TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.02.2017
Tid:
18:00
Informasjon om desentralisert høyere utdanning

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

11/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.01.2017
12/17
RETTSSAK OM EIENDOMSSKATTESATSENE - ANKE TIL HØYESTERETT ANMODNING OM ØKONOMISK STØTTE
13/17
JUSTERING AV HUSLEIER FOR TRYGDEBOLIGER OG LITUNSYSTEMET
14/17
ENDRET FINANSIERING AVLØPSUTBYGGING MOT NÆVERRØSTA
15/17
MANGFOLDSSKULPTURPROSJEKT
16/17
SAMARBEIDSAVTALE TYNSET FRIVILLIGSENTRAL OG TYNSET KOMMUNE
17/17
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
18/17
RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TYNSET KOMMUNE
19/17
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREREPRESENTANT SAK 9/17 PRESISERING VEDRØRENDE OPPRYKK NYVALG

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 1 av 39

20/17
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
21/17
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER TIL NORDØSTERDAL TINGRETT

•
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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1/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
15.12.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016.

2/17
HØRING - BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET FRAM MOT 2020
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral
plass i det videre arbeidet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral
plass i det videre arbeidet.
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3/17
HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021
(23)
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger
med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30,
fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som
nevnt i saksutredningen.
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gangog sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim:
Det føyes til et punkt 4 i rådmannens innstilling:
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på
fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.
Forslaget fra Nyheim enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger
med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30,
fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som
nevnt i saksutredningen.
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gangog sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte.
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på
fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.
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4/17
TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK FKF 2018-2021,
HØRINGSUTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon
15.11.16:
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen.
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets
innspill av 19.05.16 sak 58/16.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim:
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene fra formannskapets vedtak sak 58/16 fra
19.05.2016:
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted
Tynset og arbeidssted Røros.
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog.
Nyheims forslag punkt 6 vedtatt med 21 mot 5 stemmer.
Nyheims forslag punkt 7 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon
15.11.16:
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen.
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets
innspill av 19.05.16 sak 58/16.
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene:
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted
Tynset og arbeidssted Røros.
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog.
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5/17
OMREGULERING AV VEIBREDDER PÅ JØRGENSMOEN, SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16.
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16.
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16.
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16.
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16.
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16.
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16.

6/17
OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. «Psykisk helse blant unge»
2. «Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede»
3. «Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen»
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på
alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
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Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på
alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

7/17
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2016-2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. Frivilligsentralen
2. Fjellregionen IKS (FARTT)
3. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT»)
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT»)
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
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8/17
GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER INNLANDET POLITIDISTRIKT - HØRING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene.
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene.
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

9/17
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av
valgperioden.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av
valgperioden.
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Siri Beate Fossum
2. Elin Bjørnstad-Tuveng
3. Gunn Bråten
TYNSET KOMMUNE
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10/17
STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2017-2021 HØRING
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag.
Noen generelle kommentarer:
• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål
• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
To nye kulepunkt:
• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng
• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet
koordineres og planlegges.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Nytt kulepunkt:
• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor.
Forslaget fra Myhre Moen første kulepunkt enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Myhre Moen andre kulepunkt enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Tronsmoen nytt kulepunkt enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatte nye kulepunkt enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag.
Noen generelle kommentarer:
• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål
• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage
• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng
• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet
koordineres og planlegges.
• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.01.2017.
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RETTSSAK OM EIENDOMSSKATTESATSENE - ANKE TIL HØYESTERETT ANMODNING OM ØKONOMISK STØTTE
Arkiv: 233
Arkivsaksnr.: 17/126

Saksbehandler:
Toril Eva Steien

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
12/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
LVK og kommunene Evje og Hornnes, Hol og Hjelmeland anmoder medlemskommunene i
LVK (Landssammenslutninga av vasskraftkommunar) om økonomisk støtte til anke av
Gulating lagmannsretts dom 28.06.16 til Høyesterett. Dommen gav Statnett medhold i påstand
om verdsettingsprinsipp. Avgjørelsen får konsekvenser for framtidig verdiberegning for eskatt på verk og bruk.
Vedlegg
LVK skriv til kommunene datert 19.09.16
Melding om vedtak sendes til
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar Postboks 1148 Sentrum, 0104 OSLO
Saksopplysninger
Statnett har tatt ut søksmål mot flere av LVK sine medlemskommuner med krav om at
eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg kjennes ugyldig. Statnett anfører at takstene
er for høye, og sakens tvistepunkt gjelder beregningen av fradraget for slit, elde og
utidsmessighet.
Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene, Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, ble
forent til felles behandling i Stavanger tingrett. Stavanger tingrett frifant i dom 31. august
2015 de tre kommunene, og uttalte at retten ikke var i tvil om resultatet. De tre kommunene
og partshjelper LVK ble tilkjent saksomkostninger.
Statnett anket dommen til lagmannsretten med den begrunnelse av saken har prinsipiell
betydning og vil gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett. Gulating
lagmannsrett kom i dom 28. juni 2016, i motsetning til tingretten, til at domstolene kan prøve
de kommunale takstnemndenes konkrete verdsettelsesskjønn fullt ut. Videre kom
lagmannsretten, i motsetning til tingretten, til at beregningen av verdislitet som følge av slit og
elde på nettanlegg må baseres på lineære avskrivninger over anleggets antatte levetid.
Etter hva kommunene og LVK kjenner til er det ingen kommuner i dag som har takster basert
på den retningslinje som lagmannsretten legger til grunn i dommen. Lagmannsrettens
avgjørelse hva gjelder domstolenes prøvelsesadgang karakteriserer lagmannsretten selv som et
«kursskifte».
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LVK og de tre nevnte kommunene har anket saken til Høyesterett. Tynset kommune er
medlem i Landssammenslutningen av vasskraftkommunar (LVK) og har mottatt skriv fra
LVK, og ordføreren i de tre kommunene, datert 19.09.16. I skrivet anmodes
medlemskommunene i LVK om støtte til ankesaken. De skriver blant annet at LVK vil bistå
de saksøkte kommunene også i Høyesterett. LVK og de tre ordførerne anser de tre
kommunene som «tilfeldig utvalgte» og ser det som urimelig at de tre skal måtte finansiere
utgiftene alene ved søksmålene som i realiteten gjelder alle kommuner med store nettanlegg,
Statnetts eller andres. LVKs økonomi er heller ikke innrettet på å dekke slike
prosesskostnader ved søksmål mot enkeltkommuner.
De tre kommunene og lederen i LVK oppfordrer i skrivet: «… alle kommuner med nettanlegg
å bidra med kr 20 000 i kronerulling for å støtte de tre tilfeldig utvalgte kommunene.» Styret i
LVK anbefaler anmodningen om kronerulling. Innbetaling kan foretas innen 10. februar 2016.
Dersom kommunene og LVK vinner fram i Høyesterett, og blir tilkjent sakskostnadene som i
tingretten, vil innbetalt beløp bli tilbakebetalt den enkelte kommune.
Tynset kommune ble i sin tid saksøkt av Kraftverkene i Orkla i sak vedrørende eiendomsskatt
på overføringslinjer fra Savalen til Sør-Trøndelag grense. Den gang var det KSE (KS
Eiendomsskatteforum) som bistod Tynset kommune. Medlemskommunene i KSE sa seg da
villige til å bidra med økonomisk støtte til Tynset kommune dersom kommunen skulle tape
saken. Dette fordi saken var av prinsipiell karakter. Også den saken gikk helt til Høyesterett
og resultatet ble at saksøker tapte saken. Det ble derfor ikke nødvendig med økonomisk støtte
til kommunen fra kraftkommunene i KS. Høyesteretts-dommen avklarte prinsipielle forhold
som har hatt stor betydning for seinere saker.
Tynset kommune har tidligere i 2016 bidratt med økonomisk støtte til lagmannsrettssaken.
Saken vedrørende kommunene Evje og Hornnes, Hol og Hjelmeland er berammet i
Høyesterett 7. mars i år.
Saksvurdering
Eiendomsskatt på verk og bruk, og dermed også nettanlegg, utgjør en betydelig inntekt for
kommunene. Eiendomsskatten er den eneste skatten som tilfaller kommunen i sin helhet. Dom
i den aktuelle rettssaken vil komme til å få betydning for alle kommuner med tilsvarende
anlegg. Det er derfor viktig at kommunene stiller seg solidariske i slike saker og er villige til å
stille opp med bidrag til økonomisk støtte. Tynset kommune bør også være seg historien
bevisst og se at Tynset i sin tid fikk tilsvarende støtte fra KS-kommuner i rettssaken om
eiendomsskatt på overføringslinjene.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettssak
om eiendomsskatt på nettanlegg.
2. Det bevilges kr 20 000 som dekkes over disposisjonsfond.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 14 av 39

Sak 13/17
JUSTERING AV HUSLEIER FOR TRYGDEBOLIGER OG LITUNSYSTEMET
Arkiv: 231
Arkivsaksnr.: 17/218

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
13/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
Ved k-sak 83/15 ble utleieprisene for kommunens utleieboliger justert til gjengsleie. I
budsjettbehandlingen av økonomiplanen 2017 – 2020, ble rådmannens forslag til leie for 2017
økt med 5% i 2017 og ytterligere 5% i 2018 for leilighetene på Enan, Furumoen og
Tjønnmosenteret. Husleien for kommunens trygdeboliger (30 stk.) og TFF boliger (38 stk.) er
kun justert i henhold til konsumpris i mange år. Det foreslås derfor her en tilpassing av
husleien for disse boligene til prisnivået på tilsvarende boliger i kommunene rundt oss.
Vedlegg
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Kommunestyret har i møte 24.11.2015 justert husleiene for kommunens utleieboliger til
gjengsleie. Videre vedtok kommunestyret i behandlingen av budsjett for 2017 - 2020 at
husleiene for Enan, Furumoen og Tjønnmosenteret skulle økes med 5% på rådmannens
forslag til husleier i 2017 og ytterligere 5% for 2018.
Det er lenge siden husleiene for trygdeboligene (30 stk.) og TFF boligene (38 stk) er endret
utover årlig konsumprisindeks. Det er derfor på tide og ta en gjennomgang på disse også.
I denne sammenhengen, har vi for å kunne ha et utgangspunkt, sammenlignet oss med
nabokommunene. Disse har oppgitt følgende månedlige husleier:
Tolga
kommune
Leiepris pr.
mnd.
Os kommune
Leiepris pr.
mnd.
Alvdal
kommune
Leiepris pr.
mnd.

49 m2

58 m2

72 m2

3 800

4 500

5 600

35 – 40 m2
4 960 – 5 390

Liten
3 990

Mellomstor
4 850

Stor
5 390

TFF
5 720

Omsorgsbolig Vernet bolig

Trygdebolig

Aldersbolig

TFF

6 040

6 115

5 100 –
5 515

5 100
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Tynset kommune har i 2017 følgende leiepriser:
Sted
Leie pr. mnd
Annet
Alfarheim
4 250
Ink. fyring*
Boliger ved Furumoen
4 250
Pu-boliger
4 530
Psykiatriboliger
4 530
Langtrøegga
4 250
Parkveien 6/8 2 roms
5 600
Ink fyring*
Parkveien 6/8 3 roms
6 740
Ink. fyring*
Trygdeboliger ved Enan
4 250
Trygdeboliger Ulset
4 250
*Fyring utgjør kr 7-800 pr. mnd. I tillegg har disse leilighetene en månedlig strømkostnad på
kr 3-400 pr. mnd. Årsaken er at de har en felles strømmåler og slipper dermed med færre
abonnementskostnader.
For de andre kommunene opereres med mange forskjellige typer bolig, slik at det er ikke helt
enkelt å sammenligne. Det kan imidlertid konkluderes med at Tynset kommune har relativt
lav husleie på denne type boliger.
Husleieloven har klare og formaliserte regler for hvordan leien kan justeres/økes. Det gis
anledning til justering med konsumprisindeks og tilpasning til gjengsleie. Det er ikke klart
definert hva som er gjengsleie.
Hvert 3. år kan indeksjustert leie kreves justert til gjengsleie. Det er sagt at dette skal
representere det etablerte leienivået på denne type leiligheter i området. Tilpasning til
gjengsleie skal varsles med 6 mnd. varslingsfrist. Justering i henhold til konsumprisindeks har
vært gjennomført årlig de senere årene. Ved justering til gjengsleie, kan dette kun skje til de
som flytter inn eller har bodd i leiligheten i mer enn 3 år. Videre må den varsles 6 mnd. i
forveien.
Saksvurdering
For de trygdeboligene og TFF boligene kommunen har, skal en for husleieinntektene forsvare
bl.a. forsikring, kommunale gebyrer, avskrivninger, administrasjon og vedlikehold. Når det
gjelder Alfarheim borettslag (borettslag) betaler kommunen husleie som dekker
felleskostnader inkludert kapitalkostnader. Kapitalkostnadene er relativt høye nå, men vil bli
redusert fra 2022. Utfordringa blir da om kommunen skal kreve ei husleie som dekker hele
den husleia som kommunen betaler nå, eller om en skal se leiekostnaden over flere år og ligge
noe lavere. Rådmannen foreslår her at husleia skal dekke kommunens nåværende kostnader.
For sameiet Parkveien 6/8 har kommunen kjøpt leilighetene og svarer kun kostnader for drift,
vedlikehold og oppvarming til sameiet, samt kapitalkostnader i forbindelse med kjøpet.
Felleskostnadene til sameiet, utgjør kr 1200 – 1300 pr. mnd. Øvrig boligmasse av denne type,
trenger for øvrig oppgradering og økt vedlikehold de nærmeste årene.
Forslag til nye husleier fra 2018
Sted
Leie pr. mnd
Alfarheim 1 roms
5 250 ink. fyring og strøm
Alfarheim 2 roms
6 500 ink. fyring
Alfarheim 3 roms
7 560 ink. fyring
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Boliger ved Furumoen
PU-boliger
Psykiatriboliger
Langtrøegga
Parkveien 6/8 2 roms
Parkveien 6/8 3 roms
Trygdeboliger ved Enan
Trygdeboliger Ulset

4 900
5 000
5 000
4 500
5 600 ink. fyring
6 740 ink. fyring
4 700
4 500

Herav fyring kr 7-800
Herav fyring kr 7-800

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima.
Rådmannens innstilling:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.
2. Nye leiesatser gjøres gjeldende for nye leieforhold fra 01.01.2018 og for eldre
leieforhold etter reglene i husleieloven.
3. Leien justeres i tillegg årlig i henhold til konsumprisindeksen.
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ENDRET FINANSIERING AVLØPSUTBYGGING MOT NÆVERRØSTA
Arkiv: M03
Arkivsaksnr.: 17/224

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
14/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
I forbindelse med detaljprosjekteringa av avløpsledningen fra kommunens nett og utvidelsen
mot Næverrøsta, har en kommet fram til at kostnaden med en utbygging vil bli større enn det
som framkom i forprosjektet. Det foreslås derfor en budsjettjustering med endring fra kr
3 800 000 til 4 596 000. Prosjektert ledningsnett er på ca. 2,8 km, med muligheter for 19 stk.
til å knytte seg til. Kostnadene for denne type utbygging belastes abonnentene.
Vedlegg:
Kartskisse som viser utbyggingsområdet
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester, her
Saksopplysninger
I vedtatt investeringsbudsjettet for 2017 – 2020 er det for utbygging avløp bygda mot
Næverrøsta satt av kr 3,8 mill i 2017 og for utbygging mot Oldertrøa kr 1,5 mill i 2018.
Kostnadsoverslagene som budsjettet er basert på har kommet fram gjennom et forprosjekt
som ble utarbeidet i slutten av 2014. Det er lagt opp til at 19 nye abonnenter på strekket mot
Næverrøsta kan knytte seg til kommunens utvidete avløpsnett. Ledningstraseen vil krysse FV.
718 på 2 steder og FV. 30 med boring/rørpressing. Ledningstraseen vil krysse store områder
med inngjerda jordbruksområder og sannsynligvis på enkelte steder også måtte krysse
dreneringsgrøfter. Hele anlegget har en lengde på ca. 2,8 km.
I forbindelse med at Norconsult har utarbeidet ferdig anbudsdokumentasjon, er det foretatt et
nytt kostnadsoverslag:
Avløpsutbygging
kr 3 400 000
Rigg og drift (15%)
kr 510 000
Sum
kr 3 910 000
Byggeledelse (5%)
kr 195 500
Uforutsette kostnader (10%)
kr 391 000
Erstatning for avlingstap og lignende
kr 100 000
Sum
kr 4 596 000
Alle priser eks. mva. Kommunen betaler ikke mva. på tjenester utført på gebyrområdene.
Lånekostnadene blir belastet avløpsabonnentene over en 40 årsperiode.
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Dersom en i tillegg til avløpsledningen skulle tatt med overvannsledning, vil det for en 800 m
lang ledning koste ca. kr 330 000 eks. mva. Kostnader til å ta med overvann fra
jordbruksarealene er ikke tatt med her. Bortledning av overvann fra jordbruksarealer er en
kostnad det er urimelig å belaste avløpsabonnentene.
Saksvurdering
I forhold til vedtatt budsjett, er det behov for en økning med kr 796 000 fra kr 3 800 000 til kr
4 596 000 for å kunne gjennomføre utbyggingen som forutsatt. For øvrig vil trolig kostnaden
for denne entreprisen, i stor grad avgjøres av om aktuelle entreprenører har mange eller få
oppdrag i 2017.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Det vil bli mindre lokal forurensning.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering:
Utbygging av avløp bygda (mot Næverrøsta) økes fra kr 3 800 000 til kr 4 596 000.
Endringen finansieres ved ubrukte lånemidler.
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MANGFOLDSSKULPTURPROSJEKT
Arkiv: C42
Arkivsaksnr.: 16/1496

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
53/16
Kommunestyret
85/16
Kommunestyret
15/17
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2016
30.08.2016
28.02.2017

Kortversjon av saken:
Sak om Mangfoldsskulptur ble sist behandlet av kommunestyret 30.08.16. Det ble da vedtatt
at skulpturen skulle produseres med eksisterende midler og at det skulle oppnevnes en komité
som skulle fremme nytt forslag til plassering av skulpturen innen 1. mars.
Komitéen har innhentet uttalelser fra kunstneren og fra lærer for valgfagsgruppa i
design/redesign ved Tynset ungdomsskole.
Komitéen har vurdert skoleområdet og plassen foran rådhus/kulturhus som alternative
plasseringer, der plassen foran rådhuset ble sett på som mest egnet og mest synlig, men med
estetiske utfordringer i forhold til at det er mange utsmykningselementer her fra før.
Norax har laget en prøveplate, som avdekker sikkerhetsutfordringer hvis skulpturen plasseres
slik at publikum har naturlig tilgang til å komme tett på skulpturen. Sikkerhetsutfordringene er
knyttet til faren for at barn vil klatre på skulpturen. Komitéen vurderer at risikoen for klatring
minimeres ved en plassering i rundkjøringa i Parkveien.
Både kunstner og lærer argumenterer i sine uttalelser for rundkjøringa i Parkveien som
plassering, slik bestillingen de fikk opprinnelig fikk var. Dette har hele veien vært et viktig
premiss for utformingen av skulpturen, både for kunstner, elever og lærer.
Av respekt for både sikkerheten og den kunstneriske prosessen, har komitéen derfor
konkludert med en plassering av Mangfoldsskulpturen i rundkjøringa i Parkveien.
Vedlegg
Notat fra kunstner Inger Helene Høyen Hodøl.
Uttalelse fra lærer for design og redesign ved Tynset ungdomsskole, Anette Bay.
Bilde av prøveplate.
Tegninger av skulpturen.
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
Internasjonalt råd v/leder Mahdi Hassan Mouhoumed, Måssåegga, 2500 TYNSET
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Saksopplysninger
Sak om Mangfoldsskulptur ble sist behandlet av kommunestyret 30.08.16. Da ble følgende
vedtatt:
1. Skulpturen produseres med eksisterende midler.
2. Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting er anslått til kr 210 000. Dette
beløpet må eventuelt innarbeides i neste års budsjett og virksomhetsplan.
3. Det oppnevnes en komité bestående av representanter for nåværende
utsmykningskomité, internasjonalt råd, kommuneadministrasjonen og politisk ledelse
med mandat å snarlig fremme et nytt forslag til plassering av skulpturen innen
01.03.2017.
I henhold til vedtaket ble skulpturen satt i bestilling hos Norax ut fra eksisterende tegninger.
Det ble nedsatt en komité med følgende medlemmer: Merete Myhre Moen (politisk ledelse),
Arild Einar Trøen (kommuneadministrasjonen), Mahdi Hassan Mouhoumed (Internasjonalt
råd), Per John Valle, Siri Strømmevold, Bente Ellingsson og Beate Hjertager
(utsmykningskomitéen).
Komitéen har i tillegg innhentet uttalelser fra kunstneren (Inger Helene Høyen Hodøl) og fra
lærer for valgfagsgruppa i design/redesign ved Tynset ungdomsskole, Anette Bay. Disse
uttalelsene er vedlagt saken.
Komitéens mandat var å fremme nytt forslag til plassering av skulpturen innen 1. mars.
Komitéen har hatt ett møte. Dette møtet ble holdt på Norax, hvor komitéen også fikk se en
prøveplate av deler av skulpturen (se vedlagte bilde). Prøveplaten synliggjorde
sikkerhetsutfordringer som er tatt med under vurdering av plassering.
Bakgrunn
I forbindelse med planleggingen av 1000-års markeringen i år 2000 kom Mahdi Hassan med
forslag om å realisere en skulptur som kunne symbolisere samholdet mellom folk av ulik
etnisk opprinnelse. Det ble levert et utkast til en skulptur som var tenkt videre bearbeidet.
Prosjekt Mangfoldsskulptur har siden fått en lang historie. I løpet av prosessen har flere ulike
plasseringsalternativer vært diskutert.
Det første forslaget til plassering, var der ståltårnet står i dag. Det andre forslaget var der
sandkassa er på torget foran rådhuset/kulturhuset. Det tredje forslaget var der det den gangen
var volleyballbane ved jernbanestasjonen. Det fjerde forslaget var der det nå står en steinbauta
utenfor Tynset barneskole. Det femte forslaget var utenfor Tynsethallen.
I 2001 ble midler innsamlet på FN-dagen avsatt til skulptur. I 2003 gjorde formannskapet et
vedtak om å opprette ei gruppe som skulle fremme forslag til bruk og plassering av
utsmykningselementer i Tynset sentrum. Dette vedtaket kom i forbindelse med en søknad fra
Mahdi Hassan om midler til prosjektet. Gruppa fikk et halvt års frist med å fremme sin
vurdering, hvor det også var forutsatt at en vurderte plassering av en forbrødringsskulptur.
På mange måter «forsvant» skulpturprosjektet da inn i de utredninger som ble gjort for
sentrum og torgområdet i videre forstand. Det ble blant annet fremmet søknad til kulturrådet
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om midler til utsmykning og til bruk av konsulenter for å gjøre en nærmere vurdering av
utsmykning. Det ble av kulturrådet innvilget kr 90 000,- til bruk av konsulenter og kr
150 000,- som bidrag til kunstprosjekter. Det forelå en rapport fra konsulentene Marit
Arnekleiv og Jannicke Lønne Christiansen om prinsipper og plan for kunstnerisk utsmykning
våren 2005. Det var dette prosjektet som resulterte i ståltårnet på torget og elgene på
rådhustaket.
Senere samme år utarbeidet Multiconsult AS etter oppdrag fra plangruppa for sentrum
«Forprosjekt Tynset Torg. Prinsipper for plan, kunstnerisk utsmykning.». For øvrig hadde
samme firma da laget «Estetisk veileder for Tynset sentrum». Senere har de som kjent laget en
mer detaljert plan for Tynset torg. Denne planen ligger til grunn for oppgraderingen som er
gjort av «jernbaneparken».
I forprosjektnotatet «Prinsipper for plan, kunstnerisk utsmykning.» fremgår blant annet
følgende:
«De ulike ferdselsårene fra de omkringliggende landområdene inn til Tynset er med og
danner en ytre struktur, som er vesentlig for møtepunkt Tynset torg. Brua er en viktig markør i
denne strukturen, men for å skape visuelle signaler for de reisende til Tynset, er eksisterende
og planlagte rundkjøringer i hovedferdselsårene også viktige markører».
Dette har vært et viktig premiss for det arbeid og de vurderinger som senere er gjort for å få
realisert mangfoldskulpturen, og for plasseringen av den i en av Tynsets etter hvert tre
rundkjøringer.
Etter dannelsen av internasjonalt råd i 2008 forsterket dette organet og dets leder aktiviteten
for å få finansiert og gjennomført skulpturprosjektet. Samlet var det fram til 2010 sikret kr
320 000,- til finansiering av prosjektet. I mellomtiden var planene for en rundkjøring ved
Domus i gang, og internasjonalt råd mente dette ville være en god plassering, siden det ville
være en markør ved hovedinnfartsåren til Tynset. Leder i internasjonalt råd stod på for å sikre
at det ble lagt til rette for fundamentering og lys i den nye rundkjøringa.
Kunstnerisk konsulent fra KORO, Jannechen Lønne Christiansen, ble rådspurt i forhold til
prosjektet, og hennes vurdering var at en måtte ha minst 500 000 kr til disposisjon for å kunne
realisere et slikt utsmykningsprosjekt. På bakgrunn av dette ble det i 2010 lagt fram en
kommunestyresak der daværende rådmann Jon Ola Kroken innstilte på at kommunestyret
skulle bevilge 180 000,- kr til prosjektet, og at det videre arbeidet med skulpturen skulle
organiseres av kommunen gjennom utsmykningskomitéen.
Kommunestyrevedtaket ble som følger:
Kommunestyret støtter ikke administrasjonens innstilling i sak 68/10 om å innvilge søknaden
fra internasjonalt råd om kr 180 000,- til Mangfoldskulptur plassert i rundkjøringen ved
Domus.
Kommunestyret viser til at det tidligere er bevilget kommunale midler til samme
skulpturprosjekt lokalisert til rundkjøringen i Parkveien. Dette prosjektet bør videreføres med
allerede disponible midler.
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I dette vedtaket lå det en forventning om at det skulle jobbes videre med prosjektet, men at
plasseringen av skulpturen burde være Parkveien.
Det ble i etterkant av vedtaket søkt KORO i to omganger om midler, både i 2010 og 2011,
begge ganger med avslag. Grunnet manglende finansiering ble prosjektet lagt på is en periode.
Utsmykningskomitéen tok saken opp igjen i forbindelse med en helhetlig plan for utsmykning
av alle Tynsets tre rundkjøringer. Sparebanken Hedmarks kunstfond annonserte i 2014 at de
ville gi Tynset kommune en utsmykning i gave. Dette skulle være en utsmykning av
rundkjøringa ved Domus. Det er Sparebanken Hedmarks kunstfond som kjører prosessen.
Utsmykningen skal være klar senest våren 2018. I 2014 fikk kommunen også en turbin i gave
av NØK. Denne ble lakkert og plassert i rundkjøringa ved Nord-Østerdal vgs. Parallelt har
utsmykningskomiteen jobbet for en realisering av en Mangfoldskulptur i rundkjøringa i
Parkveien. Ved en realisering av en utsmykning her, vil alle Tynsets tre nåværende
rundkjøringer få en utsmykning.
Oppdraget som ble gitt fra utsmykningskomitéen til kunstner Inger Helene Hodøl og elever
ved valgfaget design/redesign ved Tynset ungdomsskole under ledelse av lærer Anette Bay,
var derfor å utforme en Mangfoldsskulptur som skulle plasseres i rundkjøringa i Parkveien.
Dette premisset har vært sentralt i hele prosessen fram til ferdig produkt. I prosessen fikk
elevene blant annet presentert ulike utsmykninger i rundkjøringer rundt omkring i verden, og
de fikk en innføring i hvilke hensyn en må ta ved utsmykning av rundkjøringer, og hvordan
man ved design av utsmykninger må forholde seg til stedet utsmykningen er tenkt plassert.
Da saken ble lagt fram for kommunestyret i mai i fjor, var tegningene ferdige og skulpturen
klar til produksjon, men det manglet midler til fundamentering og lyssetting. På bakgrunn av
dette var innstillingen i saken at skulpturen skulle produseres, og midler til fundamentering og
lyssetting innarbeides i budsjett for 2017. Saken ble utsatt på bakgrunn av usikkerhet rundt
mulig omlegging av omkjøringsveien.
På dette tidspunktet var ny rundkjøring i Røroskrysset under bygging, og det ble bedt om at
mulighetene for en plassering av skulpturen der ble undersøkt. Før saken kom opp på nytt i
august, hadde kommunen vært i kontakt med veivesenet om saken. Rundkjøringen i
Røroskrysset er vesentlig større enn rundkjøringen i Parkveien. Det betydde at utsmykningen
burde gjøres større for å passe til dimensjonene på rundkjøringen i Røroskrysset. Dette ville
bety økte utgifter, både til bearbeiding av tegningene og til selve produksjonen. Kommunen
måtte uansett plassering ta utgiftene til fundamentering og lyssetting. Hvis man hadde valgt en
plassering i rundkjøringen i Røroskrysset ville totalprisen på utsmykningen derfor ha økt.
Det ble samtidig sjekket hvilke eventuelle praktiske utfordringer det ville by på om
utsmykningen plasseres i Parkveien og må flyttes midlertidig om det skulle komme en
ombygging av veien og rundkjøringa. Norax sa at utsmykningen lett vil kunne heises vekk fra
rundkjøringen om dette skulle bli aktuelt, og plasseres tilbake når ny rundkjøring er ferdig.
Utsmykningen vil ikke ha feste i fundamentet, men stå «løst» på dette.
Dette var bakgrunnen for at administrasjonen holdt fast på rundkjøringa i Parkveien som
plassering da saken ble lagt fram for kommunestyret i august.
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Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i august, har komitéen gjort en vurdering av
alternative sentrale plasseringer.
Saksvurdering
Komitéens utgangspunkt var å finne en sentral plassering i Tynset sentrum, et sted der
skulpturen kunne bli sett av flest mulig, både gammel og ung, og et sted der publikum kunne
komme tettere på enn i rundkjøringa og betrakte den grundigere enn det man kan gjøre når
man passerer forbi en rundkjøring. Med utgangspunkt i de plasseringene som var diskutert
tidlig i prosjektets historie, er det nå plassen foran rådhuset/kulturhuset der sandkassa er, og
skoleområdet, som fremdeles kan være «ledig» for en utsmykning. På skoleområdet er det stor
trafikk av barn og unge, og også voksne som bruker hallene. Her er det nå laget detaljerte
planer for utbygging av området og for å finne en god plassering av en utsmykning, må
sannsynligvis noe av dette tas ut eller endres.
I forhold til synlighet mente komitéen at plassen foran rådhuset/kulturhuset er bedre. Her
ferdes alle aldersgrupper, og en utsmykning vil også være synlig for folk som ferdes med tog
eller bil, for turister som stopper for å ta bilde av sparken osv. Utsmykningen skal lages i
corten, det er samme materiale som dekker rådhus/kulturhus. Et minus er at Sparken er et
dominerende element på det samme torgområdet. Hvis mangfoldsskulpturen plasseres her vil
den inngå i et helhetsinntrykk der også elgene på taket og ståltårnet er med. Utsmykningen er
ikke laget med tanke på å stå i en helhet med disse elementene. Disse elementene plassert så
tett på hverandre vil lett kunne danne gi «rotete» inntrykk.
Etter at komitéen ble presentert for prøveplaten som er laget av Norax, ble hensynet til
sikkerhet et vesentlig premiss for den videre diskusjon om plassering.
Det går først og fremst på hva som kan skje ved eventuell klatring på skulpturen. Det finnes
mange åpninger å stikke føtter og hender inn i. Komitéen vurderte sikkerhetsrisikoen spesielt i
forhold til barn, som det ville være sannsynlig kunne finne på å klatre på skulpturen om den
ble plassert et sted hvor publikum kommer tett innpå skulpturen. Figuren har flere spisse
kanter og en taggete avslutning øverst. Ved klatring kan det være mulig å henge fast
jakkesnorer eller lignende i overkant og evt skade seg på spisse kanter lenger ned i skulpturen.
Komitéens mandat var å foreslå alternativ plassering, ikke å omarbeide skulpturen. Sammen
med Norax er det derfor gjort en vurdering av om det fantes enkle tiltak som kunne bedre
sikkerheten uten å endre skulpturen vesentlig og uten at det skulle føre til vesentlige økte
kostnader.
Mulighetene som ble vurdert, var å legge på en list i overkant av skulpturen som ville gi en
jevn avslutning, og dermed fjerne risikoen for at noe kan henge seg fast i en taggete overkant.
En slik list ville i midlertid endre skulpturens uttrykk. Den taggete overkanten er en avslutning
av figurer og en eventuell list vil være som å tegne en «strek» øverst i tegningen. Denne
streken vil endre forståelsen av figurene som grenser mot overkant. Det vil ikke lenger se ut
som de figurene det er ment å være. En slik avslutning i overkant ville derfor kreve en mer
omfattende omarbeiding av tegningene, i tillegg til at utfordringen med spisse tagger andre
steder i skulpturen fremdeles ville måtte løses.
I forhold til spisse kanter andre steder i skulpturen, ble det vurdert hva en avrunding ville
gjøre med uttrykket. Dette ville føre til at streken/utstansingene ikke lenger ville gi samme
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bilde av figurene som før. Det ville være snakk om å rykke delvis tilbake til start for en mer
omfattende omarbeiding av tegninger.
Det tredje alternativet som ble drøftet var å sette på en form for plexiglassplate på innsiden av
skulpturen som ville gjøre det umulig å stikke føtter og hender inn for å klatre. Det ville ikke
medføre en omarbeiding av selve skulpturen, men ville allikevel endre det estetiske
inntrykket. Plexiglassplaten er utsatt for riper og vil fort bli skitten av støv. Dette ville forringe
det estetiske uttrykket.
På bakgrunn av disse vurderingene, kunne ikke komitéen se at det på en enkel måte var mulig
å forbedre sikkerheten uten å gjøre en omarbeiding som både medfører kostnader og forringer
uttrykket til skulpturen.
Hensynet til sikkerheten slik skulpturen er, ble derfor et moment i diskusjonen av plassering
av skulpturen.
Hovedbekymringen for sikkerheten var altså i forhold til at barn kunne klatre på den hvis den
var plassert i et område hvor barn naturlig leker. Enhver plassering der det er naturlig å bevege
seg helt inntil skulpturen, vil reise samme problemstilling i forhold til klatring. Det vil være
lite sannsynlig at barn beveger seg ut i rundkjøringa for å begynne å klatre på skulpturen.
Rundkjøringa og veien rundt skaper en naturlig barriere som gjør det mindre sannsynlig at
skulpturen impulsivt vil bli brukt til lekeapparat.
Komiteen har i sin konklusjon også lagt vekt på kunstnerens uttalelse i saken, og uttalelsen til
læreren for design/redesign som læreren har gitt på vegne av seg selv og elevene. Både
kunstneren og læreren konkluderer med at de ønsker rundkjøringa i Parkveien som plassering.
Dette var utgangspunktet for bestillingen de fikk fra Tynset kommune gjennom
utsmykningskomitéen, og dette har vært et viktig premiss for den kreative prosessen hele
veien.
Kunstneren skriver blant annet: «Et mangfold syder og bobler og utvider seg kontinuerlig. Slik
lever også tanken om en skulptur stappfull av detaljer, umulig å få oversikt over, med
uendelige muligheter til nye oppdagelser ved gjentatte runder i rundkjøringa, enten med bil, på
sykkel eller til fots». I tillegg til å legge vekt på at skulpturen i utgangspunktet er skapt for
rundkjøringa, legger også kunstneren vekt på sikkerhetsaspektet. Det er også verdt å merke
seg hvordan hun beskriver elevenes begeistring over oppgaven og at de ønsket å skape
Tynsets «kuleste» rundkjøring.
Lærer Anette Bay har ikke sett prøveplaten og tar ikke med sikkerhetsaspektet i sin vurdering.
Hun skriver at hun mener skulpturen bør plasseres i rundkjøringa i Parkveien slik planen
opprinnelig var, fordi dette var rammebetingelsene gruppa ble gitt, og man har under hele
prosessen vært klar på at det er der den skal stå og har jobbet ut fra dette.
Hun viser til læreplan som sier: «vi skal lære å designe produkter ut fra en kravspesifikasjon
for form og funksjon (Utdanningsdirektoratet)…. Her var funksjonen utsmykningen i
rundkjøringa, og innvendinger mot dette burde kommet tidligere i prosessen» avslutter hun.
I plan for fylkesveier er nå omkjøringsveien lagt inn i 2022. Det er imidlertid fremdeles
usikkert om når noe vil bli gjort. Vedtak i forhold til budsjett gjøres i tilfelle i 2021. Siden det
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er enkelt å flytte skulpturen midlertidig, ser komitéen ikke dette som noe problem hvis det
skulle bli aktuelt.
Plassering av en utsmykning er velges før den bestilles, og er utgangspunktet for hvordan
utsmykningen utformes. Så også i dette tilfellet. Av respekt for både sikkerhet og den
kunstneriske prosessen, er derfor komitéens konklusjon at skulpturen bør plasseres i
rundkjøringa i Parkveien. Med bakgrunn i de vedlagte uttalelsene fra kunstner og lærer,
handler dette også om respekt for dem vi har gitt oppdraget; elevene, læreren og kunstneren.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Plassering av skulpturen har ingen vesentlige konsekvenser for klima og miljø.
Råd og utvalg
Internasjonalt råd v/ Mahdi Hassan Mouhoumed har deltatt i komitéens arbeid.
Rådmannens innstilling:
1. Mangfoldsskulpturen plasseres i rundkjøringa i Parkveien
2. Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting, kr 210 000, innarbeides i
investeringsbudsjettet, og dekkes av ubundet investeringsfond.
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SAMARBEIDSAVTALE TYNSET FRIVILLIGSENTRAL OG TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 073
Arkivsaksnr.: 17/167

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
16/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
Tynset Frivilligsentral og Tynset kommune har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale
mellom frivilligsentralen og kommunen. Samarbeidsavtalen skal være en plattform for
samspill og samarbeid om frivillighetspolitikken mellom Tynset Kommune og Tynset
Frivilligsentral.
Vedlegg
Forslag til avtale
Melding om vedtak sendes til
Tynset Frivilligsentral v/ Gudrun Bakken, Alfarheimgata 26 B 2500 TYNSET
Eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemmede, internasjonalt råd og de unges råd
Saksopplysninger
I veiledende retningslinjer for Frivilligsentraler anbefales det at det inngås en
samarbeidsavtale mellom den enkelte frivilligsentral og kommunen. Retningslinjene er
utarbeidet av Norges Frivilligsentraler.
Saksvurdering
Tynset Frivilligsentral og Tynset kommune har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale
mellom frivilligsentralen og kommunen. Avtalen er godkjent av styret til Tynset
Frivilligsentral.
Samarbeidsavtalen skal være en plattform for samspill og samarbeid om
frivillighetspolitikken mellom Tynset Kommune og Tynset Frivilligsentral. Konkrete
prosjekter eller oppgaver som avtales mellom partene skal bygge videre på intensjonene i
avtalen.
Rådmannen er av den oppfatning at avtalen gir et godt grunnlag for videre samarbeid med
frivilligsentralen på Tynset. Det frivillige gjør en viktig innsats for Tynset-samfunnet, og
kommunen ønsker å videreføre og videreutvikle det samarbeidet. Rådmannen anbefaler derfor
at kommunestyret godkjenner avtalen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
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Råd og utvalg
Det vurderes som positivt at eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemmede,
internasjonalt råd og de unges råd blir gjort kjent med samarbeidsavtalen.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Tynset kommune og Tynset Frivilligsentral
2017-2021.
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Arkiv: 127
Arkivsaksnr.: 17/351

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
17/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
Tynset kommune har manglet en kommunikasjonsstrategi til bruk både internt i
organisasjonen og ut mot brukerne av våre tjenester. Det er utført en prosess hvor målet var å
utforme en enkel og forståelig kommunikasjonsstrategi som organisasjonen kan bruke videre i
sitt arbeid med å utvikle våre tjenester. Utkast til kommunikasjonsstrategi er vedlagt saken.
Det foreslås å gjennomføre en høring internt i Tynset kommune.
Vedlegg
Utkast kommunikasjonsstrategi Tynset kommune
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdeledere
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 13/2014 Arbeidsgiverpolitikk Tynset kommune.
Arbeidsgiverpolitikken inneholder en tiltaksplan med prioriterte arbeidsgiverområder. Disse
er:
• Medarbeiderskap
• Motivasjon og livsfase
• Omdømme
• Innovasjon
• Rekruttere og beholde
• Kompetanse
I tiltaksplanen under omdømme er et av punktene at kommunen skal framstå som en
profesjonell informasjonspartner og at det skal utarbeides en informasjonsstrategi for Tynset
kommune.
Kommunen gjennomførte i 2015 målingen kommunekompasset. Kommunekompasset er et
verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av
forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en
sammensatt organisasjon. Kommunen gjennomførte samme måling i 2012, og resultatet for
2015 viser en bedring. Jamfør tabell under.
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De åtte fokusområdene
Kriteriene består av 8 fokusområder som tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske
systemer, rutiner og programmer på disse forskjellige områdene (iverksatte tiltak, gjeldende
prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser på vurderingstidspunktet). Planlagte, men ikke
igangsatte prosesser og oppgaver, honoreres ikke. Kommunene som evalueres må kunne
dokumentere sine tiltak på de forskjellige områdene for å få uttelling for dem.
Et likhetstrekk mellom mange av fokusområdene er at kommunen kunne brukt en felles
strategi på hvordan ulike budskap skal kommuniseres. Kommunen har ikke tidligere hatt en
felles kommunikasjonsstrategi selv om behovet er der.
Saksvurdering
Prosessen pågikk i perioden januar til september 2016. Til prosessen fikk kommunen
innvilget OU-midler og benyttet KS-Konsulentene til prosjektstøtte.
Det ble gjennom 5 samlinger fokusert på hvordan kommunen kommuniserer og hvordan det
var ønskelig å kommunisere. Mellom samlingene ble mange av utfordringene drøftet på de
enkelte arbeidsplasser.
Tynset kommune vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i januar 2015. Kommunens
visjon og verdier er vedtatt i planen. Kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i
kommunens visjon, Tynset for alle, og verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme.
Prosessen underveis har vært viktig for å få skape en felles forståelse for kommunens verdier.
Strategien skal brukes både eksternt og internt, og fokuserer på erkjennelsen av at god
kommunikasjon skaper tillit mellom ansatte, og bidrar til felles kultur og opplevelsen av å
arbeide i samme organisasjon. God kommunikasjon synliggjør alle tjenestene til kommunen,
innbyr til åpenhet og dialog, og skaper tillit i omverdenen.
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Den interne kommunikasjonen skal øke ansattes kunnskap om organisasjonen. God
internkommunikasjon er en forutsetning for at alle ansatte skal kunne utføre arbeidsoppgavene
på en god måte, og for at alle ansatte skal trekke i samme retning mot felles mål.
Den enkelte medarbeider har et ansvar for å bidra til god intern kommunikasjon. Deling av
informasjon og kunnskap med kollegaer og ledere bidrar til å styrke felles forståelse,
kunnskap og kultur.
For at vi skal være tydelig i vår kommunikasjon, er det viktig at alle ansatte har kunnskap om
Tynset kommune sine oppgaver og mål. Kvaliteten på den interne kommunikasjonen er
avgjørende for kvaliteten på den eksterne kommunikasjonen.
Gjennom god kommunikasjon skal vi sikre at forventningene til oss samsvarer med det vi skal
levere til omverdenen. Omverdenen skal ha mulighet for dialog, og kunne engasjere seg og gi
oss innspill.
Kommunikasjonsstrategien har tre hovedmål:
1. Vi skal opptre som gode ambassadører for Tynset kommune.
2. Informasjon om Tynset kommune skal være lett tilgjengelig, brukervennlig og
relevant.
3. Alle ansatte skal ta medansvar for gode kommunikasjonsprosesser.
Kommunikasjonsstrategien er enkel og kortfattet. Den er et produkt av prosessarbeid utført av
ledergruppen i samhandling med de ansatte. Strategien har vært tema i møte med de
tillitsvalgte. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar at utkast til
kommunikasjonsstrategi sendes på høring internt i organisasjonen og til styrer, råd og utvalg.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at utkast til kommunikasjonsstrategien for Tynset kommune
sendes på intern høring.
2. Høringsfristen settes til 6 uker.
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RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1776

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
18/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Kortversjon av saken:
Komité miljø/landbruk/teknisk ble i 2016 gitt i oppdrag å revidere strategisk næringsplan for
Tynset kommune. Planen legges nå fram for kommunestyret.
Vedlegg
Forslag til ny Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017 – 2021
Statistikk-vedlegg, fra landbrukskontoret og RNH
Innspill til planen fra Vik/Tronvoll, mottatt 06.02.2017
Melding om vedtak sendes til
Komité miljø/landbruk/teknisk
Saksopplysninger
Forrige gang strategisk næringsplan ble revidert var det Næringsservice for fjellregionen som
gjennomførte prosessen. Denne gangen har revisjonen blitt utført som en komité-oppgave.
Prosessen har derfor vært annerledes denne gangen, men planen bygger på den forrige og har
omtrent samme oppbygging.
Komitéen har hatt 7 ordinære møter. I noen av disse har representanter for ulike næringer vært
invitert. Komitéen startet sitt arbeid i september 2016, og det er ved flere anledninger siden
oppstarten gitt oppfordringer til næringslivet om å komme med innspill til planen. Dette er
gjort ved pressemeldinger og på kommunens hjemmeside og Facebook-side.
Den 31. januar ble det invitert til et åpent møte der utkast til ny plan ble presentert og
kommentert. Det har kommet ett skriftlig innspill til planen. Dette er lagt ved som vedlegg til
saken. Det er foretatt noen justeringer som følge av innspillene som har kommet.
Saksvurdering
I motsetning til forrige plan, som hadde konkrete, tallfestede og relativt urealistiske mål mht
økning i antall arbeidsplasser og befolkning innen et visst antall år, har komitéen valgt å ikke
tallfeste slike mål, men bruker i stedet ord som øke og styrke. Dette er samme prinsipp som
Regionrådet for fjellregionen valgte da deres plan for årene framover nylig ble revidert.
Komitéen mener det presenteres klare mål og ambisjoner om vekst i planen. For å sikre at
planen blir benyttet som et verktøy i kommunens næringsarbeid i planperioden foreslår
komitéen at det gjøres en årlig gjennomgang av planen, der de konkrete tiltakene med frister
som er listet opp i kap. 6 blir gjennomgått og vurdert.
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Komitéen foreslår at den nye strategiske næringsplanen skal gjelde for perioden 2017 til 2021.
Kommentarer til punktene i det skriftlige innspillet fra Vik/Tronvoll:
Komitéen mener forslaget til ny næringsplan inneholder forslag som ivaretar innspillene på
følgende punkter:
• Planen er bygget opp med den forrige planen som utgangspunkt. Det er prosessen som
er annerledes ved denne revisjonen.
• Planen inneholder konkrete satsingsområder.
• Planen er ambisiøs.
• Behovet for næringsarealer er omtalt flere steder i planen. Næringslivet ble invitert til
å komme med innspill til nye næringsarealer da kommunedelplanen for Tynset
sentrum var på høring høsten 2015.
• Behovet for bedre skilting er nevnt som eget punkt.
• Gjennomføring av sentrumsplanen er nevnt i Tiltaksplanen til KDP Tynset tettsted
2015-2027, der følgende fem satsingsområder nevnes spesielt:
o Utbedring av undergangen i Ringveien. Her pågår det planlegging.
o Tynset torg: Det arbeides bl.a. med muligheten for å gjennomføre en utbedring
i et samarbeid mellom kommunen og bedriftene ved torget.
o Aktivitetsareal ved Tynsetskolene. Kommunestyret har godkjent en samlet plan
for hele området og finansiering er lagt inn i kommunens budsjett for de
kommende årene. Det eneste tiltaket i planen som enda ikke har finansiering er
en avkjørsel der biler kan stoppe for å slippe av elever til NØVGS. Det er
planlagt en avkjøring som ligner den som er anlagt langs ringveien utenfor
Tynset-hallen. Det bør avklares med HFK hvordan og når denne planlagte
avkjørselen kan finansieres.
o Turstier, gang- og sykkelveier m.m. Kommunen er i dialog med bl.a. Tynset
turlag om utbedringer av stinettet nær sentrum. Kommunen har nylig ervervet
grunn til brufeste for Neby bru.
o Byggeklare næringsarealer. Kommunen er i prosess for å erverve grunn for
utvikling av nye næringsarealer i tråd med det som er fastsatt i ny KDP for
Tynset sentrum.
Når det gjelder punktet med forslag om utredning av ny vei fra Tylldalsveien inn til det nye
arkivet, så er behovet for ny vei mindre. Trafikken blir lavere siden det er helsearkiv som
etableres og lagring for sentralarkiv skjer andre steder.
Punktet om å utrede ny ringvei er også tatt opp tidligere. Kommunestyret vurderte dette ved
forrige rullering av kommunedelplanen i 2015, og konkluderte da med at det ikke er en
utvikling i Tynset som tilsier behovet for en slik vei i inneværende planperiode. Vurderingen
er i tråd med de vurderinger Statens vegvesen har gjort.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
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Komiteens innstilling:
1. Forslaget til ny, revidert Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021 vedtas.
2. Komité for miljø/landbruk/teknisk gis i oppdrag å foreta en årlig gjennomgang av planen
der hensikten er å vurdere hvordan næringsarbeidet ligger an i forhold til tiltak og frister
angitt i kapittel 6 i planen.
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Sak 19/17
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREREPRESENTANT SAK 9/17 PRESISERING VEDRØRENDE OPPRYKK, NYVALG
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/84

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
9/17
Kommunestyret
19/17
Kommunestyret

Møtedato
24.01.2017
28.02.2017

Melding om vedtak sendes til:
Tynset kirkelig fellesråd
Tynset ungdomsskole
Saksopplysninger
I kommunestyremøte 24.01.2017 ble Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilget fritak fra verv
som kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti for resten av valgperioden 2015–
2019. Som følge av fritaket rykket Erland Horten opp som fast representant til kommunestyret
for Sosialistisk Venstreparti.
Kommuneloven § 10 a. 5. ledd: «Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og
fylkestinget etter § 16 nr. 2 skal vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité
eller fylkestingskomité som den uttredende tilhørte.»
Regelen om at det skal holdes nyvalg når et medlem trer ut av et fast utvalg, gjelder dermed
ikke for kommunestyrekomiteene.
Erland Horten er derav nytt fast medlem i komite oppvekst.
Inger Lise Stubsjøen Martinsen var nestleder i komiteen. Kommunestyret må derfor velge ny
nestleder. Erland Horten har vært nestleder i permisjonsperioden.
Martinsen var kommunestyrets medlem til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole.
Hun var videre kommunestyrets varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd. Kommunestyret må
velge ny medlem og nytt varamedlem blant kommunestyrets representanter.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Erland Horten, SV, er nytt fast medlem i komite oppvekst.
Valgnemndas innstilling:
Som nestleder komite oppvekst velges:
Som medlem til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole velges:
Som varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd velges:
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Sak 20/17
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 465
Arkivsaksnr.: 17/110

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
20/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Melding om vedtak sendes til
Karoline Hodal Tronsmoen
Varamedlemmer
Tynset barneskole
Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Saksopplysninger
Karoline Hodal Tronsmoen, Senterpartiet, søker om permisjon fra sine verv som
kommunestyremedlem fra og med 02.03.2017 til og med 11.03.2018. Bakgrunn for
permisjonssøknaden er at hun er gravid, med forventet nedkomst i mars 2017.
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 en eventuell innvilgelse av søknaden vil Arne Nordstad bli fast
kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i permisjonsperioden. Han vil i samme periode
også bli medlem av komite pleie, omsorg, helse og sosial.
Kommuneloven § 10 a. 5. ledd: «Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og
fylkestinget etter § 16 nr. 2 skal vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité
eller fylkestingskomité som den uttredende tilhørte.»
Regelen om at det skal holdes nyvalg når et medlem trer ut av et fast utvalg, gjelder dermed
ikke for kommunestyrekomiteene.
Cathrine Fodstad blir 1. vararepresentant til kommunestyret for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp.
Karoline Hodal Tronsmoen er et av kommunestyrets varamedlemmer til rådet for likestilling
for funksjonshemmede. Videre er hun kommunestyrets varamedlem til samarbeidsutvalget
ved Tynset barneskole. Kommunestyret må oppnevne stedfortredere for Tronsmoen i disse
vervene i en eventuell permisjonsperiode.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
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Sak 20/17
Rådmannens innstilling:
Karoline Hodal Tronsmoen innvilges permisjon fra sine verv som kommunestyremedlem i
perioden 02.03.2017–11.03.2018.
Arne Nordstad blir fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i permisjonsperioden.
Han blir også medlem av komite pleie, omsorg, helse og sosial.
Cathrine Fodstad blir 1. vararepresentant til kommunestyret for Senterpartiet.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
Valgnemndas innstilling:
Varamedlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede 02.03.2017–11.03.2018:
Varamedlem til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole 02.03.2017–11.03.2018:
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Sak 21/17
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER TIL NORDØSTERDAL TINGRETT
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1386

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
21/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017

Melding om vedtak sendes til
Christina Kalstø
Nyvalgt meddommer
Nord-Østerdal tingrett
Saksopplysninger
Christina Kalstø søker i brev, datert 25.01.2017, om fritak fra verv som meddommer til NordØsterdal tingrett for resten av valgperioden 01.01.2017–31.12.2020. Søknaden begrunnes med
stor belastning i forhold til totalsituasjonen hennes og er dokumentert ved legeerklæring.
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.
Dersom søknaden imøtekommes, må kommunestyret oppnevne ny kvinnelig meddommer til
Nord-Østerdal tingrett for perioden 01.01.2017–31.12.2020.
Hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg,
fremgår av bestemmelsene i domstolsloven fjerde kapitel, § 64-78. Den som velges må ha
tilstrekkelige norskkunnskaper. I tillegg må vedkommende være over 21 år og under 70 år ved
valgperiodens start.
Kommunene skal sørge for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens
befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant
annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.
Lagrettemedlemmer kan ikke velges til meddommere til tingretten, og motsatt.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Christina Kalstø innvilges fritak fra verv som meddommer til Nord-Østerdal tingrett for resten
av valgperioden 01.01.2017–31.12.2020.
Valgnemndas innstilling:
Som ny meddommer til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020 velges:
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VEDLEGG
Interpellasjon fra representant Sindre Sørhus, Miljøpartiet de Grønne
I Tynset kommune og de andre kommunene i FIAS-samarbeidet sorteres våtorganisk avfall
som restavfall som fraktes til forbrenningsanlegg i Sverige eller Trøndelag. Det er dårlig
ressursutnyttelse og dårlig for klimaet. Nå i januar ble det klart at Miljødirektoratet foreslår å
lovfeste sortering og materialgjenvinning av mat- og plastavfall (25.01.17).
I kommunedelplanen for avfall og miljø 2014-2017 er det et mål å halvere
klimagassutslippene knyttet til husholdnings- og fritidsrenovasjon for perioden. Det er lite
som tyder på at vi har nådd dette målet. Det anslås at gjenvinning av våtorganisk avfall vil
kunne gi en besparelse på nesten 200 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det tilsvarer ca. 15 % av
utslippene knyttet til avfallsbehandlingen. I tillegg vil man bevare næringsstoffene i avfallet
og flytte det våtorganiske avfallet inn i en kretsløpsøkonomi.
FIAS er allerede i gang med utredning av muligheter som finnes, men det kreves politisk vilje
for at dette skal bli noe av. Jo tidligere og tydeligere denne politiske viljen uttrykkes, jo fortere
kan vi få dette på plass.
Miljøpartiet de Grønne er overbevist om at gjenvinning av matavfall og annet våtorganisk
materiale er både fornuftig, nødvendig og noe vi før eller senere vil bli pålagt.
Tynset Miljøpartiet De Grønne fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordfører være en pådriver til at det startes innsamling og gjenvinning av
våtorganisk avfall i FIAS-området så fort som mulig.
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