7 medlemmer. 3 av medlemmene er
flyktninger/innvandrere. Øvrige medlemmer i rådet bør være politiske representanter,
medlemmer fra frivillige lag/organisasjoner, fra næringslivet og fra NAV. Rådet konstituerer
seg sjøl.
Kommunestyret skal velge ett politisk medlem og varamedlem til rådet.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Internasjonalt råd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Vara:

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 69 av 79

Sak 103/15
VALG AV REPRESENTANT TIL TYNSET KIRKELIG FELLESRÅD 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1321

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
103/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Tynset kirkelige fellesråd
Saksopplysninger
Det skal velges ett medlem med varamedlem til Tynset kirkelige fellesråd. Medlemmene skal
velges fra kommunestyrets faste medlemmer.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Tynset kirkelige fellesråd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Vara:
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Sak 104/15
Sak 104/15
VALG AV MEDLEMMER TIL SNØHETTA/KNUTSHØ OG FOROLLHOGNA
VILLREINOMRÅDER 2015—2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1322

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
104/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø villreinnemnd
Forollhogna villreinnemnd
Saksopplysninger
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommuner med areal i ett eller flere
villreinområder fremme forslag om en mannlig og en kvinnelig representant til
villreinnemnda. Er kommune berørt av to eller tre villreinnemnder, må det foreslås to
representanter til hver av disse nemndene.
For Tynset kommune gjelder dette for to villreinområder, Knutshø og Forollhogna.
Kommunen bør legge vekt på å foreslå personer som sitter i kommunestyret eller i politisk
organ med ansvar for vilt- eller arealforvaltning.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Snøhetta/Knutshø og Forollhogna villreinnområder 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
Snøhetta/Knutshø:
Vara:
Forollhogna:
Vara:
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Sak 105/15
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I MIDT-HEDMARK BRANN- OG
REDNINGSVESEN 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1327

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
105/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
Saksopplysninger
I henhold til selskapsavtalen skal Tynset kommune skal velge to medlemmer og to
varamedlemmer til representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 2015– 2019:
Medlemmer 2015–2019
Vara:
Vara:
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Sak 106/15
VALG AV HEIMEVERNSNEMND 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1328

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
106/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer.
Lensmannen.
Saksopplysninger
I hht. forskrift til lov om Heimevernet skal det i hver kommune være en kommunal
heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.
Nemnda skal ha tre medlemmer, to valgt av kommunestyret og ett medlem fra den lokale
politimyndighet. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Heimevernsnemnd 2015–2019:
Medlemmer
2015–2019

Varamedlemmer
2015–2019

Lensmannen
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Sak 107/15
VALG AV MILITÆR SKJØNNSNEMND 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1329

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
107/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer
Fylkesmannen i Hedmark
Saksopplysninger
Med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner skal det oppnevnes skjønnsnemnder for nevnte
periode. Fylkesmannen ønsker å benytte tidligere praksis med å innhente forslag fra
kommunene. Kommunestyret skal fremme forslag på to medlemmer.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Militær skjønnsnemnd 2015–2019:
Medlemmer 2015–2019
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Sak 108/15
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL FOR 2016-2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1277

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
108/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Melding om vedtak sendes til
Valgt medlem
Tynset frivilligsentral v/daglig leder Gudrun Bakken Meierigata 4 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Tynset kommune har to styremedlemmer i Tynset frivilligsentral, disse har en funksjonstid på
to år. Dette betyr at Tynset kommune må foreta valg på ett styremedlem hvert år. Etter
vedtektsendring skal det ikke lenger oppnevnes varamedlemmer til styret.
For perioden 2016–2017 er det styremedlemmet Liv Alfhild Utby som er på valg.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Styremedlem til Tynset frivilligsentral 2016–2017:
Medlem 2015–2016
Medlem 2016–2017
Bjørn Tore Grutle ikke på valg
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Sak 109/15
DIVERSE VALG AV REPRESENTANTER 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1330

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
109/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Saksopplysninger
Det skal velges representanter og vararepresentanter til følgende styrer, råd og utvalg:
Tynset museums- og historielag
Representant
Vararepresentant
Nord-Østerdalsmuseets representantskap
2 representanter
1 vararepresentant
Styret for Tylldalen bygdetun
Representant
Vararepresentant
Anleggsstyret i Tynset idrettsforening
Representant
Vararepresentant
Årsmøtet i Nord-Østerdal kraftlag
Representant
Vararepresentant
Stiftelsen Bortistuen Neby
Representant (denne er leder for styret)
Barnerepresentant i kommunestyret
Representant
Representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Representant
Kontaktutvalget for skogbruket
Representant
Vararepresentant
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Representant
Vararepresentant
I kvinne og 1 mann
Forollhogna nasjonalparkstyre
Representant
Vararepresentant
I kvinne og 1 mann
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Sak 109/15
Signe og Ola Karenus Trøens legat
1 representant
Representantskap IKT Fjellregionen IKS
Representant
Vararepresentant
Det har vært praksis at ordfører har vært kommunens medlem til representantskapet.
Forvaltningsstyret Tynset folkehøgskole
Representant
Vararepresentant

Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.

Valgnemndas innstilling:
Tynset museums- og historielag
Representant
Vararepresentant
Nord-Østerdalsmuseets representantskap
Representanter
Vararepresentant
Styret for Tylldalen bygdetun
Representant
Vararepresentant
Anleggsstyret i Tynset idrettsforening
Representant
Vararepresentant
Årsmøtet i Nord-Østerdal kraftlag
Representant
Vararepresentant
Stiftelsen Bortistuen Neby
Representant (denne er leder for styret)
Barnerepresentant i kommunestyret
Representant

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 77 av 79

Sak 109/15

Representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Representant
Kontaktutvalget for skogbruket
Representant
Vararepresentant
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Representant
Vararepresentant
Forollhogna nasjonalparkstyre
Representant
Vararepresentant
Signe og Ola Karenus Trøens legat
Representant
Representantskap IKT Fjellregionen IKS
Representant
Vararepresentant
Forvaltningsstyret Tynset folkehøgskole
Representant
Vararepresentant
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Sak 110/15
MØTEPLAN 2016 FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1200

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
110/15
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015

Vedlegg
Forslag til møteplan 2016 – formannskap og kommunestyre
Kalender 2016
Saksopplysninger
I kommunelovens § 32 om ”Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse” har
pkt. 1 følgende ordlyd:
Møte i folkevalgte organ skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv,
kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst
1/3 av medlemmene krever det.
Det er vinterferie for skolene i uke 8, påske i uke 12 og høstferie for skolene i uke 41.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for kommunestyre og formannskap 2016 vedtas.
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