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43/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.04.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2017.

44/17
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2016-2017
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt
læringsmiljø.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan:
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst
fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til
Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier
i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om
A.
B.
C.
D.

Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis
Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen

Tilleggsforslaget fra Moan enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i
grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt
læringsmiljø.
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst
fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til
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Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier
i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om
A.
B.
C.
D.

Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis
Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen

45/17
SERIØSITETSKRAV I KOMMUNENS ANSKAFFELSESREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å sende seriøsitetskrav, som beskrevet i saken som en del av
kommunens anskaffelsesreglement, samt selve dokumentet som beskriver kravene, ut på
høring. Høringen sendes til lokale aktører i byggebransjen. Høringsfrist settes til 1.september
2017. Kommunestyret tar saken opp til endelig behandling etter høringen.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Administrasjonen bes vurdere om hele, eller deler av, den såkalte «Oslomodellen» bør
integreres i Tynset kommunes seriøsitetskrav. Særlig med tanke på nåværende pkt. 8; bruk av
underleverandører.
Tilleggsforslaget fra SV enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å sende seriøsitetskrav, som beskrevet i saken som en del av
kommunens anskaffelsesreglement, samt selve dokumentet som beskriver kravene, ut på
høring. Høringen sendes til lokale aktører i byggebransjen. Høringsfrist settes til 1.september
2017. Kommunestyret tar saken opp til endelig behandling etter høringen.
Administrasjonen bes vurdere om hele, eller deler av, den såkalte «Oslomodellen» bør
integreres i Tynset kommunes seriøsitetskrav. Særlig med tanke på nåværende pkt. 8; bruk av
underleverandører.
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46/17
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI HUGUDAL VANNVERK SA
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune garanterer med simpel kausjon for lån på kr 1 875 000 som Hugudal
Vannverk SA tar opp med bakgrunn i en utvidelse og utbedring av sitt nåværende
vannledningsnett.
2. Garantien gjelder for lånets maksimalbeløp på kr 1 875 000 med tillegg av 10 % av den til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 1 875 000 + 10 %.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år.
4. Vedtaket sendes til fylkesmannen for endelig godkjenning.
Behandling:
Einar Røe, AP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Saken utsettes.

47/17
VEDTEKSTENDRINGER FOR IKA OPPLANDENE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i
vedtektene for IKA Opplandene
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i
vedtektene for IKA Opplandene
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48/17
TILSKUDD TIL KONSERT OG TALENTPRIS I MIKAEL BRATTBOSTS NAVN
Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen om kr 30 000,- til Mikael Brattbost talentpris innvilges.
2. Midlene søkes dekket i kulturbudsjettet.
Behandling:
Arne Eggen, SP, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen innvilges med kr 10 000,- til konsert på Kvikne.
2. Midlene tas fra næringsfondet.
Forslaget fra Arbeiderpartiet falt med 7 stemmer mot 19 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Søknad fra Ringsakeroperaen om kr 30 000,- til Mikael Brattbost talentpris innvilges.
2. Midlene søkes dekket i kulturbudsjettet.

49/17
SOMMERTOGET TIL TYNSET - BEVILGNING TIL ARRANGEMENT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til arrangementet i Tynset sentrum i forbindelse med at
Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Beløpet skal benyttes til leie av teknisk
utstyr fra Fjords AS og til honorar til lokale artister.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til arrangementet i Tynset sentrum i forbindelse med at
Sommertoget kommer til Tynset tirsdag 18. juli 2017. Beløpet skal benyttes til leie av teknisk
utstyr fra Fjords AS og til honorar til lokale artister.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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50/17
SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA VERV SOM
KOMMUNESTYREMEDLEM
Rådmannens innstilling:
Kristoffer Hagen innvilges forlenget permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Senterpartiet i perioden 01.07.2017–30.06.2018.
Jan Kåre Moan fortsetter som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kristoffer Hagen innvilges forlenget permisjon fra verv som kommunestyremedlem for
Senterpartiet i perioden 01.07.2017–30.06.2018.
Jan Kåre Moan fortsetter som fast medlem til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.

51/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV
Rådmannens innstilling:
Cathrine Fodstad innvilges fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret for
Senterpartiet for resten av valgperioden.
Vara for Senterpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
Behandling:
Rådmannens innstilling falt med 13 mot 14 stemmer.
Vedtak:
Cathrine Fodstads søknad om fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret for
Senterpartiet, for resten av valgperioden, imøtekommes ikke.
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52/17
EKSTRA MIDLER TIL UTBYGGING AV SKOLEOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å øke budsjett for utvikling av skoleområdet i 2017 med kr 200 000.
Dette for å oppfylle Statens Vegvesens krav om egenandel for å motta tilskuddsmidler.
Beløpet belastes ubundet investeringsfond.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Det redegjøres for status og eventuelle endringer i planen for skoleområdet i neste
kommunestyremøte.
Tilleggsforslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å øke budsjett for utvikling av skoleområdet i 2017 med kr 200 000.
Dette for å oppfylle Statens Vegvesens krav om egenandel for å motta tilskuddsmidler.
Beløpet belastes ubundet investeringsfond.
Det redegjøres for status og eventuelle endringer i planen for skoleområdet i neste
kommunestyremøte.
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VEDLEGG 1
Interpellasjon til kommunestyret 23. mai 2017
Næringsområder i Tynset kommune
I flere år har Tynset kommune manglet gode næringsarealer for både eksisterende bedrifter og
nyetableringer. Dette er en situasjon Tynset, som regionsenter ikke kan leve med. Det som i dag
kalles «Industriområdet» er i dag fullt, og har vært det i lang tid. Området har over 500
arbeidsplasser. Det har en blanding av servicenæring, handel, infrastrukturbedrifter, bygg og
anleggsentreprenører og industri. Fordi området er fullt og plasseringen av enkelte bedrifter ikke
optimal hindres også forbedring og utvikling av dette området.
Det er i reguleringsplaner bestemt at Brydalslia og Tylldalslia skal være næringsområder. De aktuelle
arealene er ikke regulert og det er ikke inngått avtaler med grunneiere.
Vi mener disse områdene er lite attraktive for næringslivet. Det er flere grunner;
-

De ligger utenfor hovedtransportårer, noe som forvansker logistikk.
De er av samme årsak lite egnet til handel og servicehandel.
De ligger langt unna eksisterende Industriområde, noe som forvansker samhandling og kan
være en stopper for flytting

Vi mener at de heller ikke er hensiktsmessige for en god samfunnsutvikling
- Vi må blande næring/bolig i nært tilstøtende arealer
- Det er snakk om bolignære friluftsområder
- Det er i dag ikke infrastruktur når det gjelder både bilveier, gangveier og belysning i området
- Det vil skape en uønsket tungtrafikk gjennom sentrum
Vi ber om at Tynset Kommune snarest mulig setter i gang en planprosess for å få etablert
næringsarealer mellom Tynsetbrua og Motrøkrysset. Vi mener næringsorganisasjonene, inkl
landbruks organisasjoner, må involveres. Det bør arbeides raskt slik at trinn 1 i en slik etablering kan
komme i løpet av rimelig tid.

Mvh
Terje Hylen

Kurt Fossum

Tynset Høyre

Tynset Venstre
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VEDLEGG 2
Svar på interpellasjon fra Terje Hylen (H) og Kurt Fossum (V)
Hovedfokuset ved revisjonen av kommunedelplanen i 2015 var å finne nye næringsarealer.
Det ble lagt opp til bred involvering og det ble derfor tidlig tatt kontakt med
næringslivsutøvere for å kartlegge behovet for utvidelser av eksisterende områder.
Hovedkonklusjonen ble at behovet er dekket hos de som allerede har næringsareal i dag.
Videre var og er det en del kvadratmeter næringsareal både til salgs og til leie i Tynset
sentrum. Dette indikerer mulig at det er et begrenset behov for nye næringsarealer. Imidlertid
er Tynset også truet av befolkningsnedgang og behovet for å skape nye og flere arbeidsplasser
er påtrengende. Jeg mener derfor at vi som en samfunnsutvikler må tilrettelegge for flere
næringsarealer i Tynset kommune
Ønsker ellers å minne om at det var bred enighet omkring kommunedelplanen og dets vedtak i
2015. Det ble i planen identifisert flere nye områder som ble sett på som egnet for
næringsarealer i Tynset kommune.
- tre nye næringsarealer langs Tylldalsvegen på til sammen 125 daa
- to nye næringsarealer langs Brydalsvegen på til sammen 130 daa
- Utvidelse av næringsareal på Bangmoen på til sammen ca. 7 daa:
I tillegg er det ledige arealer flere andre steder i kommunen.
Kommunen har nå startet forarbeidet for å kunne utvikle noen av disse områdene. Dvs. at vi er
i dialog med grunneiere og planen er å regulere et eller flere av disse områdene. De konkrete
alternativene vil når det er klart bli fremlagt for kommunestyre.
Det argumenteres fra interpellanten om at disse foreslåtte områdene er lite egnet da de ligger
utenfor hovedtransportårer. Hovedtransportåren gjennom Tynset er RV 3, men siden RV3 og
Motrøkrysset ikke ønskes omregulert til næringsformål av flertallet, kan vel alle resterende
fylkesveier defineres som hovedferdselsårer. Og kanskje spesielt fylkesvei 30 som er den
alternative hovedferselsåren fra sør til nord.
Jeg mener undergangen synes å være den største utfordringen pr. dags dato, så utbedring av
undergangen blir ett av de viktigste tiltakene for at kommunedelplanen skal bli funksjonell.
Det ser nå endelig ut til at alle parter har kommet til en løsning omkring undergangen.
Regionale myndigheter har i handlingsplanen for fylkesveger prioritert bygging av ny
undergang innen 2022. Denne utfordringen synes derfor snart å være historie.
Jeg vil ellers nevne at mange kommuner med stor suksess har valgt å legge ut næringsarealer
et stykke fra sentrum. Nære eksempler er Alvdal (med Plassen) og Røros (med Havsjøvegen).
Elverum har Grundsetmoen. Løten etablerer nå ved RV 3/25.
Tynset kommunes planverk ble som kjent ikke åpnet for næringsarealer i Motrøkryssset.
Heller ikke for strekningen Motrøkrysset-sentrum. Dette med tanke på bevaring av dyrkamark
og hensynet til Tynsetbygda som et nasjonalt viktig kulturlandskap. Men også tanke om
utvikling og forsterkning av dagens Tynset sentrum som regionsenter. Det ble lagt avgjørende
vekt på å bevare og forsterke Tynsetbrua som porten inn til Tynset. Jeg mener det fortsatt vil
TYNSET KOMMUNE
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være lite strategisk for reiselivsnæringa å bygge ned innfartsåra til Tynset sentrum med
næringsbygg og utearealer av varierende karakter og utseende.
Om så skulle være ønskelig krever dette arealet en omfattende planprosess med omregulering.
Det inkluderer en prosess med Fylkesmann i forhold til dyrka jord. Det vil være behov for
betydelig oppfylling og sikring i forhold til 100-års flom. I tillegg må arealer båndlegges for
videre utvidelse, og etableres opsjonsavtaler for dette formålet. Alt i alt vil dette tvinge fram
en svært høy pris.
Næringsarealene på dagens industriområde har hatt en flott utvikling, og er i teorien snart
fylt opp. Imidlertid kan det hende at den allerede etablerte infrastrukturen har et enda
bedre utnyttingspotensiale enn det som er tilfelle i dag. Det er ikke unaturlig, etter så
mange år, at det gjøres en samlet gjennomgang av disse områdene med sikte på å frigjøre
arealer til flere relevante virksomheter.
Dette må i så fall være en vinn-vinn prosess for eiere, leietakere, kommunen,
næringsinteresser og andre. I dag er det allerede noen private aktører som har ledige
arealer, og som kan være aktuelt for bortleie eller salg.
En skikkelig gjennomgripende og forpliktende generalplan der alle deltar med sikte på å
maksimere verdiene sine, kan utarbeides hvis kommunestyret ønsker det. Da vil det være en
styrke at Tynset kommune står klar med alternative tilrettelagte næringsarealer som blant
annet kan benyttes til maskiner, redskap og annet tungt arealkrevende redskap som har
behov for lagring kortere og lengre tid.
Videre har kommunen nylig tilegnet seg et areal omkring tomta til Norsk helsearkiv.
Kommunen bør bidra til at dette området videreutvikles med evt. flytting og/eller nyetablering
av beslektet virksomhet. Her ønskes et kompetansesenter innen digitalisering, data, forskning,
økonomi og helse.
Jeg vil avslutningsvis si at Tynset kommune aldri har møtt en initiativtaker som ikke vil
etablere seg på Tynset grunnet manglende arealer til næringsformål. Vi arbeider for at det
heller ikke kommer til å skje.
Tynset kommune er en god kommune for næringsvirksomhet, og enda bedre vil det bli med
realiseringen av eksisterende planer og et enda bedre samarbeid om å finne gode løsninger.
Mvh ordfører Merete Myhre Moen

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2017.
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KOMMUNEDELPLAN FOR FÅSET OG FÅDALEN 2018–2021(29) –
PLANPROGRAM – ENDELIG VEDTAK
Arkiv: PLA 201701
Arkivsaksnr.: 13/439

Saksbehandler:
Trine Økseter Knudsen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
24/17
Formannskapet
66/17
Formannskapet
54/17
Kommunestyret

Møtedato
02.03.2017
01.06.2017
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for
medvirkning. Planprogrammet bør også redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i
planarbeidet, og aktuelle utredninger som anses nødvendig for et godt beslutningsgrunnlag.
Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Det er
kommunestyret som endelig vedtar planprogrammet som skal legges til grunn for planarbeidet.
Vedlegg:
1. Utkast til planprogram, datert 09.05.17.
2. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, brev datert 17.04.17.
3. Høringsuttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, brev datert 25.04.17.
Melding om vedtak sendes til:
Thor Dalvang Fådal 2500 TYNSET
Reidar Leet 2500 TYNSET
Lars Rønning 2500 TYNSET
Ola Arne Røsteggen Hårråveien 22 2500 TYNSET
Kari Reistad Sølvsbergvegen 8 2750 GRAN
Leif Tore Rytterbakken Sandakerveien 74 A 0484 OSLO
Kristian Fåsetbru 2500 TYNSET
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
Tynset Idrettsråd c/o Astrid Hagen 2500 TYNSET
Fåset Idrettslag v/Liv Marit Mælen Mælen Gård 2500 TYNSET
Fåset Skytterlag Fåset 2500 TYNSET
Fåset Pistolklubb Holmengata 15A 2500 TYNSET
Foreningen Gimle Samfunnshus Fåset 2500 TYNSET
Fåset Søndre Veilag Fåset 2500 TYNSET
Fåset Vannverk SA Postboks 30 2501 TYNSET
Fåset Østre Veillag c/o Oddvar Dalen Fåset 2500 TYNSET
Fåset-Fådal Grunneierlag 2500 TYNSET
Fåset Sankelag BA v/Henning Alme Fåset Sankelag 2500 TYNSET
Hlynur Islandshestforening Lian gård 2500 TYNSET
Tynset Turlag v/Bernt Robert Hansen Hesteskoen 2B 2500 TYNSET
Hesteriket c/o Ingrid Sandanger Klokkaran 2560 ALVDAL
Tynset Jeger og Fiskeforening v/Jan Roger Olsson Bjønnkroken 23 2500 TYNSET
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Tynset & Alvdal Snøscooterforening Idrettsveien 17 2500 TYNSET
Foreningen Fålund Grendehus c/o Berit Sjaavik Fådalen 2500 TYNSET
Mental Helse Tynset, Alvdal Og Postboks 80 2501 TYNSET
Tynset Pensjonistforening v/Erik Kindølshaug Fåset 2500 TYNSET
Tunna-Fåa Grunneierlag SA Jon Hansæl 2500 TYNSET
Eldrerådet i Tynset v/ Elisabeth Sandbakken 2500 TYNSET
Direktoratet For Mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM
Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Norges Vassdrags- Og Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO
Nord-Østerdal Kraftlag SA Tomtegata 8 2500 TYNSET
Hedmark Fylkeskommune Postboks 4404 2325 HAMAR
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 OSLO
Fjellregionen Interkommunale Tolga Handelssenter 2540 TOLGA
Savalen Fiskeforening Postboks 17 2501 TYNSET
Tynset Kirkelige Fellesråd Kirkeegga 2500 TYNSET
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR
Tynset Næringsforening
Lensmannen i Tynset 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Plan- og bygningsloven av 2008 stiller krav om utarbeidelse av planprogram for alle
kommuneplaner, også samfunnsdelen. Utarbeidelsen av planprogrammet blir første del av
denne planprosessen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogrammet bør også redegjøre for hvilke
alternativer som skal inngå i planarbeidet, og aktuelle utredninger som anses nødvendig for et
godt beslutningsgrunnlag.
Formannskapet i Tynset behandlet utkast til planprogram i møte 02.03.17 og fattet følgende
vedtak:
1.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeidet med revidering av
kommuneplanens arealdel for Fåset.

2.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram, høringsversjon datert
17.02.17 ut til høring og legges offentlig ettersyn i seks uker.

3.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeidet med
detaljregulering av området Fåset skole med omkringliggende boligfelter med plangrense som vist i
saksutredningen.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt til høring, samtidig som det ble varslet
oppstart av planarbeid med mulighet for innspill. Høringsfrist var satt til 25.04.17. Det er mottatt
mange innspill. Det er imidlertid ikke mottatt mange innspill til selve planprogrammet. De
innspill eller merknader som gjelder selve planprogrammet er referert nedenfor. Øvrige innspill
vil bli tatt med i den videre planprosessen.
Fra Statens vegvesen, brev datert 19.04.17:
- Planprogrammet henviser til relevante nasjonale og regionale føringer, herunder statlige
planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging. I tillegg never
vegvesenet konkret hensynet til nasjonal transportplan, trafikksikkerhetsplan for Hedmark
fylke 2014-2017, regional samferdselsplan 2012-2021, nasjonal sykkelstrategi, nasjonal
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-

gå-strategi og funksjonsklasser – vegnettsplan for Hedmark (med bl.a. byggegrenser og
rammer for avkjørsler langs fylkesveger)
Mener at tema «trafikk og miljø» med tema som kollektivtransport, trafikksikkerhet og
framkommelighet for alle trafikkgrupper, er tema som bør utredes og inngå i det videre
planarbeidet.
Ser fordelen av å gjennomgå forslaget før det framlegges til politisk behandling og
offentlig ettersyn. De tar gjerne del i en uformell dialog underveis, og oppfordrer
kommunen til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 25.04.17:
- Merker seg positivt at det vil bli lagt vekt på å involvere barn og unge i det videre arbeidet
gjennom samarbeid med Fåset skole.
- Tydelig synliggjøring og avklaring av interessekonflikter kan bidra til mer effektiv
planprosess og bidrar gjerne i den videre prosessen på bakgrunn av våre innspill til
planprogrammet hvis det er ønskelig.

Saksvurdering
Det er rådmannen sitt ansvar å følge opp kommunestyrets vedtatte planstrategi. I planstrategien er
det vedtatt igangsetting av planarbeid for Fåset i 2016/17.
Det er ikke kommet mange merknader til selve planprogrammet. Planprogrammet er likevel
justert slik at Statens vegvesen sine nevnte overordnede strategiplaner er innarbeidet i kap. 2.2.3.
Videre har vi gjort en konkret opplisting av temakart som skal utarbeides under planprosessen og
som skal danne rammer for det videre planarbeidet. Det lages også et eget temakart for
samfunnssikkerhet, flom. Dette er inntatt i kap. 5.3
Det er rådmannens vurdering at forslaget til planprogram oppfyller de forventninger som er
kommet i høringsuttalelsene, som foreligger gjennom plan- og bygningsloven og at dette gir et
godt grunnlag for den forestående planprosessen. Rådmannen anbefaler at planprogrammet
vedtas.
Til orientering er det ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og
bygningslovens § 1-9 og § 11-15, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende
beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Ikke relevant.
Råd og utvalg
Har fått oversendt saken til høring, ikke mottatt høringssvar.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Fåset og Fådalen, 2018-2021(29) datert 09.05.17.
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Behandling i formannskapet 01.06.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak/formannskapets innstilling:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Fåset og Fådalen, 2018-2021(29) datert 09.05.17.
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SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER MED
HISTORISK VERDI/FREDET BEBYGGELSE
Arkiv: GID 36/1
Arkivsaksnr.: 17/485

Saksbehandler:
Toril Eva Steien

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
55/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Eier av Sandbakken, gnr./bnr. 36/1 i Tynset, har søkt om fritak fra eiendomsskatt på grunn av
fredete bygninger. Bygningene kommer inn under eiendomsskattelovens begrep bygninger
med historisk verdi. Kommunestyret kan frita eiendommer for eiendomsskatt i henhold til
eiendomsskatteloven § 7 b.
Vedlegg:
Søknad fra Ingeborg Sandbakken om fritak for eiendomsskatt, datert 10.03.17.
Skriv fra riksantikvaren til kommunene v/ordfører, datert 16.02.16.
Andre dokumenter i saken:
05.04.17 Foreløpig svar - søknad om fritak for eiendomsskatt
Melding om vedtak sendes til
Ingeborg Sandbakken, Sandbakken, 2500 TYNSET
Saksopplysninger:
Ingeborg Sandbakken har i skriv til Tynset kommune den 10.03.17 søkt om fritak fra
eiendomsskatten på fredet bebyggelse landbrukseiendommen Sandbakken, gnr. 36 bnr. 1 i Tynset.
Vedlagt søknaden fulgte skriv fra Anno Museum med vurdering av bygningens kulturminneverdi.
Eiendommen har adresse Gamle Almanvei 14 og omsøkt eiendom har tre fredete bygninger. I
følge opplysninger i matrikkelen er følgende bygninger tinglyst fredet i 1939:
våningshuset, bygd før 1790,
føderådsbygningen, bygd i perioden 1775 – 1799
stabbur, bygd i 1875/1876.
Eiendommen Sandbakken er en landbrukseiendom. I følge eiendomsskatteloven er det derfor kun
boligene på eiendommen som inngår i grunnlag for eiendomsskatt. Eiendommen har ikke
tidligere vært fritatt for eiendomsskatt. Pr 1. mars 2017 var beregnet eiendomsskatt for skatteåret
2017 kr 5810.
Sandbakken viser i søknaden til at boligbebyggelsen på eiendommen er fredet. Hun viser også til
at Riksantikvaren anmoder kommunene om å frita fredete bygninger for eiendomsskatt. Dette
begrunnes med at det følger visse forpliktelser og ulemper med å eie slike bygninger.
Saksvurdering:
I henhold til eiendomsskatteloven § 7 b kan kommunestyret frita bygninger med historisk verdi
helt eller delvis fra eiendomsskatt. De vedtatte rammer og retningslinjer for eiendomsskatt i
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Tynset gir ingen henvisning på hvordan fredete bygninger skal vurderes når det gjelder
eiendomsskatt. Eiendomsskatteloven sier at bygninger av historisk verdi kan fritas fra
eiendomsskatt.
Det vil være begrensninger og føringer på hvilke tiltak som kan gjennomføres på bygningene som
følge av fredningen. Det vil ofte medføre ekstra kostnader knyttet til vedlikehold og bruk av et
fredet bygg. Dette vil etter rådmannens oppfatning også gjelde de omsøkte bygningene.
Sjøl om beregnet eiendomsskatt på bygningene er et beskjedent beløp vil det ut fra rådmannens
oppfatning være viktig å signalisere at en ønsker å ta hensyn til den merkostnaden det medfører å
eie et fredet bygg. Det bør være et siktemål at bygningenes viktige kulturhistoriske verdi blir
ivaretatt siden det ikke lenger finnes mange tilsvarende bygninger igjen.

Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune fritar den fredete bebyggelsen på gnr. 36 bnr. 1 i Tynset for eiendomsskatt
med virkning fra skatteåret 2017.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b og begrunnes med at bygningene
er fredet
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL DRENERING FRA TYNSET
KOMMUNES NÆRINGSFOND
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 17/757

Saksbehandler:
Caspar Schärer

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
56/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Vedlegg
Retningslinjer for tilskudd til drenering fra Tynset kommunes næringsfond
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Tynset kommunestyre vedtok i sak 119/16: Virksomhetsplan med økonomiplan 2017 – 2020
og årsplan 2017, under drift, punkt 3c):
Næringsfondet øker posten «Ekstra bruk av fondet» med 0,6 mill til formålet fiberkabel (0,5
mill) og grøfting i landbruket (0,1 mill).
Det må vedtas retningslinjer for hvordan beløpet som er avsatt til grøfting i landbruket skal
forvaltes og disponeres.
Saksvurdering
I vedtaket i sak 119/6 er det ikke gitt noen nærmere begrunnelse eller føring for hvordan
avsetningen i næringsfondet skal disponeres. I Handlingsplan for landbruket i Tynset 2011 –
2015 påpekes det at det vil kreves mer grovfôr for å nå produksjonsmålsettingene i strategisk
næringsplan. Kommunestyret har i tråd med det vedtatt å opprette tilskudd til nydyrking. Det
antas at formålet med å avsette midler fra næringsfondet til grøfting i landbruket er at det skal
bidra til å øke kvaliteten på dyrkajord og dermed heve avlingsnivået.
Det avsatte beløpet kan best disponeres ved å opprette en egen tilskuddsordning.
Det eksisterer en landsdekkende ordning Tilskudd til drenering av jordbruksjord. I tillegg kan
det gis tilskudd til noen hydrotekniske tiltak innen ordningen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket. En kommunal tilskuddsordning bør sees i sammenheng med de eksisterende
statstilskuddsordningene.
Drenering betyr tiltak for å fjerne overflødig vatn fra et areal ved å lede bort overflatevatn
eller vatn i jordprofilet. Det omfatter åpne og lukka grøfter, profilering og omgraving. Det vil
variere hvilken type tiltak som er mest kostnadseffektivt. Lukka grøftesystem har gjerne
begrenset levetid og krever vedlikehold. Profilering og omgraving har ofte bedre og lengre
virkning. Det bør derfor kunne gis tilskudd til alle dreneringstiltak, ikke bare til grøfting.
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Under ordningen Tilskudd til drenering av jordbruksjord kan det gis tilskudd bare til
dreneringstiltak på tidligere grøfta eller bakkeplanerte arealer. Det kan være behov for
drenering av arealer som ikke tidligere har vært grøftet, for eksempel på jord med for dårlig
bæreevne for dagens tunge maskiner. Økt jordpakking fører også til dårligere sjøldrenering av
jorda. Det er viktig at en kommunal tilskuddsordning omfatter tiltak som faller utenfor de
landsdekkende ordningene. Samtidig bør ikke dreneringstilskuddet inngå som en del av
finansieringen av nydyrking. Det foreslås derfor at det kan gis tilskudd til dreneringstiltak på
dyrka jord som har vært i drift i minimum 5 år.
Gjeldende tilskuddssatser for tilskudd til drenering av jordbruksjord er kr 15 pr. meter for
usystematisk grøfting og kr 1 000 pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving.
Tilskuddssatsen anses som lav, spesielt for omgraving, men til dels også for grøfting. Satsene
for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er fastsatt av kommunen. For hydrotekniske
tiltak er den på kr 30 pr. meter åpen avskjæringsgrøft og 35 % av godkjent kostnadsoverslag
for øvrige tiltak. Det anses for å være et rimelig bra støttenivå.
Det foreslås at følgende prinsipp legges til grunn for beregning av dreneringstilskudd fra
næringsfondet:
Totalt tilskudd, etter en fast sats pr. meter eller pr. dekar
- Statstilskudd
= Tilskudd fra næringsfondet
Prinsipp, omfang og støttenivå har vært drøftet med Tynset bondelag, Kvikne bondelag og
Tolga-Tynset bonde- og småbrukarlag, som har sluttet seg til forslaget.
Landbruksorganisasjonene foreslo i tillegg at det vurderes om tilskuddsordningen også skal
omfatte grøftespyling. Spyling av et delvis gjenslammet grøftesystem kan ha stor effekt, men
det er å anse som nødvendig vedlikeholdsarbeid. Administrasjonen mener at et kommunalt
dreneringstilskudd bør brukes til investeringstiltak, ikke til delfinansiering av
vedlikeholdsarbeider.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har positive konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlagte Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset kommunes
næringsfond. Tilskuddsordningen gjelder for søknader som mottas fra og med 1. januar 2017.
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FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE
BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTE
Arkiv: G00 &00
Arkivsaksnr.: 16/1850

Saksbehandler:
Øystein Kyrre Johansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
57/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
• Den 13. juni 2016 Vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og
helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
• Dette innebærer en plikt for den enkelte kommunene å utarbeide kommunal forskrift med
kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at
de senest kan tre i kraft 1. juli 2017
• Forskriften er delvis utarbeidet i samarbeid med flere kommuner i regionen og av en
arbeidsgruppe i Tynset kommune bestående av tjenesteområdeledere, vedtakskontoret og
HO-sjef.
• Forskriften har vært på høring hos berørte grupper med høringsfrist 21.05.17.
Vedlegg
1. Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse – og omsorgstjenester i institusjon eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
2. Vedlegg lovendringene
Andre dokumenter i saken
1. HØRINGSBREV TIL FORSLAG PÅ FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR
HELDØGN TJENESTER - KRITERIER OG VENTELISTER, datert 24.04.2017
2. VEDR. FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER KRITERIER OG VENTELISTER, datert 19.05.2017
3. LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE
BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER - KRITERIER OG
VENTELISTER, datert 27.06.2016
4. SVAR - STATUSOPPDATERING - LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR
HELDØGN TJENESTER - KOMMUNENES ARBEID MED KOMMUNALE
KRITERIER, datert 06.02.2017
5. STATUSOPPDATERING - LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM
ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN
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TJENESTER - KOMMUNENES ARBEID MED KOMMUNALE KRITERIER, datert
01.02.2017
6. FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG
SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTE, datert 23.05.2017
Melding om vedtak sendes til
Kunngjøres på: https://lovdata.no/lovtidend/kunngjoring/ltii/bm
Vedtakskontor Tynset kommune
HO sjef Tynset kommune
Tjenesteområdeledere Institusjonstjenesten og Hjemmetjenesten
Saksopplysninger
Den 13. juni 2016 Vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse
og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister.
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Dette innebærer at de
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017, jmf § 3-2
a sjette ledd.
Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et
senere tidspunkt.
Arbeidet med utforming av lokal forskrift har vært utfordrende. Tekster er delvis utformet i
samarbeid med flere kommuner i regionen på et arbeidsseminar i regi av Omsorgsjuss AS,
delvis av en arbeidsgruppe i kommunen som har bestått av tjenesteområdeledere, Helse- og
omsorgssjef og vedtakskontoret.
Det foreslås at det skal fattes enkeltvedtak om utmåling av helse- og omsorgstjenester ved
opphold i institusjon, jf. forslag til tekst i § 9 i forslaget til forskrift. Dette vil bedre
rettssikkerheten til pasienter eller brukere i institusjon betydelig sammenlignet med dagens
praksis. I tråd med statlige føringer for når det kreves enkeltvedtak ved endring i
tjenestetilbudet, legges det også opp til at saksbehandling ved flytting mellom avdelinger i
institusjon skal skje etter forvaltningslovens bestemmelser.
Begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten, er i forslag til lokal forskrift byttet ut med
«vurderingsmomenter». Bakgrunnen for dette, er at det bare i svært sjeldne tilfeller vil være
mulig å kun peke på objektive kriterier som er avgjørende for om en person får opphold og
tjenester i institusjon eller tilsvarende bolig, eller om vedkommende kun får et tilbud om
faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sitt opprinnelige hjem.
De som har behov for et nytt bo- og tjenestetilbud i institusjon eller tilsvarende bolig
umiddelbart, har rett til dette. De som vurderes til ikke å ha et øyeblikkelig behov for nytt
botilbud, men som er best tjent med dette, vil også få det dersom kommunen har egnet, ledig
botilbud. Dersom det ikke finnes egnet, ledig botilbud i kommunen, vil de som kan gis et godt
tjenestetilbud i sitt opprinnelige hjem få vedtak om å bli satt på en liste over personer som
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venter på å få tildelt nytt botilbud. Ved ledighet vil den som på dette tidspunktet blir vurdert
til å ha størst behov for botilbudet som har blitt ledig få tilbud om det. Vi vurderer det som
mer språklig presist å kalle denne lista for «vurderingsliste» («observasjonsliste»), siden det
ikke er snakk om en «venteliste» i klassisk forstand. De som er satt på lista skal selvfølgelig
ha vedtak om forsvarlige og behovsdekkende helse- og omsorgstjenester mens de venter på å
få tildelt nytt botilbud, jf. § 10 siste setning i forslag til forskrift.
Selv om lovgiver langt på vei likestiller institusjon med «tilsvarende bolig», er det rettslig sett
stor forskjell på institusjon og bolig, blant annet hva angår klageordningene. Hvordan
kommunen har tenkt å løse dette framgår i forslaget til § 12; klage på tildeling av tilsvarende
bolig foreslås behandlet av kommunen, på samme måte som klage på tildeling av alle andre
kommunale boliger.
Forskriften har vært på høring i tråd med anbefalinger fra veilederen utarbeidet av
Justisdepartementets lovavdeling (2002). Der står det at: «Hensikten med høringen er å gi dem
som vil bli berørt, en mulighet til komme med sine synspunkter på forslaget.»
Høringsinstanser har vært:
• Brukerråd TFF
• Brukerråd Institusjon/Hjemmetjenesten
• Eldrerådet
Høringsfristen var satt til 21.05.17. Et høringssvar kom inn. Dette medførte ikke endringer på
forslaget til forskrift.
Saksvurdering
Lovendringene à 13. juni 2016 i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, forpliktet kommunene til å utarbeide
kommunal forskrift.
Plikten til å utarbeide forskrift kan ses på som en unødvendig øvelse kommunene må
gjennom, men i vårt arbeid med forskriften har vi lykkes med å tydeliggjøre retten til
sykehjemsplass og tilsvarende bolig og til forsvarlige tjenester uavhengig av boform.
Jobben har vært krevende, men i samarbeid med andre kommuner og med støtte fra eksterne
fagpersoner har man jobbet frem en forskrift som både tydeliggjør rettighetene til brukerne og
som gir faglige føringer for sektoren.
Forskriften har vært på høring hos organer som representerer berørte brukergrupper. Et
høringssvar kom inn. Dette medførte ikke endringer i utkast til forskrift. Forskriften foreslås
derfor vedtatt som fremlagt.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant
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Råd og utvalg
Forskriften har vært på høring hos:
• Brukerråd TFF
• Brukerråd Institusjon/Hjemmetjenesten
• Eldrerådet
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og
omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester»
for Tynset kommune som fremlagt.
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ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR TYNSET KOMMUNE 2017-2020
Arkiv: 000
Arkivsaksnr.: 17/910

Saksbehandler:
Ingeborg Heggem

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
58/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
• Etter krav i Lov om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven), § 1-7, skal
kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Denne planen er en delplan under
kommunens Psykiatri- og rusplan, som er under revidering.
• Komiteen som har jobbet med å utarbeide en revidert «Alkoholpolitisk plan for Tynset
kommune 2017-2020» har vært Bjørn Tore Grutle, Knut Selmer, Gosia Kveberg, Barbro
Often, Morten Often og Ingeborg Heggem.
Vedlegg
Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020
Melding om vedtak sendes til
Kommunelege Knut Selmer
Servicetorg Tynset kommune
SLT koordinator Ingeborg Heggem
Saksopplysninger
• I likhet med våre nabokommuner var Tynset kommune på etterskudd med revidering og
oppdatering av alkoholpolitisk handlingsplan. Tynset tok derfor initiativ til
interkommunale møter, der man drøftet og kom fram til et felles rammeverk som
utgangspunkt for kommunale tilpasninger. Kommuner som deltok på disse møtene var
Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Komiteen som jobbet videre
med tilpasningene på Tynset har vært Bjørn Tore Grutle, Knut Selmer, Gosia Kveberg,
Barbro Often, Morten Often og Ingeborg Heggem.
• Planen bygger på regelverket i Alkoholloven og Forskrift om omsetning av alkoholholdig
drikk. Vi har hatt fokus på at det skal være en god forvaltning av alkoholpolitikken lokalt,
kunnskapsnivået skal heves i alle ledd, samarbeidet mellom kommune, politi og bransjen
skal styrkes og kommunens kontroll styrkes slik at regelverket for salg og skjenking
etterleves. En tydelig og forutsigbar håndheving av alkohollovens bestemmelser overfor
salgs- og skjenkesteder vil bidra til å forebygge og avverge brudd på alkoholloven, for
eksempel skjenking til mindreårige og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av
rusmidler.
• Planen skal bidra til å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære.
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Saksvurdering
• Det anbefales at Tynset kommune forlenger sitt vedtak om maks skjenketid til kl 02:00,
selv om nabokommunene stenger kl 01:00. Dette har ikke ført til noen uheldige
konsekvenser ifølge bransjen selv og politiet.
• Komiteen mener vi har utarbeidet en plan som ivaretar kravene i lovverket om en
ansvarlig alkoholhåndtering, samt påpekt mulighetene for kommunens skjønnsmessige
vurderinger.
• Planen mener vi også vil ivareta og videreføre gode holdninger internt i bransjen gjennom
kravene om kurs og opplæring, samt hyppige uanmeldte kontroller.
• Når planen er vedtatt vil det utarbeides en kortversjon av planen som legges ut på
kommunens hjemmeside og som blir et arbeidsverktøy for de som forvalter planen i det
daglige.
• Planen anbefales vedtatt som fremlagt.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020» som fremlagt.
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - VEDTAK ETTER HØRING
Arkiv: 127
Arkivsaksnr.: 17/351

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
17/17
Kommunestyret
59/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Kommunestyret vedtok 28.februar å sende kommunikasjonsstrategien ut på høring. I denne
saken behandles høringssvarene og rådmannen gir sin innstilling til anbefalt
kommunikasjonsstrategi.
Vedlegg
Særutskrift fra sak behandlet i kommunestyret
Høringsuttalelser
Høringsdokumentet
Utkast kommunikasjonsstrategi Tynset kommune (ikke endret, korrigeres etter vedtak)
Andre dokumenter i saken
1. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 01.03.2017
2. INNSPILL TIL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - ELDRERÅDET I TYNSET , datert
25.04.2017
3. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI - VEDTAK ETTER HØRING , datert 30.05.2017
4. UTTALELSE TIL HØRING KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 28.03.2017
5. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 01.03.2017
6. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 01.03.2017
7. HØRING KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 07.03.2017
8. HØRING KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 07.04.2017
9. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI , datert 14.02.2017
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdene
Høringsinstansene
Hovedtillitsvalgte
Hovedverneombud
Saksopplysninger
Følgende instanser ble invitert til å avgi høring: De unges råd, Rådet for likestilling for
funksjonshemmede, Eldrerådet, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og tjenestene. Alle råd,
hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, hovedverneombud, tekniske tjenester og servicetorget har
avgitt høringsuttalelser.
Uttalelsene blir behandlet under saksvurdering.
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Saksvurdering
Uttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede:
Rådet stiller mange relevante spørsmål. Enkelte av spørsmålene (1, 2 og 5) dreier seg om
rådets plassering i organisasjonen Tynset kommune generelt og i forhold til denne høringen
spesielt. Saksbehandler har anbefalt for rådet at saksbehandler kalles inn til et av rådenes
møter for å avklare disse spørsmålene.
Spørsmålene som gjelder selve strategien er punktene 3-4. Saksbehandler støtter kommentar
om at alle rådene i kommunen bør tas med ift utvikling av sosiale medier for kommunen. Når
det gjelder språket er det forsøkt satt opp så beskrivende som mulig. Dette må være en
kontinuerlig forbedringsprosess, og kommunen ønsker konkrete tilbakemeldinger fra alle på
hva som oppfattes som vanskelig eller forståelig.
Uttalelse fra Eldrerådet:
Kommuniserer at rådet er fornøyd med planen. Er opptatt av at strategien blir fulgt opp.
Saksbehandler foreslår at det settes inn tekst på side 3 i brosjyren som beskriver en fast
oppfølging av kommunikasjonsstrategien hos alle tjenesteområder og rådmannen.
Uttalelse fra De unges råd:
Rådet mener kommunikasjonsstrategien er enkel å lese, kortfattet og tydelig. De ønsker at
flere av kommunens dokumenter utformes på en slik måte og kan tenke seg å bidra i en
arbeidsprosess med utvikling av denne type dokumenter.
Uttalelser fra hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og interne tjenester:
Disse uttalelsene hadde mange overlappende spørsmålsstillinger/tilbakemeldinger og
behandles derfor samlet.
Flere ønsker en prosessbeskrivelse av hva som er nå-situasjonen, hva som er ønsket situasjon
og til slutt hva som må gjøres for å komme til ønsket situasjon. Saksbehandler oppfatter at
dette var en del av prosessarbeidet med utarbeidelse av planen. Dette kunne ha vært
kommunisert i høringsdokumentet slik at forståelsen av arbeidet bak strategien hadde vært
klar. Kommunikasjonsstrategien er med hensikt laget kort og lettfattelig. Av denne grunn bør
det ikke brukes plass til å beskrive utførlig hvordan man har kommet fram til strategien.
Enkelte høringer retter oppmerksomhet mot skrivefeil, disse vil bli rettet opp.
En tilbakemelding sier at strategien blir for høytsvevende og teoretisk. Det er viktig at vi
arbeider for at strategien skal bli det motsatte. Det er derfor riktig at det i planen
skriftliggjøres at den skal følges opp i personalmøter. En annen uttalelse ber om at det
presiseres hvem som har ansvar for å uttale seg til media. Saksbehandler foreslår at det settes
inn en kort tekst om dette på nest siste side (Kanaler).
Øvrige kommentarer fra høringsinstansene er positive. Rådmannen anbefaler at
kommunikasjonsstrategien blir vedtatt med de endringer som er foreslått i saksframlegget.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Råd og utvalg
Rådene har fått saken til høring. Endelig vedtak må sendes til rådene,
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Kommunikasjonsstrategi for Tynset kommune med følgende
endringer:
• Tilleggstekst på side 3 (Mål for kommunikasjon): Kommunikasjonsstrategien følges
opp i personalmøter av alle tjenesteområder.
• Tilleggstekst på side 7 (Kanaler): Saksbehandler eller dens leder uttaler seg til media i
aktuelle saker, så lenge ikke annet er avtalt.
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SØKNAD TILSKUDD TIL DUGNADSFIBERPROSJEKT I BRYDALEN
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 17/919

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
60/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, fordeler hvert år statlige midler til
bredbåndsprosjekter i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Tynset
kommune har i år søkt Nkom om midler for utbygging av bredbånd i Brydalen i Tynset
kommune. Brydalen bygdeutvalg har søkt Tynset kommune om kr 800 000 i støtte til
utbygging av bredbånd i Brydalen. Innstillingen i saken er at Tynset kommune imøtekommer
søknaden med kr 600 000. Det vil ikke bli behov for utbetaling av eventuelle midler før i
2018.
Vedlegg
1. Søknad fra Brydalen bygdeutvalg, datert 15.05.2017
2. Liste over interesserte abonnenter i Brydalen
3. Tynset kommunes søknad til Nkom, med obligatorisk tilleggsskjema
4. Tynset kommunes «Retningslinjer for bruk av kommunale midler i Tynset kommune til
utbygging av fiber/bredbånd»
5. Status næringsfondet pr. 1. juni 2017.
Melding om vedtak sendes til
Brydalen bygdeutvalg v/Trond Rusten, Brydalen, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Staten har de senere årene satt av et årlig beløp til utbygging av bredbånd i områder der det
ikke er kommersielt lønnsomt for teleoperatørene å bygge ut. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet, Nkom, fordeler hvert år disse midlene på vegne av staten.
Tynset kommune har i år søkt Nkom om midler for utbygging av bredbånd i Brydalen i Tynset
kommune. Brydalen ble vurdert som det området der det er mest aktuelt å søke om Nkommidler fordi det er den grenda i kommunen der utbygging er aller minst kommersielt lønnsom
for utbyggerne. En utbygging vil kreve at det strekkes fiber fra Tynset sentrum til Brydalen.
Dette er om lag 20 km, og det er beregnet at det koster om lag kr 100 pr. meter, dvs. kr 2 mill.
kr, å trekke fiber til Brydalen. I de fleste andre tilfeller der utbygging er aktuelt finnes det fiber
i nærheten, slik at en unngår den ekstra kostnaden det medfører å trekke fiber til
utbyggingsområdet.
Nkom har i 2017 138,7 mill. kr som skal fordeles ut på prosjekter i hele landet. Søknader fra
Hedmark som ikke oppnår tilskudd fra Nkom vil i år automatisk bli sendt videre til Hedmark
fylkeskommune (HFK) som også har midler til samme type prosjekter. I år kan inntil 30 mill.
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kr bevilges fra HFK, noe som betyr at HFK i praksis har mer midler til bredbåndprosjekter i
Hedmark enn hva Nkom har, som må fordele midlene over hele landet.
Brydalen bygdeutvalg har søkt Tynset kommune om kr 800 000 i støtte til utbygging av
bredbånd i Brydalen. Det er lagt ned et stort arbeid i å kartlegge interessen for bedre bredbånd
i grenda, og liste som dokumenterer dette er vedlagt søknaden fra bygdeutvalget.
Når søknaden fra Brydalen behandles er det viktig å være klar over at det også foreligger en
søknad fra Neby/bygda om støtte til deres dugnadsfiberprosjekt. Neby/bygda søker nå om kr
400 000, i tillegg til de 200 000 kr som ble bevilget til dette prosjektet fra kommunen i 2016.
Nkom benytter ulike kriterier når søknadene om støtte til utbygging blir vurdert. Et viktig
kriterium er hvilken hastighet det er på bredbåndet pr. i dag i de områdene som søkes utbygd.
Nkom har dekningskart som viser de aktuelle hastighetene. Områder som har hastigheter
under 4 Mbit/s mht. nedlasting oppnår høy score. I Brydalen er samtlige husstander registrert
med hastigheter under 4 Mbit/s. Det er opprettet en egen Facebook-gruppe «Fiber i Brydalen»,
som nå har 46 medlemmer. Der er det oppfordret til å melde inn målte hastigheter fra ulike
husstander. Alle rapporterte hastigheter ligger i området 1,5-3,5 Mbit/s ned/0,5 Mbit/s opp.
Dette er svært lave hastigheter, som dermed gir høy score når Nkom vurderer søknaden. Et
annet kriterium som vurderes er hvor mye annen støtte prosjektet kan oppnå. Det er lagt inn kr
600 000 fra Tynset kommune i forslaget til budsjett for prosjektet i Brydalen. Dette vil også
telle positivt når søknaden vurderes i Nkom (eller hos HFK).
Tynset kommune vedtok i forbindelse med behandlingen av «Virksomhetsplan med
økonomiplan for 2016-2019» å sette av kr 500 000 fra næringsfondet hvert år fra og med 2016
til og med 2019 for å kunne støtte prosjekter for utbygging av fiber og bredbånd i kommunen.
Status pr. i dag er at det i 2016 ble bevilget kr 200 000 til hvert av dugnadsfiberprosjektene i
Tylldalen og Neby/bygda. Tylldalen er ferdig utbygd og arbeidet er i gang i Neby/bygda.
Tynset kommune vedtok 18. okt. 2016 retningslinjer for hvordan midlene som er avsatt til
bredbåndutbygging skal kunne benyttes. Midlene er overførbare mellom år. Av beløpet avsatt
for 2016 står 100 000 kr foreløpig udisponert. Det innebærer at det pr. i dag, inkl. beløpet for
2017, er kr 600 000 til disposisjon for nye bevilgninger. Dette beløpet samsvarer med beløpet
det er budsjettert med fra Tynset kommune til fiberprosjektet i Brydalen. Samtidig vet vi at
svar på søknaden til Nkom/HFK kommer høsten 2017. Det betyr at det ikke vil bli behov for
utbetaling av midler fra Tynset kommune før i 2018, da det er ytterligere kr 500 000 til
disposisjon til bredbåndsprosjekter. Det er med andre ord rom for å imøtekomme søknaden
om midler fra Brydalen bygdeutvalg dersom kommunestyret ønsker det. I næringsfondets
budsjett for 2017 er det satt av kr 500 000 til bredbåndsprosjekter. Dette betyr at eventuell
bevilgning til fiberprosjekter ikke berører beløpet avsatt til andre typer søknader om støtte fra
fondet i løpet av året.
I mer tett befolkede områder enn Tynset er det konkurranse om å bygge ut og å kunne tilby
abonnentene bedre bredbånd. Dette har i liten grad vært tilfelle i Tynset og Nord-Østerdal
fram til nå. Det er mulig at prosjekter av den størrelse som Brydalen bygdeutvalg søker om må
legges ut på anbud, og Telenor begynner å vise større interesse for utbygging i områder som
Tynset enn tidligere. Eidsiva har stått for all utbygging i Tynset fram til nå. Om det blir
konkurranse om å bygge ut vil dette være positivt for abonnentene. HFK har egen
prosjektleder for bredbåndutbygging som kan bistå kommunene i møter og forhandlinger med
de ulike tilbyderne av bredbånd.
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Saksvurdering
Administrasjonen vurderer det som svært aktuelt å støtte søknaden fra Brydalen bygdeutvalg.
Brydalen er det området i Tynset kommune som er mest avhengig av offentlig støtte for at en
utbygging skal kunne realiseres. Sånn sett vil støtte til dette prosjektet være et godt lokalt,
distriktspolitisk virkemiddel.
Støtte til bedre bredbånd er det mest effektive virkemiddel kommunen har for å bidra til at
antall innbyggere og bedrifter i kommunens grender skal kunne opprettholdes og aller helst
styrkes. I Brydalen bor det om lag 90 personer. Det finnes noen få bedrifter der, bl.a.
Forsvarsbrukt som baserer det meste av sin omsetning på netthandel. Brydalen bygdeutvalgs
registrering viser at det totalt er registrert interesse for 67 tilkoblinger, fordelt på 43
primærboliger, 6 kårboliger, 13 hytter og 5 bedrifter i det aktuelle utbyggingsområdet. I tillegg
vil det ved en eventuell utbygging bli trukket fiber fra Tynset sentrum til Brydalen langs
høyspentlinja som går mellom disse stedene. En vil da passere noen få gårdsbruk på Tynsetsida som er interessert i tilknytning. I tillegg vil fiberen bli trukket forbi Hugudalsvangen
setergrend og Ørdet hyttefelt som til sammen har om lag 70 potensielle abonnenter.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha negativ innvirkning på klima eller miljø.
Fondsbehandling
Det er satt av kr 500 000 pr. år i støtte til utbygging av fiber og bredbånd på næringsfondets
budsjett. En eventuell utbetaling til prosjektet i Brydalen vil ikke være aktuell før i 2018.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 600 000 i støtte til utbygging av bedre bredbånd til Brydalen.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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SØKNAD OM STØTTE TIL FIBERUTBYGGING I NEBY - BYGDA - AAEN
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 17/920

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
61/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Dugnadsfiberkomitéen i Neby/bygda/Aaen ved leder Ola Grønn-Hagen søker Tynset
kommune om kr 400 000 i støtte.
Planene om et prosjekt for å bygge ut fiber i Neby/bygda startet i 2015. Utbyggingen er
planlagt gjennomført som et dugnadsfiberprosjekt. Dugnadsfiberprosjektene i Tylldalen og
Neby/bygda søkte begge om kommunal støtte i 2016, og det ble gitt tilsagn om kr 200 000 til
hvert av prosjektene. Prosjektet i Tylldalen ble gjennomført i løpet av 2016. Det praktiske
arbeidet med graving av grøfter og legging av rør i prosjektet Neby/bygda er igangsatt. Det er
nå sendt ny søknad til Tynset kommune om ytterligere kr 400 000 i støtte til prosjektet
Neby/bygda, som nå er utvidet slikt at Aaen også blir dekket. Det innstilles på at søknaden
avslås.
Vedlegg
Søknad fra Neby/bygda/Aaen, datert 19.05.2017.
Melding om vedtak sendes til
Fiberkomitéen v/Ola Grønn-Hagen, Tune, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Dugnadsfiberkomitéen i Neby/bygda/Aaen ved leder Ola Grønn-Hagen søker Tynset
kommune om kr 400 000 i støtte til sitt dugnadsfiberprosjekt.
Planene om et prosjekt for å bygge ut fiber i Neby/bygda startet i 2015. Utbyggingen er
planlagt gjennomført som et dugnadsfiberprosjekt. Dugnadsfiberprosjektene i Tylldalen og
Neby/bygda søkte begge om kommunal støtte i 2016, og det ble gitt tilsagn om kr 200 000 til
hvert av prosjektene. Prosjektet i Tylldalen ble gjennomført i løpet av 2016. Det praktiske
arbeidet med graving av grøfter og legging av rør i prosjektet Neby/bygda ble igangsatt våren
2017. Det er nå sendt ny søknad til Tynset kommune om ytterligere kr 400 000 i støtte til
prosjektet Neby/bygda, som nå er utvidet slikt at Aaen også blir dekket.
Tynset kommune har avsatt kr 500 000 pr. år som skal benyttes for å støtte utbygging av bedre
bredbånd. Disse midlene er overførbare mellom år. I 2016 ble det bevilget totalt kr 400 000.
Kr 100 000 ble stående udisponert. Det vil si at det i år er totalt kr 600 000 disponibelt til
fordeling. Dette er samme sum som det i sak 17/919 er foreslått bevilget til
dugnadsfiberprosjektet i Brydalen.
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Saksvurdering
Som nevnt ble det bevilget kr 200 000 til dugnadsfiberprosjektet i Neby/bygda i 2016.
Prosjektet er nå utvidet slik at Aaen også er med, og dette medfører åpenbart at antall meter
grøfter og antall meter luftstrekk øker, og at kostnadene i prosjektet også øker som følge av
dette. I søknaden sammenlignes tall fra prosjektene i Tylldalen og Neby/bygda/Aaen. Det står
at det i Neby/bygda/Aaen blir behov for om lag 6000 m med grøfter. I Tylldalen ble det til
sammenligning gravd om lag 20 km med grøfter og det ble også trukket luftstrekk over ca. 20
km. Regnskapet for prosjektet i Tylldalen er foreløpig ikke ferdig, så tallene for
Neby/bygda/Aaen og Tylldalen som sammenlignes i søknaden er svært usikre. Det som er
sikkert er at kostnaden pr. abonnent synker raskt jo flere abonnenter man får med seg. Antall
abonnenter ble 181 i Tylldalen, mens det foreløpig er 155 som har skrevet kontrakt i
Neby/bygda/Aaen.
I Tynset kommune er det etter hvert mange som har tilgang på bredbånd/fiber med akseptabel
hastighet, men noen områder gjenstår. Utbyggerne av bredbånd/fiber bygger først ut de
områdene som er kommersielt mest lønnsomme. Fra administrasjonens side har vi hevdet at
prosjektet i Neby/bygda /Aaen på et eller annet tidspunkt ville bli bygd ut selv uten offentlig
tilskudd. NØK hadde også startet prosjektering av deler av området da dugnadsfiberprosjektet
ble startet. I år ble arbeidet med graving av grøfter startet før søknaden om ytterligere tilskudd
ble sendt til kommunen. Dette underbygger antakelsen om at prosjektet ville blitt gjennomført
uten tilskudd.
Det er administrasjonens mening at de begrensede midlene kommunen har til støtte for
bredbåndsprosjekter bør prioriteres til områder der kommersiell utbygging ikke vil skje, eller i
beste fall ligger langt fram i tid. Etter hvert som stadig flere får bedre bredbånd vil de
områdene som er mest kostbare å bygge ut gjenstå. Kommunens midler bør prioriteres til slike
områder.
I retningslinjene som kommunestyret vedtok for bruk av midlene står det bl.a. at tiltak som er
tilskuddsberettiget er «tiltak som er utløsende og en forutsetning for at utbygging skjer i det
aktuelle området». Dette er ikke tilfelle i Neby/bygda/Aaen i og med at arbeidet er igangsatt
før søknaden ble sendt til kommunen.
Administrasjonen mener kommunens midler til bredbånd/fiberprosjekter bør prioriteres til
områder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut enn Neby/bygda/Aaen. Prosjektet
har fått tilsagn om tilskudd på kr 200 000. Det innstilles derfor på at søknaden om ytterligere
midler avslås.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke få negativ innvirkning på klima eller miljø.
Fondsbehandling
Dersom søknaden om tilskudd til dugnadsprosjektet i Brydalen innvilges med kr 600 000 vil
det ikke være rom for ytterligere bevilgninger til bredbåndsprosjekter i 2017, uten at rammen
for tilsagn til slike prosjekter økes, eller at det forskutteres bruk av midler for 2018.
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Rådmannens innstilling:
Søknaden om ytterligere kr 400 000 i tilskudd til dugnadsfiberprosjektet i Neby/bygda/Aaen
avslås.
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TYNSET KOMMUNES BRUK AV MIDLER TIL BISTANDSPROSJEKTER
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 17/865

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
62/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Kortversjon av saken:
Tynset kommune gir av og til støtte til ulike bistandsprosjekter. Noen ganger kan det være
kommunen selv som tar initiativ til å gi støtte. Andre ganger blir støtte gitt etter søknad fra
enkeltpersoner eller organisasjoner. Saken legger opp til at det vedtas noen prinsipper for
hvilke type prosjekter Tynset kommune kan velge å støtte.
Saksopplysninger
Tynset kommune gir av og til støtte til ulike bistandsprosjekter. Bistandsprosjekter kan i
denne sammenheng være:
• Støtte til prosjekter i u-land/mindre velstående land enn Norge
• Bevilgninger til TV-aksjoner
• Andre hjelpetiltak
Noen ganger er det kommunen selv som tar initiativ til å gi støtte. Andre ganger blir støtte gitt
etter søknad fra enkeltpersoner eller organisasjoner. Det er uttrykt ønske om en sak der det blir
vedtatt noen prinsipper for hvilke type prosjekter som Tynset kommune kan eller bør velge å
støtte. Tynset kommune har begrensede ressursene til denne type bevilgninger. Hvis det
legges noen prinsipper og prioriteringer til grunn blir det enklere å prioritere mellom søknader
om støtte til formål.
Det å velge seg noen prosjekter som en ønsker å støtte over noen år ha flere fordeler.
For mottakerne kan det bety:
• Mer forutsigbar økonomi
• Lettere å planlegge på lengre sikt
• Motivasjon for å opprettholde og videreføre sine prosjekter
• Enklere administrasjon dersom en slipper å søke hvert år
For Tynset kommune kan det medføre at:
• Det blir mer forutsigbart hvilke beløp som skal eller kan brukes til bistand
• Begrunnelse for å avslå forespørsler om støtte kan noen ganger bli enklere, når en kan
vise til at det foreligger en langsiktig plan på hva en har valgt å støtte
• Mer rasjonell saksbehandling og mindre bruk av tid totalt sett til behandling av
søknader.
Det finnes et stort antall tiltak som kommer inn under begrepet bistand som det er mulig å
støtte. Prinsipper som vurderes som aktuelle å legge til grunn kan være:
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• Støtte kan bevilges til det som i en større sammenheng kan kalles små prosjekter.
Dette kan medføre at kommunens bidrag betyr mye for prosjektet som støttes og at en
dermed får se større effekter av støtten enn om den gis til større prosjekter.
• Støtten kan gis til prosjekter som driftes av lokale ildsjeler i Tynset kommune, som
gjennom dette vil få ny og større motivasjon for å videreføre sitt arbeid. Kommunens
følelse av eierskap til prosjektene vil også bli sterkere dersom en velger prosjekter som
driftes av lokalt kjente personer.
Det er i forberedelsene til denne saken innhentet informasjon fra to slike lokale ildsjeler.
Liv Kari Lien har drevet med humanitært arbeid i 21 år. De siste åtte årene har hun organisert
innsamling av mat, klær, sko og julegaver til Narva i Estland. Tynset kommune har de senere
årene gitt støtte til dette prosjektet gjennom bidrag til transportkostnadene og til lager for de
produktene som skal sendes til Narva. Men de totale kostnadene overstiger langt bidraget fra
Tynset kommune, og bidrag fra andre har vært nødvendig. Liv Kari Lien har brukt mye egne
midler for å kunne gjennomføre prosjektet år etter år og dette har ført til at hun i det senere har
vurdert å legge ned hele virksomheten.
Ola Grønn-Hagen har i flere år, gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation, drevet
brønnboring og bygging av skoler i Malawi. I tillegg har han det siste året, sammen med
Mahdi Hassan Mouhoumed, vært i Somaliland for å se på muligheten for å få bygget en
landbruksskole i landet. Planene for en slik skole har kommet langt. Eksterne bistandsmidler
til dette prosjektet skal utelukkende gå til selve byggingen av skolen og inventar i denne, mens
drift av skolen skal dekkes med midler i Somaliland. Tynset kommune har allerede støttet
planleggingen av prosjektet i Somaliland med en flybillett t/r. Etter at Somalilands
landbruksminister var på besøk på Tynset i 2015 har det kommet skriftlig garanti for at
Somaliland selv vil dekke utgifter til drift av landbruksskolen, slik at eventuell støtte fra
Norge utelukkende vil gå til bygging av skolen og inventar. Totalt er dette kostnadsberegnet
til 4 mill. kr.
Grønn-Hagens prosjekter i Malawi har pågått i en rekke år og har mange ulike bidragsytere i
Norge. Prosjektet i Somaliland er i startfasen og mangler finansiering til byggingen av skolen
og inventar i denne.
Tynset kommune har i mange år støttet den årlig TV-aksjonen med midler. I 2015 gikk TVaksjonens midler til Regnskogfondet, og Tynset kommune bevilget kr 30 000. Samme beløp
ble i 2016 gitt til Røde Kors.
TV-aksjonen har blitt arrangert av NRK i samarbeid med ulike organisasjoner fra 1974.
Følgende organisasjoner har deltatt og fått midler de senere år:
•
•
•
•
•
•

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Røde kors
Regnskogfondet
Kirkens nødhjelp
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Amnesty internasjonal Norge
Norsk folkehjelp
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2010 Flyktninghjelpen
2009 Care Norge
2008 Blå kors Norge
2007 UNICEF, Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité og
Right to play
• 2006 Leger uten grenser
•
•
•
•

Årlig beløp som er samlet inn gjennom TV-aksjonen fra 2006 til 2015 på landsbasis har
variert mellom 192 - 240 mill. kr.
Saksvurdering
Et årlig bidrag fra kommunen til prosjekter som Liv Kari Liens og/eller Ola Grønn-Hagens,
kan ha stor økonomisk betydning for disse relativt små prosjektene, spesielt for prosjektet i
Narva.
Et bidrag til TV-aksjonen blir mer som en dråpe i havet. Samtidig er det nok en forventning
blant kommunens innbyggere om at kommunen bidrar på linje med innbyggerne selv. Folk i
Tynset pleier å vise stor vilje til å gi støtte til denne aksjonen. Og administrasjonen i Tynset
kommune bruker ganske mye tid og ressurser på planlegging og gjennomføring av aksjonen.
Det vurderes som aktuelt å støtte NRKs årlige TV-aksjon, selv om også TV2 har et lignende
opplegg. NRK oppfattes av de fleste som den "egentlige" TV-aksjonen.
Et notat om temaet bistand er tidligere i år lagt fram for formannskapet til vurdering. Det som
framkom av kommentarer og vurderinger var bl.a.:
• Det er naturlig å prioritere og støtte prosjekter som driftes av lokale ildsjeler
• Det er riktig å støtte relativt små prosjekter, som de lokale prosjektene ofte er. Støtte til
slike prosjekter kan ha avgjørende betydning mht. at prosjektet faktisk lar seg
gjennomføre
• Et flertall i formannskapet mener det er riktig å støtte NRKs årlige TV-aksjon
• Selv om det er enighet om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for støtte til
bistandsprosjekter (de ovennevnte) ønsker formannskapet at hver enkelt søknad om
bistand skal vurderes separat, og at det derfor ikke skal vedtas støtte for flere år av
gangen.
Det foreslås å legge ovennevnte prinsipper til grunn for hva det vil bli lagt størst vekt på når
det kommer søknader om støtte til denne typen prosjekter.
Administrasjonen foreslår ett unntak fra disse prinsippene. Dette gjelder TV-aksjonen. Vanlig
praksis har vært at det fremmes en ny sak hvert år der eventuell støtte til TV-aksjonen blir
vurdert. Da slik støtte hittil har blitt gitt regelmessig over mange år, foreslås det for å spare tid
og kostnader på administrasjon og politisk behandling at det vedtas å støtte TV-aksjonen med
kr 30 000 hvert år i 5 år framover, og at videre støtte blir vurdert fra og med TV-aksjonen i
2022. Støtten til TV-aksjonen kan, som i 2016, bevilges fra konto 14901-1000 «Reservert
tilleggsbevilgning».
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha negativ innvirkning på klima eller miljø.
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Fondsbehandling
Bevilgninger under det som kan kalles bistandsprosjekter har blitt finansiert over ulike
budsjettposter, bl.a. næringsfondet. Totalt sett har slike bevilgninger vært på et nivå som har
hatt svært liten innvirkning på den totale bruken av midler fra fondet.
Råd og utvalg
Denne saken fremmes bare for kommunestyret. Internasjonalt råd ble forelagt saken til
uttalelse i forkant av at den ble drøftet i formannskapet. Rådet mente det hadde for liten
bakgrunnskunnskap til å kunne uttale seg og gav tilbakemelding om dette.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune vedtar for de nærmeste årene framover å legge følgende prinsipper til grunn
når eventuell støtte til bistandsprosjekter skal vurderes:
• Prosjekter som driftes av lokale ildsjeler skal prioriteres
• Støtte som kan være avgjørende for at et prosjekt økonomisk sett lar seg gjennomføre
skal prioriteres
• NRKs TV-aksjon støttes de kommende fem årene med kr 30 000 pr. år, med midler fra
konto 14901-1000 «Reservert tilleggsbevilgning»
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ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2016
Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 17/966

Saksbehandler:
Barbo Storruste Røe

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
63/17
Kommunestyret
68/17
Formannskapet

Møtedato
13.06.2017
12.06.2017

Vedlegg
1. Årsregnskap 2016
2. Årsmelding 2016
3. Revisors beretning
4. Kontrollutvalgets uttalelse
Melding om vedtak sendes til
Fylkesmannen i Hedmark
Revisjonen KPMG
Økonomisjef
Regnskapsleder
Kontrollutvalgets sekretariat
Kontrollutvalgets medlemmer
Saksopplysninger
Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.
Det er formannskapet som fremmer innstilling for kommunestyret.
Regnskapet og årsmeldinga er omfattende dokumenter som gir mye informasjon omkring
kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Dokumentene bør leses i sammenheng med
hverandre for å gi den nødvendige innsikten. Rådmannens kommentarer i årsmeldinga gir et
sammendrag og vurdering av de utfordringene kommunen har stått overfor i regnskapsåret.
Den økonomiske analysen viser nøkkeltall og utviklingen av økonomien over tid.
Tjenesteområdenes rapporter i årsmeldinga beskriver måloppnåelse, KOSTRA-tall,
økonomisk resultat og tjenesteproduksjonen i året.
Saksvurdering
Når det gjelder vurderinger av regnskapet og den økonomiske utviklingen i året, henvises det i
all hovedsak til regnskaps- og årsmeldingsdokumentene som gir omfattende redegjørelser for
kommunens økonomiske situasjon for 2016.
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Driftsregnskapet:
Netto driftsresultat for 2016 ligger på 2,9 % av brutto driftsinntekter, mot 1,1 % i 2015. Dette
er et godt resultat sammenlignet med den nedadgående tendensen vi har sett tidligere år.
Utviklingen gjelder for hele landet, som har et gjennomsnittlig resultat på 4,1% i henhold til
foreløpige KOSTRA-tall. Dette er vesentlig høyere enn for Tynset kommune.
Regnskapsresultatet svekkes av overforbruk i NAV, barnevernstjenesten og i
omsorgstjenestene. Det er likevel positivt at de aller fleste tjenesteområdene viser innsparinger
i forhold til budsjettet.
Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,8 mill. Til sammenligning
ble årsregnskapet for 2015 avlagt i balanse etter strykning av frie driftsfond på kr. 0,8 mill.
Negativt premieavvik økes med 1,2 mill fra 27,9 mill i 2015 til 29,1 nå. Dette gir oss noe
mindre handlingsrom i forhold til likviditet.
Kommunens lånegjeld fortsetter også i 2016 å stige som følge av høy investeringstakt. Brutto
lånegjeld har økt med hele 25,4 mill i løpet av året til totalt kr. 479,6 mill. kr. I løpet av de 4
siste årene har lånegjelda økt med hele 112 mill.kr.
Investeringsregnskapet:
Investeringsregnskapet viser også i år full dekning av finansieringsmidler.
De største investeringene gjennomføres i Tronstua barnehage og i nye utleieboliger.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I den forstand at kommunen i løpet av et år forbruker store ressurser til drift og investering, er
det opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette
som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt kjøp av varer og tjenester. Å
minimalisere denne påvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av
klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser

Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsmeldinga for 2016.
Formannskapets innstilling legges frem i møtet.
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REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2017
Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 17/927

Saksbehandler:
Barbo Storruste Røe

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
64/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Vedlegg
1. Regnskapsrapport 1. tertial 2017
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdene
Økonomisjefen
Regnskapsleder
Saksopplysninger
I løpet av året er det tertialvise rapporteringer til kommunestyret 30. april og 31. august. Her
foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.
Rådmannen er ansvarlig for den løpende økonomistyringen og at et etableres rutiner som gjør
at avvik kan fanges opp.
Det vises til den vedlagte rapporten som beskriver situasjonen i de enkelte tjenesteområdene.
Saksvurdering
På bakgrunn av tjenesteområdene rapporter, og etter en vurdering av utgifter/inntekter på
fellesområdet, ligger det an til en budsjettoverskridelse på ca. 2,450 mill ved årets slutt. Flere
forutsetninger vil erfarignsmessig endre seg i løpet av året og derved påvirke det endelige
sluttresultatet.
Hovedårsaken til de store utfordringene som synliggjøres gjennom denne tertialrapporten
finner vi i hjemmetjenesten, som er en konsekvens av tilpasning av bemanning i
institusjonstjenesten. Vi har også en forventet inntektsreduksjon på
rammetilskudd/skatteinntekter og konsesjonskraft.
På den positive siden rapporterer institusjonstjenesten at de forventer å holde seg innenfor
budsjett, og samtlige øvrige tjenesteområder unntatt NAV mener å gå i balanse ved årsslutt. I
tillegg ser rentekostnadene ut til å bli noe lavere enn først antatt.
Det arbeides fortløpende med effektivisering av drifta i alle tjenesteområder med tanke på å få
best mulige tjenester for de budsjetterte midlene. Fordi det ligger an til overskridelser i
kommunens totale regnskap, innebærer dette at samtlige tjenesteområder må lete etter
muligheter for innsparinger.
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Ved regnskapsrapport for 2. tertial vil vi ha enda mer kunnskap om ressursbruken i
omsorgssektoren. Vi bør da ta nærmere stilling til hvordan overskridelsen skal dekkes inn.
Når det gjelder investeringer rapporteres det om god kontroll for prosjektene.
Sykefraværet
Sykefraværet for 1. tertial 2017 viser et totalt sykefravær på 6,5 %, omtrent det samme som
for 1. tertial 2016. Det totale sykefraværet gjelder for egenmeldt og legemeldt sykefravær.
Totalt sykefravær for2016 var 6,2 %.
Det er viktig med fortsatt kontinuerlig arbeid og fokus på arbeidsmiljøet i hele organisasjonen.
Involvering fra ledere, verneombud, tillitsvalgte, øvrige samarbeidspartnere og ikke minst den
enkeltarbeidstaker, er fortsatt viktig for å lykkes med nærværsarbeidet.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2017 til etterretning
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
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Sak 65/17
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/892

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
65/17
Kommunestyret

Møtedato
13.06.2017

Andre dokumenter i saken
1. Frasigelse av verv, datert 16.05.2017
Melding om vedtak sendes til
Atle Barbakken
Trafikksikkerhetsutvalget v/leder
Saksopplysninger
Atle B. Barbakken er nestleder i trafikksikkerhetsutvalget. I søknad, datert 16.05.2017, ber
han om fritak fra vervet. Barbakken vil fra august 2017 være ukependler til ny arbeidsplass i
Gran kommune på Hadeland.
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 fritak må kommunestyret oppnevne nytt medlem (nestleder), eventuelt varamedlem ved
opprykk.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Atle B. Barbakken innvilges fritak fra verv som nestleder i trafikksikkerhetsutvalget for resten
av valgperioden.
Valgnemndas innstilling:
Nytt medlem (nestleder) til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
Nytt varamedlem til trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden:
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