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Grunngitt spørsmål fra Einar Røe, AP.
Vedlegges protokollen (vedlegg 1).
Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra Røe.
Vedlegges protokollen (vedlegg 2).

64/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.05.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.05.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.05.2016.

65/16
KLAGESAK-OMREGULERING AV KVIKNEDØLSÅSEN HYTTEFELT
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Kviknedølåsen hytteforening til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Hedmark med følgende uttalelse:
Tynset kommune, kommunestyret, slutter seg til rådmannens vurdering slik den fremgår
av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge.
3. Klagen gis utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42) for de påklagde tomtene (tomt 23, 26, 41, 42, 43, 48, 49, 50 og 51) til klagen er ferdig
behandlet. Dette fordi de påklagede forholdene berører forhold som vanskelig lar seg
reversere dersom klager får medhold.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Einar Røe:
1. Kommunestyret tar klagen fra Kviknedølåsen hytteforening i punkt 3 i klagen, om
fortetting, til følge.
2. Antallet nye tomter begrenses til 11.
Forslaget fra Røe falt med 6 stemmer mot 21 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Kviknedølåsen hytteforening til følge.
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2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Hedmark med følgende uttalelse:
Tynset kommune, kommunestyret, slutter seg til rådmannens vurdering slik den fremgår
av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge.
3. Klagen gis utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42) for de påklagde tomtene (tomt 23, 26, 41, 42, 43, 48, 49, 50 og 51) til klagen er ferdig
behandlet. Dette fordi de påklagede forholdene berører forhold som vanskelig lar seg
reversere dersom klager får medhold.

66/16
DETALJREGULERING AV TØRRESVANGEN HYTTEFELT PLAN-ID R27A –
SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering av
Tørresvangen hyttefelt, plan-ID R27a, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Plankart, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Planbeskrivelse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
ROS-analyse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Behandling:
Tilleggsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Planen godkjennes med forbehold om at det ikke fører til drenering av mer myr.
Tilleggsforslaget fra Sørhus vedtatt med 16 mot 11 stemmer.
Formannskapets innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering av
Tørresvangen hyttefelt, plan-ID R27a, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Plankart, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Planbeskrivelse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
ROS-analyse, plan-ID R27a, datert 06.05.2016
Planen godkjennes med forbehold om at det ikke fører til drenering av mer myr.

67/16
OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN –
SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling ble lagt frem i møtet:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, områdeplan for
serverpark i Tylldalen , plan-ID 201502, med:
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Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Plankart, plan-ID 201502, datert 26.05.16
Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Konsekvensutredning, plan-ID 201502, datert 26.02.16
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, områdeplan for
serverpark i Tylldalen , plan-ID 201502, med:
Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Plankart, plan-ID 201502, datert 26.05.16
Planbeskrivelse, plan-ID 201502, datert 27.05.16
Konsekvensutredning, plan-ID 201502, datert 26.02.16

68/16
NYTT MANDAT FOR RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «mandat for råd for likestilling for funksjonshemmede» slik det er
beskrevet i saksfremlegget.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «mandat for råd for likestilling for funksjonshemmede» slik det er
beskrevet i saksfremlegget.

69/16
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015
Formannskapets innstilling ble lagt frem i møtet:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2015.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2015.
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70/16
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2016
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.

71/16
KOMMUNEREFORM - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune fatter følgende vedtak i sak om kommunereform:
1. Tynset kommune består som egen kommune.
2. Tynset kommune gir sin tilslutning til videre utvikling av samarbeidet i regionen for å
skape best mulig tjenester for sine innbyggere.
3. Det regionale samarbeidet skal ha som fokus å sikre regjeringens mål med
kommunereformen.
Behandling:
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Kulepunkt 1 erstattes med følgende:
Tynset kommune ønsker å utrede konsekvensene i 3K-alternativet basert på rapporten og
anbefalingene til Østlandsforskning og Fylkesmannen.
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommune tar initiativ til å utarbeide en intensjonsavtale med Tolga og Alvdal med
tanke på sammenslåing av Tolga, Tynset og Alvdal.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune ønsker å bestå som egen kommune og vil arbeide for videre utvikling og
utvidet samarbeid med kommunene i Nord-Østerdal og Rørosregionen.
2. Dersom kommuner i regionen, gjennom kommunestyrevedtak, ønsker et utvidet
samarbeid eller sammenslåing med Tynset kommune, skal disse, sammen med Tynset
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kommune, utarbeide en samarbeids- eller intensjonsavtale som skal behandles i respektive
kommunestyrer senest 1. september 2016.
3. Arbeidet Fjellregionrådet skal sikre
• gode og likeverdige tjenester
• helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• bærekraftige og økonomisk trygge kommuner
• styrking av lokaldemokratiet og gi kommunene flere oppgaver.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
1. Tynset kommune består som egen kommune.
2. Tynset kommune gir sin tilslutning til videre utvikling av samarbeidet i regionen for å
skape best mulig tjenester for regionens innbyggere.
3. Tynset kommune er åpen for en videre dialog om kommunegrenser i regionen dersom
de andre kommunene ønsker det.

Møtet ble hevet for gruppemøter.
Etter gruppemøter:
Senterpartiet trakk punkt 3 i forslaget sitt.
Arbeiderpartiet trakk forslaget sitt.
Uavhengig representant Nordseth Moen trakk forslaget sitt.
Venstre trakk forslaget sitt.
Omforent forslag fra SV/AP/SP:
1. Tynset kommune ønsker å bestå som egen kommune og vil arbeide for videre utvikling og
utvidet samarbeid med kommunene i Nord-Østerdal og Rørosregionen.
2. Dersom kommuner i regionen, gjennom kommunestyrevedtak, ønsker et utvidet
samarbeid eller sammenslåing med Tynset kommune, skal disse, sammen med Tynset
kommune, utarbeide en samarbeids- eller intensjonsavtale som skal behandles i respektive
kommunestyrer senest 1. september 2016.
Omforent forslag fra V/H/KrF/uavh.:
Kulepunkt 1 erstattes med følgende:
Tynset kommune utreder konsekvensene i 3K/4K-alternativet basert på rapporten og
anbefalingene til Østlandsforskning og Fylkesmannen som grunnlag for en fremtidig
intensjonsavtale med våre nabokommuner.
Prøveavstemning:
Omforent forslag fra V/H/KrF/uavh. falt med 4 mot 23 stemmer.
Omforent forslag fra SV/AP/SP vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
Rådmannens innstilling 0 stemmer.
Endelig avstemning:
Omforent forslag fra SV/AP/SP vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
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Vedtak:
Kommunestyret i Tynset kommune fatter følgende vedtak i sak om kommunereform:
1. Tynset kommune ønsker å bestå som egen kommune og vil arbeide for videre utvikling og
utvidet samarbeid med kommunene i Nord-Østerdal og Rørosregionen.
2. Dersom kommuner i regionen, gjennom kommunestyrevedtak, ønsker et utvidet
samarbeid eller sammenslåing med Tynset kommune, skal disse, sammen med Tynset
kommune, utarbeide en samarbeids- eller intensjonsavtale som skal behandles i respektive
kommunestyrer senest 1. september 2016.
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VEDLEGG 1
Grunngitt spørsmål:
Vikarbyrå i helse- og omsorgsektoren.
Hva er bakgrunnen for valg av Oransje helse som vikarbyrå i helse- og omsorgsektoren?
Hvem har signert avtalen og hvordan er denne utarbeidet?
Hvordan følges budsjettvedtaket opp om at vikarbyrå ikke bør brukes i helse- og
omsorgssektoren i Tynset kommune?
Begrunnelse:
På kommunestyremøtet opplyste rådmann om at det nå var leid inn vikarer i helse- og
omsorgssektoren fra vikarbyrå.
I budsjettvedtaket for 2016 går det fram at vikarbyrå ikke bør brukes i helse- og
omsorgsektoren på Tynset.
Et av selskapene som rådmannen referer til at nå er leid inn er Oransje helse. Dette selskapet
har tidligere mistet sine kontrakter med norske sykehus. Ifølge en revisjonsrapport fra Deloitte
har selskapet begått alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, da de hadde oppdrag
fra norske sykehus. Det dreide seg om brudd på alt fra lønnsbetingelser til arbeid- og hviletid.
Flere kommuner har nå kuttet ut å bruke Oransje helse, på bakgrunn av det som står ovenfor.
Tynset Arbeiderparti
Einar Røe
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VEDLEGG 2
Svar på grunngitt spørsmål
I hjemmetjenestene i Tynset kommune er det budsjettert med 13 årsverk for sykepleiere. Dette for å
sikre nødvendig helsehjelp med den faglige kompetansen som er nødvendig. Det har over en lengre
periode vært mangel på sykepleiere i disse stillingene, dels som følge av permisjon og dels som følge
av langtidssykemeldinger. For å kompensere for noe av dette har det vært benyttet vikar fra vikarbyrå
(Ambio Helse og Orange Helse, en fra hver).
Pr. 10. juni 2016 er sykepleiere tilsvarende 3,5 årsverk i permisjon og 1,8 årsverk i
langtidssykefravær. Før ferieavvikling er det kun 7,7 årsverk tilgjengelig av de 13 budsjetterte.
Fra 20. juni til 17. juli går 50% av disse ut i ferie, og resten tar ferie i perioden 18. juli til 14. august.
Dette medfører at i disse ukene er det kun ca. 3,85 årsverk sykepleiere i hjemmetjenesten.
Situasjonen med mangel på sykepleiefaglige ressurser har vært kjent en stund, og det har vært jobbet
med ulike løsninger på dette. Det ble derfor i februar utlyst to faste stillinger i 100% for sykepleiere
med ansettelse i Tynset kommune. Det kom to søknader som begge fikk tilbud av Tynset kommune,
men de valgte av ulike grunner å takke nei.
Kontrakten med Ambio Helse ble inngått 1.12.2015 av daværende virksomhetsleder for sykehjemmet.
Ambio kunne bare skaffe en vikar og samme virksomhetsleder kontaktet Orange Helse og klarte å
skaffe en vikar til. Kontrakten med Orange Helse ble inngått 14.12.2015. For å løse utfordringen med
mangel på sykepleiere i egne rekker, har derfor avtalene med Ambio Helse og Orange Helse blitt
forlenget, slik at det fortsatt leies inn en sykepleier fra hver av disse. Det er tenkt at innleien kan
avsluttes 15. august 2016.
Helse- og omsorgstjenesten i Tynset forsøker primært å ansette eget personell og bygge kompetanse
og bevare denne i egen organisasjon. Det er aldri ønskelig å benytte vikarer som er inne for en kortere
periode, uansett om dette er en vikar ansatt av oss eller fra et vikarbyrå. I visse situasjoner har det
likevel vært nødvendig å benytte vikarer slik at Tynset kommune kan sikre sine eldre og
hjemmeboende både gode og faglig riktige tjenester.
Det er derfor sentralt for oss å få en diskusjon om hvordan vi bedre kan rekruttere sykepleiefaglig
kompetanse til Tynset i årene som kommer, uten at vi må benytte vikarbyrå. Skal vi lykkes med en
god eldreomsorg, er dette en sentralt og viktig tema.
Når Tynset kommune leier inn vikar fra bemanningsselskap, er denne rettslig sett underlagt Tynset
kommune som arbeidsgiver. Det er Tynset kommune som engasjerer og setter vikaren inn i vakter.
Dette gjør at vikaren kommer inn under samme ordning som alle andre ansatte når det gjelder
godkjenning av turnus og arbeidstid. Dersom lønn og eller arbeidstid og hviletid brytes, er det Tynset
kommunes ansvar. Arbeidsmiljølov og tariffbestemmelser er like sentrale og viktige for Tynset
kommune uansett om den ansatte er fast ansatt i Tynset kommune eller kommer fra et vikarbyrå.

Merete Myhre Moen
ordfører
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