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18/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.03.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.03.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.03.2014.

19/14
OPPSTART AV UTREDNING SAMMENSLÅING AV KULTURSKOLENE I
TYNSET OG ALVDAL
Rådmannens innstilling:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Jostein Sivertsen:
Tillegg til avsnitt 1:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal samt en representant fra arbeidstakersiden.
Tilleggsforslaget fra Sivertsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal samt en representant fra arbeidstakersiden.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14
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20/14
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2011-2015 HALVVEIS RAPPORT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Strategisk plan for Nav i Hedmark 2011–2015 – Halvveisrapport til
orientering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar Strategisk plan for Nav i Hedmark 2011–2015 – Halvveisrapport til
orientering.

21/14
STYRINGSDIALOG I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre gjennomfører styringsdialog som foreslått.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre gjennomfører styringsdialog som foreslått.

22/14
HØRINGSSVAR - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER
Rådmannens innstilling:
Beslutninger som kan medføre uthuling av fastlegeordningen bør generelt unngås, og spesielt
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Tynset kommune vil av hensyn til tilgjengeligheten til lovpålagte legetjenester for
innbyggerne ikke tilråde at fastleger gis anledning til å avtale reservasjon mot å henvise til
abort.
Beslutninger som kan medføre uthuling av fastlegeordningen bør generelt unngås, og spesielt
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Dersom forslaget blir vedtatt vil Tynset kommune ikke tillate fastlegeavtaler som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.
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Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Tynset kommune er ikke enig i at fastleger av samvittighetsgrunner skal gis anledning til å
reservere seg mot å henvise kvinner til abort, og er imot at det innføres en
reservasjonsmulighet. Dette vil dessuten føre til en uthuling av fastlegeordningen som bør
unngås.
Tynset kommune vil ikke tillate at det innføres reservasjonsmulighet i egen kommune, dersom
det legges opp til at dette skal bestemmes av hver enkelt kommune. Slike beslutninger bør
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Forslag fra Senterpartiet :
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommunestyret mener at det ikke skal åpnes for at kommunen kan inngå avtale om
reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.
Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Kjetil Lorentzen:
Saken trekkes.
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Forslaget fra Lorentzen falt med 5 mot 22 stemmer.
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre trakk sine forslag og fremmet
omforent forslag sammen med Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Tynsetlista
Frie Velgere:
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Det omforente forslaget fra SP, AP, SV, V, H, FrP og TFV vedtatt med 26 stemmer mot
1stemme for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
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Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

23/14
PROSJEKT SPREDT AVLØP
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
datert 15.04.2014.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens kriterier for videre prioritering av oppgradering
av avløpsanlegg. Det settes i gang oppgradering områdevis av avløpsanlegg i klasse 2.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
datert 15.04.2014.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens kriterier for videre prioritering av oppgradering
av avløpsanlegg. Det settes i gang oppgradering områdevis av avløpsanlegg i klasse 2.
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24/14
YTRE VEDLIKEHOLD TJØNNMOSENTERET - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å benytte kr 800 000,- av disposisjonsfondet til beising av
Tjønnmosenteret.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Arne Eggen:
Saken trekkes og behandles i virksomhetsplan i budsjettet for 2015.
Forslaget fra Eggen vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Saken trekkes og behandles i virksomhetsplan i budsjettet for 2015.

25/14
OPPRUSTING AV ARKIVET I RÅDHUSET - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at eksisterende arkivlokaler i 1. etasje i rådhuset rehabiliteres og
bevilger kr 270 000,- til istandsetting av lokaler og innkjøp av nødvendig inventar.
Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at eksisterende arkivlokaler i 1. etasje i rådhuset rehabiliteres og
bevilger kr 270 000,- til istandsetting av lokaler og innkjøp av nødvendig inventar.
Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet.

26/14
VENTILASJONSANLEGG FURUMOEN - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnad på kr.
3.600.000,-. Nytt ventilasjonsanlegg på Furumoen senter finansieres i sin helhet med
låneopptak.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnad på kr.
3.600.000,-. Nytt ventilasjonsanlegg på Furumoen senter finansieres i sin helhet med
låneopptak.

27/14
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Kaja Haugseth trer varig ut av Tynset kommunestyre fra og med 10. april 2014.
Lisbeth Skiphamn Holten blir fast medlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet fra samme
dato. Holten blir medlem av komite for oppvekst.
Vararepresentanter til kommunestyret for Arbeiderpartiet:
1. Ibrahima Sesay
2. Kari Skjulhaug
3. Magnus Arne Normann
4. Evelyn Sørgård Næverdal
5. Stella Bjørnstad
6. Terje Grandum
7. Britt Kreutzmann
Valgnemndas innstilling:
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Oskar Snarvold
Vararepresentant: Valgnemndas innstilling blir lagt frem i møtet.
Behandling:
Valgnemnda la frem innstilling i møtet:
Vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole: Lisbeth Skiphamn Holten.
Rådmannens og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kaja Haugseth trer varig ut av Tynset kommunestyre fra og med 10. april 2014.
Lisbeth Skiphamn Holten blir fast medlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet fra samme
dato. Holten blir medlem av komite for oppvekst.
Vararepresentanter til kommunestyret for Arbeiderpartiet:
1. Ibrahima Sesay
2. Kari Skjulhaug
3. Magnus Arne Normann
4. Evelyn Sørgård Næverdal
5. Stella Bjørnstad
6. Terje Grandum
7. Britt Kreutzmann
Automatisk opprykk av neste person dersom Britt Kreutzmann går ut.
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Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Oskar Snarvold
Vararepresentant:
Lisbeth Skiphamn Holten
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