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30/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
06.03.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 06.03.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 06.03.2014.

31/14
DELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR./BNR.167/63 OG 168/2 I TYNSET –
JORDLOVSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer delvis Ellen Karine Hektoens søknad om
deling av eiendommen Bratbost nordre, gnr./bnr. 167/63 og 168/2 i Tynset.
2. Det gis samtykke til fradeling av seter/hytte ved Falningssjøen på inntil 5 dekar tomt med
1/7 andel i eiendommen Bratbost nordres jakt- og fiskerett.
3. Det gis ikke samtykke til fradeling av gardsbebyggelsen på tomt til boligformål.
4. Det er et vilkår for delingen at eiendommens arealressurser og eventuelle rettigheter, innen
1.8.2014, selges som tillegg til landbrukseiendommer i drift i området til en pris og til et
formål som konsesjonsmyndigheten kan godta.
5. Vedtakets punkt 3 er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen
vil føre til drifts- og miljømessige ulemper.
6. Vedtakets punkt 2 og 4 er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at
delingen anses forsvarlig ut fra hensynet til arealressursene og at den vil gi drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger for landbruket.
Behandling:
Omforent forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
1. Som rådmannens innstilling – stryke «delvis».
2. Det gis samtykke til fradeling av seter/hytte ved Falningssjøen på om lag 5 dekar tomt
med 1/7 andel i eiendommen Bratbost nordres jakt- og fiskerett.
3. Det gis samtykke til fradeling av gardsbebyggelse på om lag 2 dekar tomt til boligformål.
Adkomstrettighet må avklares før fradeling tillates.
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4. Som rådmannens innstilling.
5. Vedtakets punkt 2 og 4 er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at
delingen anses forsvarlig ut fra hensynet til arealressursene og at den vil gi drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger for landbruket. Delingen er i tråd med kommunens
egne retningslinjer for deling av landbrukseiendommer.
Det omforente forslaget fra SP og SV enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer Ellen Karine Hektoens søknad om deling
av eiendommen Bratbost nordre, gnr./bnr. 167/63 og 168/2 i Tynset.
2. Det gis samtykke til fradeling av seter/hytte ved Falningssjøen på om lag 5 dekar tomt
med 1/7 andel i eiendommen Bratbost nordres jakt- og fiskerett.
3. Det gis samtykke til fradeling av gardsbebyggelse på om lag 2 dekar tomt til boligformål.
Adkomstrettighet må avklares før fradeling tillates.
4. Det er et vilkår for delingen at eiendommens arealressurser og eventuelle rettigheter, innen
1.8.2014, selges som tillegg til landbrukseiendommer i drift i området til en pris og til et
formål som konsesjonsmyndigheten kan godta.
5. Vedtakets punkt 2 og 4 er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at
delingen anses forsvarlig ut fra hensynet til arealressursene og at den vil gi drifts- og
arronderingsmessig gode løsninger for landbruket. Delingen er i tråd med kommunens
egne retningslinjer for deling av landbrukseiendommer.

32/14
DELING AV LANDBRUKSEIENDOMMEN ORKELBOGEN GNR. 151/2 BNR. 2, 3
OG 5 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stig Vidar Orkelbog samtykke til oppdeling av
eiendommen Orkelbogen gnr. 151 bnr. 2, 3 og 5 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at sameiedel i gnr. 151 bnr. 2 og 3 selges til sameiepart med
landbrukseiendom
3. Det er videre et vilkår at gardsbebyggelse, jordbruks-, skogbruks- og utmarksareal med
rettigheter innen 1.8.2014 selges som tillegg til landbrukseiendom i drift i området.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes ut fra hensynet til
bosettingen i området og med at delingen vil gi drifts- og arronderingsmessig gode
løsninger.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stig Vidar Orkelbog samtykke til oppdeling av
eiendommen Orkelbogen gnr. 151 bnr. 2, 3 og 5 i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at sameiedel i gnr. 151 bnr. 2 og 3 selges til sameiepart med
landbrukseiendom
3. Det er videre et vilkår at gardsbebyggelse, jordbruks-, skogbruks- og utmarksareal med
rettigheter innen 1.8.2014 selges som tillegg til landbrukseiendom i drift i området.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes ut fra hensynet til
bosettingen i området og med at delingen vil gi drifts- og arronderingsmessig gode
løsninger.

33/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV DEL AV SKOGTEIG GNR. 87 BNR. 1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ketil Leteng konsesjon på erverv av om lag 2,5
dekar skoggrunn fradelt gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 7.2.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til søkerens øvrige landbrukseiendom i
Tynset og benyttes i forbindelse med jordskiftesak.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ketil Leteng konsesjon på erverv av om lag 2,5
dekar skoggrunn fradelt gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 7.2.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til søkerens øvrige landbrukseiendom i
Tynset og benyttes i forbindelse med jordskiftesak.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.
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34/14
KONSESJON PÅ ERVERV AV DEL AV SKOGTEIG GNR. 87 BNR. 1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Einar Kverneggen konsesjon på erverv av om lag 36
dekar skoggrunn fradelt gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 7.2.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til søkerens øvrige landbrukseiendom i
Tynset og benyttes i forbindelse med jordskiftesak.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Einar Kverneggen konsesjon på erverv av om lag 36
dekar skoggrunn fradelt gnr. 87 bnr. 1 i Tynset, i henhold til kjøpekontrakt datert 7.2.2014.
2. Det er et vilkår for konsesjon at arealet legges til søkerens øvrige landbrukseiendom i
Tynset og benyttes i forbindelse med jordskiftesak.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet vil gi en drift- og arronderingsmessig god løsning.

35/14
MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON
SØKER: STEINAR MUNKHAUGEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, avslår søknad fra Steinar Munkhaugen om dispensasjon
fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søker henvises til leiekjører.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten kan utføres av leiekjører.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Tynset kommune, formannskapet, godkjenner søknad fra Steinar Munkhaugen om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten er en del av næringsvirksomhet.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, godkjenner søknad fra Steinar Munkhaugen om
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.
2. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at transporten er en del av næringsvirksomhet.

36/14
TILSKUDD FRA KOMMUNENS KULTURFOND - FRIST 15.02.14
Rådmannens innstilling:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 10 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 50 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 20 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,Hvis innstillingen følges, blir samlet tildeling kr 120 000,-. Rest i fondet vil da være kr
105 000,-.
B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil
50% av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og
regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler,
avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et
maksimumsbeløp for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
Vedtak:
A. Tildeling fra kulturfondet med beløp eller avslag:
1)Nord-Østerdal symfoniorkester/Tynset barne-og ungdomsteater, Snart, ja like før,
avslag
2)Tynset skolekorps, jubileumskonsert, kr 30 000,3) Ttrafo, Kortspillfestivalen 2014, avslag
4)Tynset flyklubb, restaurering av Tynsets første glidefly, avslag
5)Mannskoret Ljom, grunnlovsfeiring, avslag
6)Opera di Setra, oppsetning av Figaros bryllup, kr 80 000,7)Tylldalspelet, Oppsetning av Olsokspelet og olsokhelga i Tylldalen, kr 10 000,8)Livestock event, Livestock 2014, kr 40 000,-
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B. For alle prosjektene settes det som vilkår at støtten skal bidra til å dekke faktiske
kostnader til prosjektet det er søkt støtte til, og ikke skal bidra til overskudd. Inntil
50% av støtten kan utbetales forskuddsvis, resten utbetales på bakgrunn av rapport og
regnskap. Hvis kostnadene til prosjektet viser seg å være lavere enn tildelte midler,
avregnes dette med bakgrunn i regnskap, slik at innvilget beløp kan betraktes som et
maksimumsbeløp for hva som kan utbetales. Tilsagn det ikke er rapportert på eller evt.
søkt om ferdigstillelse av innen 01.10.2015, trekkes tilbake.
C. Fondsstyret ber om en komplett oversikt over alle tildelinger som er gjort siden
etableringen av kulturfondet og status på utbetalinger.
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