TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 25.08.2015
Tid:
Kl. 18.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Kari Skjulhaug
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang

Forfall:
Ibrahima Sesay
Ragnar Talsnes
Merknad:
Rådmannen informerte om status for
omlegging innen helse og omsorg.

Varamedlemmer:
Terje Grandum
Magnus A. Normann
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
TYNSET, den 25.08.2015
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45/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
09.06.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 09.06.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 09.06.2015.

46/15
TRONSTUA BARNEHAGE – NYBYGG – KOSTNADSRAMME
Rådmannens innstilling:
1. Rammen for utbygging av Tronstua barnehage settes til 41,5 mill kr.
2. Resterende budsjettmidler innarbeides i budsjett for 2016.
3. Barnehagen utformes og bygges som angitt i saksframlegg med vedlegg.
Behandling:
Thomas Svee, H, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Endringsforslag fra Høyre v/Terje Hylen:
1. Rammen for utbygging av Tronstua barnehage settes til 35,5 mill. kr.
2. Barnehagen utformes og bygges i henhold til vedtak 49/12; «Tronstua barnehage erstattes i
sin helhet av en ny kommunal barnehage med byggestart 2016 tilpasset aktuelt behov som
er 5 avdelinger.
3. Et ev. økende framtidig behov vil kunne dekkes av ikke kommunale barnehager som har
ledig areal og kapasitet.
Forslaget fra Hylen falt med 4 stemmer mot 22 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Rammen for utbygging av Tronstua barnehage settes til 41,5 mill kr.
2. Resterende budsjettmidler innarbeides i budsjett for 2016.
3. Barnehagen utformes og bygges som angitt i saksframlegg med vedlegg.
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47/15
ØKT BEHOV FOR SPRÅKTRENINGSPLASSER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune sier ja til å utvide antall språktreningsplasser. Målet bør være fem nye
plasser slik at dagens behov dekkes. Rådmannen fordeler antall nye plasser på de ulike
sektorer.
Behandling:
Forslag til innstilling fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommune sier ja til å utvide antall språktreningsplasser. Målet er 5 nye
språktreningsplasser slik at dagens behov dekkes. Alle kommunens tjenesteområder, bortsett
fra i barnehagene, sees på som aktuelle. Dette for å sikre god og helhetlig integrering av
fremmedspråklige familier.
Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Mahdi Hassan Mouhoumed:
Tynset kommune sier ja til å utvide antall språktreningsplasser.
Målet bør være 20 plasser totalt slik at dagens behov dekkes.
Forslaget fra Steenland falt med 3 mot 24 stemmer.
Forslaget fra Mouhoumed vedtatt med 16 stemmer mot 11 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune sier ja til å utvide antall språktreningsplasser.
Målet bør være 20 plasser totalt slik at dagens behov dekkes.
48/15
UTVIDELSE AV KOMMUNENS AVLØPSNETT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for utvidelse av det kommunale nettet rundt
Tynset sentrum:
-

-

Anleggene bygges ut av kommunen og hver nye abonnent betaler kr 80 000,- i
anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyret.
Prinsippet skal være likt anleggsbidrag for alle områdene. Anleggsbidraget kan
prisreguleres.
Vedtatte retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
legges til grunn ved utbyggingen.

Utbyggingsrekkefølgen fastsettes slik:
-

Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta. 19 abonnenter.
Bygda langs Mellomriksveien fra Oldertrøen til Tverråen. 11 abonnenter.
Bangmoen. 30-35 abonnenter.
Nord øst for Motrøkrysset (Mellom Rv. 3, Fv. 30 og Fv. 715). 33 abonnenter. Her
fornyes kommunens vannledningsnett samtidig.
Kjæreng, sør for Fv. 681 fra Østre Brekkvei og vestover. 11 abonnenter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for utvidelse av det kommunale nettet rundt
Tynset sentrum:
-

-

Anleggene bygges ut av kommunen og hver nye abonnent betaler kr 80 000,- i
anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyret.
Prinsippet skal være likt anleggsbidrag for alle områdene. Anleggsbidraget kan
prisreguleres.
Vedtatte retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
legges til grunn ved utbyggingen.

Utbyggingsrekkefølgen fastsettes slik:
-

Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta. 19 abonnenter.
Bygda langs Mellomriksveien fra Oldertrøen til Tverråen. 11 abonnenter.
Bangmoen. 30-35 abonnenter.
Nord øst for Motrøkrysset (Mellom Rv. 3, Fv. 30 og Fv. 715). 33 abonnenter. Her
fornyes kommunens vannledningsnett samtidig.
Kjæreng, sør for Fv. 681 fra Østre Brekkvei og vestover. 11 abonnenter.

49/15
TILKNYTNINGSGEBYR AVLØP KAMSTEIN HYTTEFELT - SØKNAD FRITAK
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret avslår søknaden av 15.05.15 fra Kamstein hyttefelt om fritak for
tilkoblingsgebyr.
2. Vedtaket begrunnes med at nye abonnenter prinsipielt bør betale en andel i eksisterende
infrastruktur for å kunne benytte denne.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret avslår søknaden av 15.05.15 fra Kamstein hyttefelt om fritak for
tilkoblingsgebyr.
2. Vedtaket begrunnes med at nye abonnenter prinsipielt bør betale en andel i eksisterende
infrastruktur for å kunne benytte denne.
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50/15
FRAMTIDIG DRIFT AV KJØKKENET PÅ ENAN TRYGDESENTER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune legger forholdene til rette for privat drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter
ved å:
• Bevilge inntil kr 500 000 til nytt kjøkkenutstyr egnet for drift av storkjøkken og
cateringvirksomhet.
• Tilby fri husleie i inntil et år.
• Dekke kostnadene forbundet med renhold av fellesarealer.
Bevilgningen dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Endringsforslag fra Høyre v/Terje Hylen:
Saken avvises. Med grunnlag i at det ikke finnes en søknad eller forretningsplan som kan
forsvare å ta penger fra næringsfondet. Saken tas eventuelt opp igjen ved en reell søknad.
Forslag fra Senterpartiet v/Rune Storli:
Foreslår at saken om kjøkkenet på Enan utsettes p.g.a. dårlig/manglende saksutredning.
Storli trakk forslaget sitt.
Hylen trakk forslaget sitt.
Kommunestyret la frem omforent forslag:
Tynset kommune legger forholdene til rette for privat drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter.
Kommunen lyser ut drift av kjøkkenet på Enan.
Kommunen drifter kjøkkenet på Enan inntil nye avtaler med drivere er på plass (senest
01.01.2016).
Kommunestyrets omforente forslag enstemmig vedtatt med 27 stemmer mot 0 for rådmannens
innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune legger forholdene til rette for privat drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter.
Kommunen lyser ut drift av kjøkkenet på Enan.
Kommunen drifter kjøkkenet på Enan inntil nye avtaler med drivere er på plass (senest
01.01.2016).

51/15
ETABLERING AV DATASENTERSELSKAP
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar å støtte opprettelsen av et eget aksjeselskap som
skal arbeide for etablering av datalagringssentre i vår region.
2. Selskapet etableres med Alvdal kommune, Rendalen kommune og Tynset kommune som
eiere.
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3. Kommunestyret støtter forslaget om at Nord-Østerdal kraftlag SA og Eidsiva inviteres inn
på eiersiden etter selskapets etablering.
4. Kostnadene forbundet med kjøp av aksjer i det nye selskapet, kr 30000, dekkes av
næringsfondet.
Behandling:
Berit Nordseth Moen, H, ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar å støtte opprettelsen av et eget aksjeselskap som
skal arbeide for etablering av datalagringssentre i vår region.
2. Selskapet etableres med Alvdal kommune, Rendalen kommune og Tynset kommune som
eiere.
3. Kommunestyret støtter forslaget om at Nord-Østerdal kraftlag SA og Eidsiva inviteres inn
på eiersiden etter selskapets etablering.
4. Kostnadene forbundet med kjøp av aksjer i det nye selskapet, kr 30000, dekkes av
næringsfondet.

52/15
OPPREISNINGSORDNING - OPPNEVNING OPPREISNINGSUTVALG OG
GODKJENNING AV VEDTEKTER
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar vedtekter for oppreisningsordning for tidligere omsorgsplasserte
barn.
2. Følgende personer utnevnes som medlemmer i oppreisningsutvalget:
Tom L Urdahl, leder
Ragni Hole
Forslag til psykolog legges fram i møtet.
3. Følgende personer utnevnes som medlemmer i utvidet klagenemnd:
Kristin Langtjernet
Forslag til person med erstatningsrettslig kompetanse legges fram i møtet.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Saken utsettes.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 7 av 9

53/15
OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD FOR NORD-ØSTERDAL
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret vedtar at det opprettes et felles forliksråd for
kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen Tynset, Tolga og Os. Det nye forliksrådet får
navnet «Forliksrådet i Nord – Østerdal«, og planlegges å tre i kraft fra 01.01.2016, dvs
etter kommunestyrevalget 2015. Forliksrådet betjenes av en felles sekretær som er ansatt i
Hedmark Politidistrikt / Sivil- og forvaltningsenheten og er stedsplassert på Tynset.
2. Forliksrådsmøtene avholdes på møterom som er tilknyttet Tynset lensmannskontor.
3. Tynset kommunestyre støtter forslaget om å gi de seks lederne av dagens forliksråd
fullmakt til å konstituere et felles forliksråd med en leder og to faste medlemmer og
personlig varamedlemmer for hver av disse, med funksjon fra 01.01. 2016, og gir slik
fullmakt til lederen av Forliksrådet i Tynset.
4. Valg av medlemmer til ny forliksrådsperiode fra 01.01.2017 (periode 2017 – 2021)
foregår slik:
Hver kommune velger ett medlem hver til « Forliksrådet for Nord – Østerdal».
Forliksrådet konstituerer seg selv – med en leder og to medlemmer med personlig vara.
Valget skal være foretatt innen 15.10.2016.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret vedtar at det opprettes et felles forliksråd for
kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen Tynset, Tolga og Os. Det nye forliksrådet får
navnet «Forliksrådet i Nord – Østerdal«, og planlegges å tre i kraft fra 01.01.2016, dvs
etter kommunestyrevalget 2015. Forliksrådet betjenes av en felles sekretær som er ansatt i
Hedmark Politidistrikt / Sivil- og forvaltningsenheten og er stedsplassert på Tynset.
2. Tynset kommunestyre støtter forslaget om å gi de seks lederne av dagens forliksråd
fullmakt til å konstituere et felles forliksråd med en leder og to faste medlemmer og
personlig varamedlemmer for hver av disse, med funksjon fra 01.01. 2016, og gir slik
fullmakt til lederen av Forliksrådet i Tynset.
3. Valg av medlemmer til ny forliksrådsperiode fra 01.01.2017 (periode 2017 – 2021)
foregår slik:
Hver kommune velger ett medlem hver til « Forliksrådet for Nord – Østerdal».
Forliksrådet konstituerer seg selv – med en leder og to medlemmer med personlig vara.
Valget skal være foretatt innen 15.10.2016.
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54/15
KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar at følgende alternative utredninger
gjennomføres i Fjellregionen innen utgangen av juni 2016:
a. 0-alternativet
b. Nord-Østerdal
2. Rådmannen bes om snarest mulig å fremme egen sak for formannskapet med forslag til
framdriftsplan, hva som bør inngå i prosess og hva som bør utredes.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar at følgende alternative utredninger
gjennomføres i Fjellregionen innen utgangen av juni 2016:
a. 0-alternativet
b. Nord-Østerdal
2. Rådmannen bes om snarest mulig å fremme egen sak for formannskapet med forslag til
framdriftsplan, hva som bør inngå i prosess og hva som bør utredes.
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