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TYNSET, den 07.04.2017
Merete Myhre Moen (s)
ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Medlem
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Varamedlem

Per Ivar Barmoen
Arne Nordstad
Odd Eirik Resell

Nils H. Øian
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Rådmann Arild Einar Trøen
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Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Signe Marit Lium - Bedre helse og omsorg, mindre
vikarkostnader, økt grunnbemanning (vedlegg 1)
Svar fra ordfører Merete Myhre Moen og helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen
(vedlegg 2)
23/17
GODKJENNING AVMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
28.02.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.02.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.02.2017.

24/17
KOMITEOPPGAVE - HVORDAN MØTE DAGENS OG FREMTIDENS
DEMENSUTFORDRING
Komiteens innstilling:
1. Komiteens rapport med anbefalinger tas til etterretning.
2. Det forventes at Tynset Kommune og Helse- og omsorgssektoren bruker rapporten og
dens anbefalinger aktivt i sitt demensarbeid i årene fremover.
Behandling:
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Komiteens rapport med anbefalinger tas til etterretning.
2. Det forventes at Tynset Kommune og Helse- og omsorgssektoren bruker rapporten og
dens anbefalinger aktivt i sitt demensarbeid i årene fremover.

25/17
REKRUTTERING FAGKOMPETANSE HELSE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommunen vurderer å gjennomføre en anbudsprosess for å få på plass avtaler med
aktuelle leverandører av vikartjenester innen helse- og omsorgssektoren.
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2. Helse- og omsorgssektoren gis mulighet til å benytte vikarbyråtjenester i den grad det er
nødvendig for å sikre forsvarlig drift og opprettholde god kvalitet.
3. Sektoren bes melde inn sak på forslag til hvordan rekruttere og beholde nødvendig
kompetanse i fremtiden når denne foreligger.
Behandling:
Solfrid Storli, SP, og Ibrahima Sesay, AP, ble erklært habile.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
1. Rådmannen bes gi en oversikt til kommunestyret for estimert behov for innleie av
tjenester fra vikarbyrå i forhold til helse- og omsorgssektoren.
2. Tynset kommune, kommunestyret, vil på den bakgrunn vurdere å gjennomføre en
anbudsprosess for å få på plass avtaler med aktuelle leverandører av vikartjenester innen
helse- og omsorgssektoren.
3. Rådmannen bes utarbeide, senest 1. juli 2017, en plan for rekruttere og beholde nødvendig
kompetanse for fremtiden på permanent basis.
Forslag fra Arbeiderpartiet:
1. Til neste kommunestyremøte legges det frem en oversikt over hvor mange
sykepleierårsverk Tynset kommune ønsker å rekruttere.
2. Til neste kommunestyremøte utredes det hvordan administrativt ansatte sykepleiere
også kan bidra på enhetene ved behov til kommunen igjen får ansatt flere faste
sykepleiere.
3. Rett person på rett plass skal være prinsippet for sammensetningen av yrkesgruppene
som sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleier, miljøterapeuter m.fl.
4. Det lages en felles vikarordning, en egen vikarpool, med egne vikarer for kommunen
hvor studenter og andre tilkallingsvikarer inngår, som skal sørge for at kompetanse og
erfaring kommer til nytte gjentatte ganger og at kostnadene med stadig opplæring og
oppringning reduseres.
Arbeiderpartiets forslag punkt 1 falt med 6 mot 21 stemmer.
Arbeiderpartiets forslag punkt 2 falt med 6 mot 21 stemmer.
Arbeiderpartiets forslag punkt 3 falt med 9 mot 18 stemmer.
Arbeiderpartiets forslag punkt 4 falt med 6 mot 21 stemmer.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 25 mot 2 stemmer.
Vedtak:
1. Rådmannen bes gi en oversikt til kommunestyret for estimert behov for innleie av
tjenester fra vikarbyrå i forhold til helse- og omsorgssektoren.
2. Tynset kommune, kommunestyret, vil på den bakgrunn vurdere å gjennomføre en
anbudsprosess for å få på plass avtaler med aktuelle leverandører av vikartjenester innen
helse- og omsorgssektoren.
3. Rådmannen bes utarbeide, senest 1. juli 2017, en plan for rekruttere og beholde nødvendig
kompetanse for fremtiden på permanent basis.
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26/17
EVALUERING, OPPFØLGING OG AVRUNDING AV OMSTILLING I HELSE- OG
OMSORGSSEKTOREN.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning og støtter dens konklusjoner og
oppsummering. Rapporten anses å være et bra tilsvar på forvaltningsrapportens
konklusjoner og anbefalinger, og også på kommunestyrets vedtak i saken.
2. Kommunestyret ser frem til det videre arbeidet i sektoren, revisjon av
arbeidsgiverpolitikk/strategi dokumentet og høringen av ny kommunikasjonsstrategi.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet:
1. Kommunestyret tar den foreliggende evalueringsrapporten til etterretning og finner at den
danner en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan rådmannen har fulgt opp vedtak i sak
56/16.
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at en nå, på grunnlag av de tiltak som beskrives i
rapporten, kan gå videre med arbeidet mot en overgang fra omstillingsmodus til
utviklingsmodus med fokus på et kontinuerlig forbedringsarbeid i sektoren.
3. Kommunestyret vil bidra til at det gis politiske føringer i utformingen med en revidert
arbeidsgiverstrategi, og at dette ses i sammenheng med høringen av en ny
kommunikasjonsstrategi og en felles gjennomgang av lov og avtaleverk for ansatte,
tillitsvalgte og ledere.
Forslaget fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar den foreliggende evalueringsrapporten til etterretning og finner at den
danner en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan rådmannen har fulgt opp vedtak i sak
56/16.
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at en nå, på grunnlag av de tiltak som beskrives i
rapporten, kan gå videre med arbeidet mot en overgang fra omstillingsmodus til
utviklingsmodus med fokus på et kontinuerlig forbedringsarbeid i sektoren.
3. Kommunestyret vil bidra til at det gis politiske føringer i utformingen med en revidert
arbeidsgiverstrategi, og at dette ses i sammenheng med høringen av en ny
kommunikasjonsstrategi og en felles gjennomgang av lov og avtaleverk for ansatte,
tillitsvalgte og ledere.

27/17
REISELIVSORGANISERING - NY AVTALE MED DESTINASJON RØROS
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune inngår ny medlemsavtale med Destinasjon Røros.
2. Den årlige kontingenten dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Arne Eggen, SP, ble erklært habil.
TYNSET KOMMUNE
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Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Tynset kommune utsetter avgjørelsen om medlemskap i Destinasjon Røros til kommunens
egen reiselivsstrategi foreligger høsten 2017.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 9 mot 18 stemmer.
Omforent forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen (opprinnelig forslag punkt 1-5)
og uavh. repr. Berit Nordseth Moen (opprinnelig forslag punkt 6):
1. Tynset kommune inngår ny medlemsavtale med Destinasjon Røros.
2. Medlemskapet evalueres og rapporten fremlegges kommunestyret innen 31.12.2018.
3. Det tas initiativ til å vurdere om organisasjonsformen FLI er hensiktsmessig eller om AS
er formålstjenlig.
4. Ny vurdering om medlemskap i Destinasjon Røros etter 2018 gjøres etter evaluering og
organisasjonsvurderingen er avsluttet.
5. Kontingent 2017 og 2018 belastes næringsfondet.
6. Tynset kommune fremskynder arbeidet med egen reiselivsstrategi i samarbeid med
kommunens reiselivsaktører.
Omforent forslag fra Tronsmoen og Nordseth Moen vedtatt med 22 mot 5 stemmer.
Vedtak:
1. Tynset kommune inngår ny medlemsavtale med Destinasjon Røros.
2. Medlemskapet evalueres og rapporten fremlegges kommunestyret innen 31.12.2018.
3. Det tas initiativ til å vurdere om organisasjonsformen FLI er hensiktsmessig eller om AS
er formålstjenlig.
4. Ny vurdering om medlemskap i Destinasjon Røros etter 2018 gjøres etter evaluering og
organisasjonsvurderingen er avsluttet.
5. Kontingent 2017 og 2018 belastes næringsfondet.
6. Tynset kommune fremskynder arbeidet med egen reiselivsstrategi i samarbeid med
kommunens reiselivsaktører.

28/17
TYNSET BRANNSTASJON
Rådmannens innstilling:
1. Ombygging av det gamle renseanlegget som beskrevet i saksutredningen, igangsettes.
2. Økt investering på 9,7 mill. kr innarbeides i budsjett 2017 og dekkes av ubundet fond
investering.
3. Byggingen skal være areal- og kostnadseffektiv.
Behandling:
Forslag fra Venstre v/Kurt Olav Fossum:
Endring rådmannens innstilling punkt 2:
Økt investering på 6,7 mill. kr innarbeides i budsjett 2017 og dekkes av ubundet fond
investering.
TYNSET KOMMUNE
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Erstatter rådmannens innstilling punkt 3:
Det gis en ramme på totalkostnad på kr 13,5 mill. for å gjennomføre totalombyggingsarbeidene.
Nytt punkt 4:
Ved utlysning av arbeidene kan entreprenørene komme med alternativ løsning og komplett
pris for et bygg tilpasset Midt-Hedmark brann- og redningsvesens krav, og feiernes behov for
lokaler som beskrevet i saksvurdering.
Fossums forslag punkt 2 falt med 22 mot 5 stemmer.
Fossums forslag punkt 3 falt med 22 mot 5 stemmer.
Fossums forslag til nytt punkt 4 falt med 22 mot 5 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ombygging av det gamle renseanlegget som beskrevet i saksutredningen, igangsettes.
2. Økt investering på 9,7 mill. kr innarbeides i budsjett 2017 og dekkes av ubundet fond
investering.
3. Byggingen skal være areal- og kostnadseffektiv.

29/17
HUSLEIEENDRING FOR TRYGDEBOLIGER OG LITUNSYSTEMET.
Rådmannens innstilling:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.
2. Nye leiesatser gjøres gjeldende straks for nye leietakere og for eldre leieforhold etter
reglene i husleieloven.
3. Leien justeres i tillegg årlig i henhold til konsumprisindeksen.
Behandling:
Forslag til endring punkt 1 fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF-boliger justeres som følgende:
Sted

Leie pr. mnd.

Alfarheim 1-roms,
2 stk.

Kr 5 250 inkl. fyring

I oppgitt leiepris
ligger fyring på
Kr 7–800

Alfarheim 2-roms,
10 stk.
Alfarheim, 3-roms
1 stk.
Boliger ved
Furumoen
PU-boliger

Kr 5 250 inkl. fyring

Kr 7–800

Kr 5 500 inkl. fyring

Kr 7–800

TYNSET KOMMUNE

Annet
Netto husleie
ca. kr 4 550.
Pr. døgn kr 175
Netto husleie
ca. kr 4 550
Netto husleie
ca. kr 4 800

Kr 4 900
Kr 5 000
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Psykiatriboliger
Langtrøegga
Parkveien 6/8
2-roms
Parkveien 6/8
3-roms
Trygdeboliger ved
Enan
Trygdeboliger
Ulset

Kr 5 000
Kr 4 500
Kr 5 600 inkl. fyring

Kr 7–800

Kr 6 740 inkl. fyring

Kr 7–800

Netto husleie
ca. kr 4 900
Netto husleie
Ca. kr 6 040

Kr 4 700
Kr 4 500

Forslaget fra Sørhus falt med 3 mot 24 stemmer.
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Per Ivar Barmoen:
Rådmannen legger frem oversikt over kommunens trygdeboliger: tilstand, og eventuelt
tidsplan, med prisanslag på nødvendig vedlikehold.
Dette legges frem for kommunestyret innen 1. oktober 2017.
Forslaget fra Barmoen vedtatt med 24 mot 3 stemmer.
Rådmannens innstilling punkt 1-3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.
2. Nye leiesatser gjøres gjeldende straks for nye leietakere og for eldre leieforhold etter
reglene i husleieloven.
3. Leien justeres i tillegg årlig i henhold til konsumprisindeksen.
4. Rådmannen legger frem oversikt over kommunens trygdeboliger: tilstand, og eventuelt
tidsplan, med prisanslag på nødvendig vedlikehold.
Dette legges frem for kommunestyret innen 1. oktober 2017.

30/17
UTVIDELSE AV LEKEAREAL VED TYLLDALEN SKOLE
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis mandat til å gjennomføre kjøpet om utvidelse av lekeområdet ved
Tylldalen skole.
2. Tynset kommune bærer omkostningene ved kjøpet av dette arealet på ca.5,5 dekar.
3. Kjøpet finansieres ved bruk av ubundet fond for investering
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Rådmannen gis mandat til å gjennomføre kjøpet om utvidelse av lekeområdet ved
Tylldalen skole.
2. Tynset kommune bærer omkostningene ved kjøpet av dette arealet på ca.5,5 dekar.
3. Kjøpet finansieres ved bruk av ubundet fond for investering

31/17
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 - REDUSERING AV ANMODNING
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre tar redusering av anmodning om bosetting av flyktninger for 2017, fra
IMDI, til etterretning.
Vedtaket innebærer at Tynset kommune bosetter16 flyktninger i 2017, hvorav 2 plasser
forbeholdes bosetting av enslige mindreårige under 15 år gjennom Bufetat.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre tar redusering av anmodning om bosetting av flyktninger for 2017, fra
IMDI, til etterretning.
Vedtaket innebærer at Tynset kommune bosetter16 flyktninger i 2017, hvorav 2 plasser
forbeholdes bosetting av enslige mindreårige under 15 år gjennom Bufetat.

32/17
ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2016
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar årsmelding for kontrollutvalget 2016 til orientering.
Behandling:
Odd Eirik Resell, PP, ble erklært habil.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding for kontrollutvalget 2016 til orientering.
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33/17
VALG AV LEVERANDØR SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET FOR
PERIODEN 2017-2020
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at Kontrollutvalg Fjell IKS blir valgt som
sekretariat for kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
Behandling:
Odd Eirik Resell, PP, ble erklært habil.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at Kontrollutvalg Fjell IKS blir valgt som
sekretariat for kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
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VEDLEGG 1
INTERPELLASJON FRA TYNSET AP v/ Signe Marit Lium
Bedre helse og omsorg, mindre vikarkostnader, økt grunnbemanning
Ressursene på gulvet og ute i tjenestene i helse- og omsorgssektoren er knappe.
Kommunestyret må legge til rette for at midlene brukes best mulig. Mindre ressurser på gulvet
og i hjemmetjenesten svekker tilbudet til eldre og andre innbyggere som har behov for helseog omsorgstjenester. God organisering og klok bruk av ressursene er derfor nødvendig.
Vikarbruk og forskyving av arbeidstid er dyrt. Gjennom klok organisering og bedre bruk av
ressursene er det derfor viktig å legge til rette for redusert sykefravær innen sektoren. I lønn
sykevikarer ble det til sammen ved institusjonstjenesten og hjemmetjenesten i fjor brukt over
4,4 millioner kroner. I tillegg kommer nesten 1 million kroner i bruk av vikarbyrå.
Flere kommuner har lyktes med å gi både bedre tjenester og bruke ressursene bedre. Åfjord,
Asker og Kristiansund er noen av kommunene som har redusert sykefravær og vikar innleie
ved å øke grunnbemanningen innen helse og omsorg. I Åfjord har de ansatte lagt vekt på at de
igjen fikk brukt fagkunnskapen sin. Stoltheten kom tilbake på arbeidsplassen. I Asker gikk
sykefraværet markant ned, og kommunen gikk flere hundre tusen kroner i pluss med tiltaket
om økt grunnbemanningen fordi sykefraværet ble redusert betydelig. I Kristiansund har folk
fått bedre tjenester, og det er blitt lettere å beholde fagfolk og rekruttere til sektoren.
Økt grunnbemanningen og stillingsbrøker som samsvarer bedre med realitetene med den
faktiske arbeidsmengden til ansatte, gir forutsigbarhet og god ressursbruk. I dag går det
imidlertid med store menneskelige ressurser til oppringing av vakter i Tynset kommune ved
sykefravær. Økt grunnbemanning gjør den vanlige arbeidshverdagen mer håndterbar slik at
man faktisk kan løse noen oppgaver uten nødvendigvis å bruke vikarer på enkeltdager med
noe sykdom. Slik bedres stabiliteten i bemanningssituasjonen og behovet for innleie
reduseres. Tynset har tidligere hatt suksess med dette grepet i andre deler av kommunen, og
trenger å bruke dette virkemiddelet i helse- og omsorgssektoren også for bedre helse og
omsorg og mindre vikar innleie.
Forslag til vedtak:
• Kommunestyret forelegges en sak til neste kommunestyremøte som beskriver hvordan
også Tynset kommune kan nytte større deler av midlene som går til vikarbruk innen
helse- og omsorg, til økt grunnbemanning

3 vedlegg til saken
1. Rapport om sykefraværsprosjektet ved Bergan sykehjem Kristiansund 2009
2. Åfjord kommune – virksomhetseksempel
3. Asker kommune - prosjekt økt grunnbemanning
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VEDLEGG 2
Tynset 28.03.17
Svar på interpellasjon fra Tynset AP v/Signe Marit Lium
Jeg er helt enig med interpellanten i at kommunestyret må legge til rette for at midlene innen
HO-sektoren brukes best mulig. For å ha tilstrekkelig kunnskap om dette er det blant annet
viktig å høre hva administrasjonen tenker omkring interpellasjonen. Jeg har derfor bedt
rådmann svare på deler av interpellasjonen da han er best kjent med arbeidet som drives innad
i HO-sektoren.
Jeg ønsker å besvare saken mer prinsipielt.
I interpellantens forslag til vedtak er det implisitt allerede konkludert med at det er for dårlig
grunnbemanning. Jeg tenker da at det er vanskelig å ta stilling til om det er for lav
grunnbemanning i kommunens HO-tjeneste, og om det er hovedårsaken til vikarbruken.
Jeg mener derfor at vi heller må be om en redegjørelse/oversikt, hvor vi blir sammenlignet
med andre kommuner og får presentert tall på hvorfor vikar er leid inn. I hvor stor grad er det
innleie pga. manglende kompetanse, ferieavvikling, sykdom (langtids- eller korttidsfravær)
eller evt andre årsaker. Ved en slik presentasjon kan vi få et tydeligere bilde på om
grunnbemanningen faktisk er for lav.
Vi kan ikke uten videre konkludere med at så er tilfelle og tilsette flere. Vi kan da risikere at
kostnadene i HO-tjenesten øker ytterligere.
Mitt forslag er derfor at vi i saken omkring bruk av vikarbyrå som vi skal behandle senere i
dag, ber administrasjonen om en oversikt over tanker rundt fremtidig rekruttering og tall
omkring vikarbruken i HO-sektoren. De svarene vi da får, kan være et grunnlag for en sak på
et noe senere tidspunkt.
Merete Myhre Moen
Ordfører
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Svar på interpellasjon fra Tynset AP v/Signe Marit Lium med overskriften ««Bedre
helse og omsorg, mindre vikarkostnader, økt grunnbemanning»
I interpellasjonen står det blant annet at god organisering og klok bruk av ressursene er
nødvendig. Kommunestyret vedtok en virksomhetsplan med økonomiplan for 2017-2020 hvor
Helse- og omsorgssektoren fikk et handlingsrom i 2017 og 2018 til å finne hensiktsmessig
driftsstruktur, og skape økonomisk kontroll. Vi er nå inne i slutten av første kvartal 2017 og
altså helt i starten på den perioden hvor vi ba om, og fikk, arbeidsro og handlingsrom.
Hva som er riktig grunnbemanningen er en kompleks vurdering. Dette påvirkes av kultur,
vaner, rutiner, infrastruktur og kompetanse. Det er altså ikke slik at flere årsverk og/eller
hoder alltid er det riktige svaret. Vår sektor er ikke driftsmessig i en situasjon hvor slike
vurdering er hensiktsmessig å gjøre pr. i dag. Vi jobber nå hardt hver eneste dag for å få satt
vår egen driftsstruktur.
Det henvises i interpellasjonen til vikarbruken i 2016. Vurderingen er at det er vanskelig å
bruke tall fra 2016 som referansetall. Dette med bakgrunn i at både 2015 og 2016 var en svært
krevende periode for kommunen og sektoren, og må anses som en «unntakstilstand».
Sektoren var bredt representert i en KS konferanse i februar som hadde fokus på «Det store
heltidsvalget». Dette dreier seg om hvordan man kan tenke nye tanker for å redusere andelen
små stillinger, og få flere i fulle eller store stillingsbrøker. Dette handler i sum om antall
arbeidede helgetimer. Løsningsmulighetene er mange og vil bli jobbet med i dialog mellom
ansatte, ledere og tillitsvalgte i den enkelte avdeling. Her er det ikke en mal som passer for
alle. Fokuset er satt, men vil ta tid å jobb med. Dette er også en tilnærming som sikrer større
tilstedeværelse av fast bemanning og bedrer derfor arbeidshverdagen til den enkelte.
Målsetningen vil alltid være å holde sykefraværet nede på et så lavt nivå som mulig. Dette må
det jobbes med på mange plan. Det å fremstå som en god og attraktiv arbeidsplass med riktig
kompetanse på rett plass, gode rutiner og gode relasjoner mellom ansatte, ledere og
tillitsvalgte er viktig faktorer i dette arbeidet. Dette jobbes det med hver eneste dag.
Med hilsen
Øystein K. Johansen
Helse- og omsorgssjef

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.03.2017.
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Sak 35/17
MYNDIGHET TIL Å FORVALTE SMÅVILT I KVIKNE ØSTRE
STATSALMENNING
Arkiv: K45
Arkivsaksnr.: 16/249

Saksbehandler:
Tale Nedberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
35/17
Kommunestyret

Møtedato
25.04.2017

Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM MYNDIGHET TIL Å FORVALTE SMÅVILT I KVIKNE ØSTRE
STATSALMENNING , datert 11.02.2016
Melding om vedtak sendes til
Kvikne Fjellstyre, Rute 568, 2512 KVIKNE
Kopi:
Rennebu kommune
Saksopplysninger
Kvikne fjellstyre søker i brev datert 10. februar 2016 om myndighet til å forvalte småvilt i
Kvikne østre statsallmenning.
Kvikne fjellstyre består av to politisk oppnevnte representanter fra Rennebu kommune og tre
fra Tynset kommune. Disse velges under kommunevalget hvert fjerde år. Kvikne fjellstyres
oppgave er å forvalte Kvikne østre statsallmenning etter retningslinjer gitt i fjelloven med
tilhørende forskrifter. Forvaltninga skal skje i tråd med forvaltningsloven og
offentlighetslovens bestemmelser, og består i stor grad av å gi norske statsborgere lik mulighet
til å benytte seg av statsallmenningens friluftslivstilbud, herunder småviltjakt og fiske.
Tilgangen til villreinjakt er forbeholdt innbyggerne i gamle Kvikne sogn, og følger
kommunegrensene til Kvikne før det ble delt mellom Rennebu og Tynset (1966). Alt dette i
henhold til fjellovens bestemmelser.
Fjellstyret og allmennheten er opptatt av å kunne drive en god og presis forvaltning av
rypebestandene. Det derfor ønskelig å benytte seg av de beste verktøyene som til enhver tid er
tilgjengelig og anbefalt. I praksis betyr dette for forvaltningen av lirype, at fjellstyret benytter
seg av taksering av tettheten på lirype, med erfarent mannskap og velrenommert metodikk
(Distance sampling). Denne takseringa gjennomføres i første halvdel av august, og analysene
blir ferdig i slutten av august. Med bakgrunn i denne analysen kan fjellstyret beslutte riktig
uttak av lirype på statsallmenningen samme høst, og fastsette kvoter og antall jaktkort som
kan selges. Jakta begynner 10. september.
Med bakgrunn i ovennevnte utredning opplever fjellstyret å komme i tidsklemme i forhold til
enkeltvedtak og bestemmelsene om klagefrist i forvaltningslovens §§ 16 og 29. For å faktisk
kunne drive en god forvaltning innenfor lovens rammer mener Kvikne fjellstyre at det er
nødvendig å få en generell godkjenning fra både Tynset og Rennebu kommune, ved
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formannskapet, om myndighet til å fatte generelle forvaltningsvedtak for småviltjakt innenfor
de rammer fjellovens bestemmelser gir. Denne myndigheten bør være et kommunalt
enkeltvedtak som gir rett til offentliggjøring og ikrafttreden av vedtak med umiddelbar
virkning. Fjellstyret mener et slikt forvaltningsvedtak fattet av fjellstyret kan hjemles i
forvaltningslovens § 35, 1.ledd, bokstav a).
Fjellstyret mener generelle bestemmelser om gjennomføringen av småviltjakta (eksempelvis
kvote, antall jaktkort som skal selges osv.) ikke rammer enkeltpersoner, og må regnes som
”omgjøring av tidligere vedtak uten klage”, jfr. forvaltningslovens § 35.
Myndigheten bør følge det nyvalgte fjellstyres periode, fram til høsten 2019.
Saksvurdering
Taksering av rypebestanden utføres hvert år de første helgene i august og takseringsresultat og
–rapport foreligger i slutten av august. Etter dette skal resultatet vurderes og vedtak med årets
kvoter skal fattes av fjellstyret. Deretter sendes dette vedtaket på høring til kommunen.
Dersom kommunen har anmerkninger til fjellstyrets vedtak eller er uenig, vil saken sendes
videre til Miljødirektoratet og avgjøres der. Når jaktstart er 10. september hvert år, blir det
knapt med tid for kommunen til å uttale seg. Ved en eventuell uenighet mellom fjellstyret og
kommunen vil jaktstart 10. september utsettes i påvente av behandling hos Miljødirektoratet.
Rådmannen mener at det politisk valgte fjellstyret innehar den kompetansen som er nødvendig
for å kunne fatte avgjørelser i forbindelse med forvaltning av småvilt i statsallmenningen.
Kommunestyret bør derfor delegere forvaltningsmyndigheten til fjellstyret for inneværende
kommunestyreperiode.
Fjellstyrets myndighet gir rett til offentliggjøring og ikrafttredelse av vedtak med umiddelbar
virkning, da slike tiltak er å betrakte som omgjøring av tidligere vedtak som ikke er til skade
for noen som vedtaket retter seg imot, jfr, forvaltningsloven §35, 1. ledd bokstav a).
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, gir Kvikne fjellstyre myndighet til å fatte
forvaltningsvedtak for småvilt i Kvikne østre statsallmenning, innenfor de rammer
fjelloven og dens bestemmelser gir
2. Fjellstyrets myndighet gir rett til offentliggjøring og ikrafttredelse av vedtak med
umiddelbar virkning
3. Myndigheten gjelder i gjeldende kommunestyreperiode, til og med høsten 2019
4. Vedtaket er hjemla i forvaltningsloven § 35
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FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-2022
Arkiv: K40
Arkivsaksnr.: 17/411

Saksbehandler:
Tale Nedberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
32/17
Formannskapet
36/17
Kommunestyret

Møtedato
23.03.2017
25.04.2017

Andre dokumenter i saken
1. UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-22 , datert 03.03.2017
2. UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-22 , datert 23.03.2017
3. UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-22 , datert 23.03.2017
4. UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I ALVDAL KOMMUNE 2017-22 , datert 23.03.2017
5. UTVIDA JAKTTID PÅ BEVER I TYNSET KOMMUNE 2017-22 , datert 23.03.2017
Melding om vedtak sendes til
Hedmark Fylkeskommune Postboks 4404 2325 HAMAR
Fylkesmannen I Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR
Alvdal Kommune Nyborg 2560 ALVDAL
Tolga Kommune Kommunehuset 2540 TOLGA
Rendalen Kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN
Rennebu Kommune Myrveien 1 7391 RENNEBU
Midtre Gauldal Kommune Rørosveien 11 7290 STØREN
Os Kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN
Oppdal Kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL
Folldal Kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL
Kvikne Utmarksråd Vollan Gård 2512 KVIKNE
Tynset Utmarksråd Landbrukets Hus 2500 TYNSET
Hedmark Fylkeskommune, Postboks 4404 2325 HAMAR
Fylkesmannen I Hedmark, Postboks 4034 2306 HAMAR
Alvdal Kommune, Nyborg 2560 ALVDAL
Tolga Kommune, Kommunehuset 2540 TOLGA
Rendalen Kommune, Hanestadveien 1 2485 RENDALEN
Rennebu Kommune, Myrveien 1 7391 RENNEBU
Midtre Gauldal Kommune, Rørosveien 11 7290 STØREN
Os Kommune, Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN
Oppdal Kommune, Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL
Folldal Kommune, Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL
Kvikne Utmarksråd, Vollan Gård 2512 KVIKNE
Tynset Utmarksråd, Landbrukets Hus 2500 TYNSET
Saksopplysninger
I henhold til § 2 i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet
25. januar 2017, er jakttid på bever fastsatt til 1. oktober til 30. april.
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Kommunen er etter forskriftas § 3, pkt. 3, gitt myndighet til gjennom forskrift å utvide jakttida
for bever med inntil 15 dager i etterkant, der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en
bestandsmessig forsvarlig forvaltning innafor ordinær jakttid.
Tynset kommune har i den siste jakttidsperioden (01.04.2012-31.03.2017) fastsatt slik
forskrift om utvida jakttid på bever med 15 dager i etterkant av ordinær jakttid. Dette har også
vært gjeldende forvaltning tidligere jaktperioder.
Tynset kommune, formannskapet, vedtok den 16. mars 2017 å sende følgende forskrift ut på
høring:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
Saksvurdering
I Tynset kommune ligger vassdragene med beverbestand i områder som i all hovedsak er
dekket av snø og is frem til midten/slutten av april. Dette vanskeliggjør jakt på bever og
dermed også en bestandsmessig forsvarlig forvaltning av stammen. Skal man kunne utøve en
effektiv beverjakt i Tynset bør jakttida utvides frem til 15. mai når is og snø har sluppet taket
og beveren blir mer aktiv. De siste ti åra har uttaket ligget på mellom fem og 15 dyr i året.
Beverbestanden tåler økt beskatning, samtidig som mange ønsker å gjøre denne jaktformen
mer attraktiv. En forutsetning for dette skal lykkes er at jakttiden blir utvidet til 15. mai.
Det er innen høringsfristen ikke kommet inn skriftlige høringsuttalelser. Som før nevnt har
imidlertid representanter fra rettighetshavere ved tidligere kontakt signalisert ønsker om
utvidet beverjakttid. På bakgrunn av dette anbefales forskrift vedtatt som den ble sendt på
høring.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ikke konsekvenser for klima og miljø.
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Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar følgende lokal forskrift:
FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK
Fastsatt av Tynset kommune 25. april 2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med
31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Tynset kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med
15.mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks
2. Forskrifta kunngjøres i tråd med bestemmelsene i forvaltningslovens § 38
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REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG
IDRETTSVEGEN - NY ANDREGANGS BEHANDLING
Arkiv: PLA 201601
Arkivsaksnr.: 16/1093

Saksbehandler:
Kathrine Tellebon

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
137/16
Formannskapet
23/17
Formannskapet
47/17
Formannskapet
37/17
Kommunestyret

Møtedato
30.11.2016
02.03.2017
07.04.2017
25.04.2017

Kortversjon av saken:
Planen ble stoppet etter forrige behandling i formannskapet da det kom inn en høringsuttalelse
fra Jakob Nordstad den 07.03.17. Selv om denne kom etter høringsfristens utløp, ble den
likevel vurdert til å behandles som en merknad til planen. Dette fordi innspillet ble gitt før den
endelige behandlingen av planen var gått til kommunestyret. Merknaden og de påfølgende
endringene av planen omtales i saksvurderingen.
Planområdet omfatter Holmengata og Idrettsveien, og avgrenses ved Aumliveien, Parkveien
og idrettsanlegget. Planen er utarbeidet i forbindelse med ganglinjene som ble nedsatt i
kommunedelplan for Tynset tettsted (dater 08.10.15). Planen er i tråd med KDP for Tynset
tettsted, med unntak av at fortauet plasseres på sørsiden av veien i Holmengata istedenfor
nordsiden. Planen er vurdert ut ifra KU-forskriftets vedlegg III. Reguleringen av fortau
medfører at veikurven ved Idrettsveien 11 må rettes opp i forbindelse med situasjonen til
eksisterende bebyggelse og deres parkeringsmuligheter.
Vedlegg
1. PLANBESTEMMELSER, plan-ID 201602, datert 17.02.17
2. PLANKART, plan-ID 201602, datert 24.03.17
3. PLANBESKRIVELSE, plan-ID 201602, datert 24.03.17
4. ROS-ANALYSE, plan-ID 201602, datert 11.11.16
5. SAMLET MERKNADER TIL FØRSTEGANGS HØRING
6. INNSPILL FRA JAKOB NORDSTAD
7. VEDLEGG TIL INNSPILL FRA JAKOB NORDSTAD
8. ADRESSELISTE
Melding om vedtak sendes til
Sendes til regionale myndigheter, naboer og berørte parter (se eget vedlegg) av saksbehandler.
Saksopplysninger
Hensikten med reguleringer er å tilrettelegge for bygging av fortau langs Holmengata og
Idrettsveien. Planområdet strekker seg over 1 km og dekker et areal på ca. 25,3 daa.
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Forslagsstiller er Tynset kommune ved tekniske tjenester.
Det aktuelle området omfatter vegstrekningen fra krysset Holmengata og Aumliveien i vest,
og videre langs Holmengata til krysset med Idrettsveien. Strekningen fortsetter videre langs
Idrettsveien, til idrettsanlegget i sør-øst og til Parkveien i nord.

Figur 2.1: Til venstre, oversikt over området. Til høyre, svart stiplet strek viser plangrensen.

I møtet til Formannskapet den 30.11.16, saksnr 137/16 ble det vedtatt å legge planen ut til
høring og offentlig ettersyn. I brev datert 08.12.16 ble berørte parter og regionale myndigheter
varslet om høringen, samtidig som vedtaket ble annonsert i Arbeidets Rett. Planforslaget ble
gjort tilgjengelig på Tynset kommunes servicetorg og på kommunens nettside. Frist for
innspill ble satt til 24.01.17
Det ble mottatt fire merknader til planen:
Statens vegvesen, ved brev den 23.01.17
Statens vegvesen påpeker at Holmengata og Idrettsveien er kommunale veier, og at
Idrettsveien munner ut i Parkveien som er fv. 681. Frisikt er lagt inn i alle krysningspunkt og
er sikret med hensynssoner og gjengitt i planbestemmelsene.
Statens vegvesen registrerer at et parti av Holmengata mellom Arnemoveien og Aumliveien
ikke er en del av planområdet, og påpeker viktigheten med at forbindelsen mellom skolen og
idrettsanlegget ivaretas på en sikker måte for de gående og syklende. Statens vegvesen har
tillit til at kommunen tar dette med seg i sine vurderinger av en helhetlig løsning for
skoleområdet. Statens vegvesen har ingen øvrige bemerkninger og vil ikke motsette seg at
planen egengodkjennes i kommunen.
Roar Nilsen, beboer i Idrettsveien 17, ved e-post den 24.01.17
Nilsen bor i Idrettsveien 17, gnr./bnr. 44/381, som ligger sørvest for krysset i Holmengata og
Idrettsveien. I planforslaget vil fortauet legges ved Nilsen sin tomt, både i Holmengata og
Idrettsveien. Nilsen ønsker derfor mer informasjon om hvordan anleggelsen av fortau vil
påvirke hans eiendom, da det er oppført gjerde og en stor thujahekk på 90 planter rundt
tomten.
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Roar Nilsen er positiv til anleggelsen av fortau i Holmengata og Idrettsveien, men ønsker å
påpeke som flere ganger tidligere at det burde vurderes en egen ankomst til Nytrømoen som
følge av stor trafikk til idrettsanlegget i form av biler og busser. Dette i form av en egen
adkomst til Nytrømoen, eller som en del av en ringvei. Et slikt tiltak vil kunne avlaste
boligområdet og bedre sikkerheten til barn som leker.
Hedmark Fylkeskommune, ved brev den 24.01.17
Fylkeskommunen viser til at planen er delvis i samsvar med kommunedelplan for Tynset
tettsted med unntak av fortauet er flyttet fra nordsiden til sørsiden i Holmengata. Planforslaget
tilrettelegger for bedret fremkommelighet for fotgjengere, og er i tråd med rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Fylkesmannen i Hedmark, ved brev den 27.01.17
Fylkesmannen viser til at planen er delvis i samsvar med kommunedelplan for Tynset tettsted
med unntak av fortauet er flyttet fra nordsiden til sørsiden i Holmengata. Forholdet til risiko
og beredskap anses som ivaretatt i planarbeidet i forbindelse med den utarbeidede risiko- og
sårbarhetsanalysen. Det forutsettes at plankartet er utarbeidet i samsvar med kart- og
planforskriften § 9, og at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll er
innarbeidet i planforslaget.
Etter planens andregangs behandling i formannskapet den 02.03.17, ble det mottatt et innspill
til planforslaget:
Jakob Nordstad, ved e-post den 07.03.17
Jakob Nordstad ved Tron eiendomsutvikling AS har jobbet med leilighetsprosjektet i
Idrettsveien i lang tid. Det er solgt 9 av 10 leiligheter som er bygd der, og det har etter
opprinnelig situasjonsplan blitt delt fra to tomter som ligger ved Idrettsveien, gnr./bnr. 44/689
og 44/690.
I forbindelse med fradelingen av disse tomtene tok Tron eiendomsutvikling AS kostnaden
med å legge om ledningsnett for gatelys, og tilpasset innkjørselen slik at det ble tatt høyde for
ny gang- og sykkelveg.
Gang- og sykkelveien vil gå i grensen mot disse to tomtene, der skråningsutslaget går noe inn
på tomtene. Tron eiendomsutvikling AS har stilt seg positive til tiltaket og til grunnavståelse i
dialog med teknisk avdeling da gatelys og innkjøring ble flyttet i tråd med plassering av ny
gang- og sykkelvei.
Etter varsel om oppstart av planarbeidet er det sett på at gangvegen etableres i all hovedsak
slik Tron eiendomsutvikling AS forutså sammen med teknisk tidligere. Det er nå oppdaget at
det i forbindelse med planarbeidet er lagt inn en byggegrense mot Idrettsveien på 12,5 m.
Dette er ikke blitt registrert tidligere, da varsel om oppstart beskrev gangvegen og ikke en
endring av byggegrensen.
I forbindelse med fradeling av tomtene er det prosjektert to bygg på tomtene som nå er gjort
klar med byggesøknad. Disse er i tråd med situasjonsplanen til Tron eiendomsutvikling AS for
hele kvartalet, som er levert i forbindelse med byggesøknaden for de 10 leilighetene.
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En slik byggegrense som er vist i planforslaget vil gjøre disse tomtene umulig å bebygge med
gode bokvaliteter.
Saksvurdering
Hensikten med planen er å fortsette den gjennomgående ganglinjen i Tynset. Planforslaget er i
tråd med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging hvor miljøet i større
grad skal legge premissene for utvikling. Planen følger også overordnet mål i
kommunedelplan for Tynset tettsted med hensyn til klima og energi, folkehelse og barn
og unge. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027 når det
gjelder Idrettsveien, men i Holmengata vil fortauet legges på motsatt side av veien. Planen er
vurdert i forhold til KU-forskriftets kriterier (§§ 2, 3 og 4 og tilhørende vedlegg) og utløser
ikke krav om konsekvensutredning, men er vurdert ut ifra vedlegg III.
Planforslaget
I forbindelse med at planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn ble det mottatt fire
merknader. Det kom også inn et innspill etter planens andregangsbehandling i formannskapet,
som er behandlet som en merknad til planen etter høringsfristen var gått ut. Disse vil bli
vurdert nedenfor.
Byggegrense i Idrettsveien
Innspillet til Jakob Nordstad kom etter formannskapets andregangsbehandling av planen den
02.03.17. Ettersom planen ikke hadde blitt tatt opp til endelig behandling i kommunestyret ble
det avgjort å stoppe behandlingen av planen og behandle innspillet som en merknad etter
høringsfristen. Alternativt kunne innspillet behandles som en klage.
I forbindelse med planforslaget er det blitt regulert inn byggegrense fra midtlinje veg for å
sikre nødvendig fremtidig vegvedlikehold. Byggegrensen er satt til 12,5 m i planforslaget. For
å ta hensyn til eksisterende bebyggelse i planområdet er byggegrensen på enkelte tomter noe
mindre. Dette fremgår av plankartet.
Ettersom planleggingen av tomtene gnr./bnr. 44/689 og 44/690 i Idrettsveien har kommet så
langt at det er fremvist situasjonsplan og at byggesøknaden er klar, er byggegrensen endret i
samråd med teknisk avdeling slik at den går langsmed de planlagte byggene. Dette medfører
en endring i plankartet for de to tomtene, og resulterer i en byggegrense som på det smaleste
blir ca. 9,4 m.
Holmengata
Som Statens vegvesen bemerker, er ikke partiet av Holmengata mellom Aumliveien og
Arnemoveien en del av denne planen. Trafikkbildet i forbindelse med barneskolen er tenkt
vurdert sammenhengende og ved å se området som en helhet. Dette er under diskusjon. Det
vil være naturlig at denne delen av Holmengata inngår i denne diskusjonen og løsningen.
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Idrettsveien 17
Når det gjelder eiendommen i Idrettsveien 17 og utstrekningen av planforslaget, så er Roar
Nilsen informert om hvilken grad tomten vil bli berørt av planen. Slik planforslaget foreligger
vil noe av grøftearealet (annen veigrunn – grøntareal), gå inn på Nilsen sin tomt. Dette for å
sikre nok areal til blant annet snøopplag.
I hvilken grad gjerdet og thujabuskene vil bli berørt avhenger av hvor store arealer som
behøves til utbyggingen. Da gjerdet er oppført utenfor eiendommens grense og står i den
planlagte grøften, så vil utbyggingen trolig medføre at gjerdet må flyttes. Det er likevel mulig
at prosjektet vil kunne beslaglegge noe mindre arealer enn det som fremgår av planen, men
dette ligger inn under utføringsfasen av planen.
Når det gjelder nye adkomstveier så vil dette falle utenfor denne planens utstrekning, men
disse temaene ble diskutert i forbindelse med kommunedelplan for Tynset tettsted 20152027(datert 08.10.15). En slik løsning ble gått bort i fra, da trafikkmengden ikke er stor nok til
at kostnaden og nytten av en slik etablering er tilstrekkelig nødvendig for Tynset tettsted i dag.
Reguleringsforslaget med etablering av fortau er et tiltak som vil bidra til at sikkerheten til de
myke trafikantene og lekende barn bedres.
Plankartet
Det er foretatt en liten endring i plankartet i forbindelse med justering etter eksisterende plan
for kvartalet Olaf Røsts gate, Holmengata og Lyngveien og Parkveien, plan-ID R49. Dette
som følge av at gang- og sykkelveien i eksisterende plan overlapper med dette planforslaget,
og ikke var lagt inn i plankartet. Gang- og sykkelveien er nå lagt inn som GS1. Enkelte
tilstøtende veier til Holmengata og Idrettsveien er i plankartet noe rettet opp i kantete
formålsgrenser. Plankartet er rettet i henhold til Kartverkets tekniske kontroll av planen.
ROS-analyse
Det er i forbindelse med planarbeidet gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet.
Det fremgår av analysen at det er ingen/liten sannsynlighet for at planforslaget medfører
spesielle risikoforhold.
Forholdet til naturmangfoldloven
Planbeskrivelsen inneholder sjekkliste i forhold til vurdering etter naturmangfoldloven.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være godt for området (§ 8), da området er sjekket mot
Naturbase, miljøregistreringer i skog (Skog- og landskap), Artsdatabanken, viktige
kulturlandskapsområder og verneområder (Naturbase), og verna vassdrag (NVE). Det mangler
data om berggrunnsgeologi og utredning for skredfare i planområdet, men det foreligger ikke
kjente hendelser knyttet til sistnevnte.
Det anses ikke å være behov for ytterligere undersøkelser i henhold til «føre-var-prinsippet» (§
9).
Tiltaket anses ikke som en fare for økosystemet (§ 10).
Tiltakshaver er ansvarlig for å dekke merkostnadene for å unngå miljøforringelse (§ 11).
Fortauet foreslås etablert og benyttet på forsvarlig vis (§ 12).
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 26 av 40

Sak 37/17

Fortauet vil anlegges i et tettbygd boligområde, og en utbygging her vil ikke gå ut over
verdifulle naturtyper eller sjeldne arters leveområder.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Ut fra en helhetlig vurdering vil ikke tiltaket innebære store konsekvenser med hensyn til
klima og miljø. Forholdet til Naturmangfoldloven § 9-12 er vurdert.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau langs Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201602, datert 17.02.17
2. Plankart, plan-ID 201602, datert 24.02.17
3. Planbeskrivelse, plan-ID 201602, datert 24.02.17
4. ROS-analyse, plan-ID 201602, datert 11.11.16
Behandling i formannskapet 07.04.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet 07.04.2017/Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 –12, Detaljregulering for
fortau langs Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602, med følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser, plan-ID 201602, datert 17.02.17
2. Plankart, plan-ID 201602, datert 24.02.17
3. Planbeskrivelse, plan-ID 201602, datert 24.02.17
4. ROS-analyse, plan-ID 201602, datert 11.11.16
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KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET
POLITISK STADFESTING AV PLANPROGRAMMET
Arkiv: Q80 &38
Arkivsaksnr.: 17/164

Saksbehandler:
Hilde Aanes

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
49/17
Formannskapet
38/17
Kommunestyret

Møtedato
07.04.2017
25.04.2017

Kortversjon av saken:
Utkast til planprogram for Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2020 har vært ute til
offentlig ettersyn og er sendt på høring. Det er seks innkomne merknader. Alle er vurdert og
de som er hensyntatt er innarbeidet i nytt forslag til planprogram. Merknader som har gått på
konkrete tiltak vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen. Forslag fra
Statens vegvesen om å endre planperioden til 2018-2021 er hensynstatt.
Vedlegg:
1. Planprogram, Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021
2. Høringsuttalelser til forslag til planprogram for Kommunedelplan for trafikksikkerhet
2017 - 2021
Melding om vedtak sendes til:
Bane Nor SF, Postboks 4350 2308 HAMAR
Hedmark Fylkeskommune, Postboks 4404 2325 HAMAR
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034 2306 HAMAR
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER
Lensmannen i Tynset, 2500 TYNSET
Trønderbilene AS, Postboks 413 7601 LEVANGER
Tynset trafikkstasjon, Rute 501 2500 TYNSET
Nord-Østerdal Taxiforening, c/o Even Halvorsen 2500 TYNSET
Tynset Taxisentral DA, Parkveien 16 2500 TYNSET
Tylldalen skole, 2510 TYLLDALEN
Fåset skole og barnehage, v/ Jostein Sivertsen 2500 TYNSET
Tynsetbarnehagene, v/ Mariann Hagen 2500 TYNSET
Tynset barneskole, 2500 TYNSET
Tynset ungdomsskole, 2500 TYNSET
Kvikne skole og barnehage, 2512 KVIKNE
Støholen Entreprenør AS, Glåmveien 3 2500 TYNSET
Vs Entreprenør Bygg og Anlegg AS, Tomtegata 5 2500 TYNSET
Brdr. Harsjøen, Postboks 23 2501 TYNSET
AMFI Tynset, Brugata 1 2500 TYNSET
Coop Oppdal, Dovrevegen 2 7340 OPPDAL
Barnas representant v/ Stein Kaasin, Rådhuset, 2500 Tynset
Ungdomsrådet v/ Erlend K. Nytrøen, 2500 TYNSET
Eldrerådet i Tynset, v/ Elisabeth Sandbakken 2500 TYNSET
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Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/ Karl Morten Skaar Nilsen, 2500 TYNSET
Trafikksikkerhetsutvalget:
Renate Rimkus Livden, her
Atle B. Barbakken, 2500 Tynset
Lensmannen i Tynset, 2500 Tynset
Knut Joar Harsjøen, vararepresentant 2500 Tynset
Jostein Sivertsen, vararepresentant, 2500 Tynset
Saksopplysninger
Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble sist vedtatt av kommunestyret 14.09.11 for perioden
2011-2015. I henhold til vedtatt planstrategi datert 25.10.16 skal denne revideres med oppstart
2016.
Plan- og bygningsloven § 11-13 sier at det skal utarbeides planprogram som et ledd i
varslingen ved planoppstart. Planprogrammet skal si noe om satsingsområder og det som skal
skje videre i prosessen. Planprogrammet skal sikre medvirkning fra alle berørte trafikanter,
både de som kjører og de som sykler eller går. Planprogrammet legger opp organiseringen av
arbeidet med ei referansegruppe bestående av lokale og regionale aktører i trafikken i Tynset.
Trafikksikkerhetsutvalget vil drive prosessen. Høring av planforslaget er planlagt til
september/oktober og sluttbehandling før jul 2017.
I henhold til plan og bygningslovens § 4-1 ble forslag til planprogram politisk behandlet av
formannskapet 26.01.17, sak 13/17. Planprogrammet ble vedtatt sendt på høring og til
offentlig ettersyn til regionale myndigheter og aktuelle samarbeidsparter samtidig med varsel
om oppstart.
Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 10.02.17 – 08.03.17.
Høringen, sammen med varsel om oppstart, ble annonsert i Arbeidets Rett 10.02.17.
I tillegg lå et eksemplar av planprogrammet ute til gjennomsyn i kommunenes servicetorg.
Brev ble sendt til statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, råd og utvalg. Frist for
merknader til planprogrammet ble satt til 08.03.17.
Det kom inn seks innspill i høringsperioden. Under følger en kort gjennomgang av
hovedelementene i innspillene og rådmannens kommentarer til disse.
Merknader til utkast til planprogram med rådmannens kommentarer:
1. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede, datert 17.02.17.
Rådet ber om at representant fra rådet blir med i referansegruppa, da det er viktig at
trafikkforholdene også legges godt til rette for funksjonshemmede.
Rådmannens kommentar:
Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede er lagt til i referansegruppa.
2. Jan Inge Nordeng, datert 23.02.17.
1. Vegkrysset Fv. 30 Neby –Østby –Vedalen
Reetablering av fotgjengerovergangen over Fv. 30 vil være et godt tiltak for
trafikksikkerhet i området ved Neby og Tynset kirke.
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2. Sjukehusveien: Bussoppstillingsplass – gangfelt til Nord-Østerdal
videregående skole
Fysisk skille mellom «myke» og «harde» trafikanter må til
Rådmannens kommentar:
Dette er konkrete tiltak som er tatt opp av Trafikksikkerhetsutvalget ved flere anledninger. Det
er tatt opp med henholdsvis Statens vegvesen og Hedmark Fylkeskommune. Statens vegvesen
har gitt tilsagn på bedre belysning ved krysningspunktet ved Neby da det ikke er aktuelt å
sette ned hastigheten til 50 km for å tilrettelegge for fotgjengerfelt igjen. Dette på bakgrunn
av trafikktellinger og hensynet til falsk trygghet ved fotgjengerfelt. Dette er uansett konkrete
tiltak som hører hjemme i tiltaksdelen.
3. Fylkesmannen i Hedmark, datert 06.03.17:
Minner om at prioriteringer og strategier skal bygge på føringer og prioriteringer i kommunens
overordnede planer.
Rådmannens kommentar:
Dette blir ivaretatt gjennom premisser for planarbeidet.
4. Statens vegvesen, datert 06.03.17
1. Statens vegvesen (SVV) påpeker at det pågår revisjon av Nasjonal transportplan og
Handlingsprogram for Fylkesveger i Hedmark 2018-2021 (2023). Eventuelle nye statlige
og Fylkeskommunale tiltak i kommunen for denne perioden er derfor foreløpig uavklarte.
I tillegg til tiltak på riks- og fylkesvegnettet er det viktig at planprosessen har et særskilt
fokus på tiltak som kommunen ønsker å gjennomføre på eget vegnett i perioden.
Trafikksikkerhetsplanen skal gjelde fra 2017-2020. SVV anbefaler at kommunen vurderer
om perioden strekkes til 2021 for å komme i takt med handlingsprogrammet og nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet.
2. Når det gjelder fysiske tiltak er det viktig at disse er innbyrdes prioritert, og har et
realistisk omfang i planperioden. Som nevnt i uttalelsen til planstrategien bør planen
inneholde både fysiske og forebyggende / holdningsskapende tiltak. SVV anbefaler deres
veileder i utarbeidelse av kommunale trafikksikkerhetsplaner, Håndbok V722, som gir råd
om hvordan arbeidet bør angripes og hvilke tiltaksområder som bør omfattes av planen.
Veilederen er tilgjengelig på SVV’s hjemmeside.
3. Statens vegvesen ser svært positivt på arbeidet Tynset kommune har igangsatt, og bidrar
gjerne med kompetanse som berører deres interesseområder som fagmyndighet med
sektoransvar for vegtransport.
Rådmannens kommentar:
1. Rådmannen anbefaler at trafikksikkerhetsplanen skal gjelde perioden 2018-2021 for å
komme i takt med handlingsprogrammet og nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Det
meste av 2017 vil gå med til planprosessen, slik at planen heller bør omfatte perioden 20182021.
2. Rådmannen vil se på veilederen fra SVV i det videre planarbeidet.
3. Det er naturlig å trekke inn SVV som fagmyndighet i den videre prosessen.
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5. Bane NOR, datert 07.03.17.
Bane NOR er opptatt av trafikksikkerhet, og synes det er bra at Tynset kommune nå skal
utarbeide en kommunedelplan for trafikksikkerhet. Det er viktig at trafikksikkerhetsplanen
fokuserer på hvilke trafikksikkerhetsmessige utfordringer kommunen har i dag, og hvordan
kommunens langsiktige arealplanlegging skal kunne bidra til at trafikksikkerheten blir bedre,
I planprogrammet bør det inntas at Bane NOR skal være en av de offentlige instanser som skal
tilskrives direkte.
Det er viktig å få registrert hovedtrekkene i trafikkstrømmene både for biler, traktorer,
snøskutere, sykkeltrafikk og gangtrafikk/turstier/turveger. Ved slik registrering vil det
fremkomme kritiske steder hvor trafikksikkerheten bør prioriteres. En risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) vil vise risiko, sannsynlighet, konsekvens av uheldige hendelser som
kan skje på disse kritiske punktene / stekningene, og hvilke tiltak som bør gjøres for å
redusere risikoen / øke sikkerheten.
Bane NOR har hatt en gjennomgang av de 35 planovergangene som er i Tynset kommune. De
fleste av planovergangene er usikrede, men i daglig bruk. Noen av dem benyttes som skoleveg
fram til f.eks. en busstopp. Dette er uheldig, fordi konsekvensene ved uhell mellom myke
trafikanter og tog dessverre er store. Trafikksikkerhetsplanen bør derfor fokusere på
skolebarns sikkerhet også i forhold til jernbanen.
Mange planoverganger benyttes som gårdsveg og/eller skogbruksveg (tømmertransport).
Disse er problematiske fordi det tar lang tid å krysse over jernbanen. Trafikksikkerhetsplanen
bør vise hvordan slike planoverganger kan reduseres / samles for å krysse på de beste stedene.
I Tynset er det tre planoverganger som har bomanlegg. Det er ved Tynset stasjon, Åbru og
Telneset. Selv om planovergangen ved Tynset stasjonen er sikret med bomanlegg, er det stor
trafikk over denne planovergangen, og flere farlige situasjoner har skjedd her.
Bane NOR foreslår at det må inntas i trafikksikkerhetsplanen at ny undergang på FV 30 –
Ringvegen må prioriteres utbedret, og at planovergangen ved Tynset stasjon stenges for
motorkjøretøy når ny undergang /kulvert på Ringvegen er etablert. En stengning av
planovergangen ved Tynset stasjon for motorkjøretøy vil kunne gi bedre plass til å få etablert
en planskilt kryssing av jernbanen for myke trafikanter ved stasjonen.
Bane NORS krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i deres veileder for nasjonale
interesser i arealplanlegging http://www.banenor.no/sikkerhet/veileder-for-god-planlegging/
Og http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/.
Dersom det er behov for samråd med Bane NOR, jf. veileder, eller helt konkrete spørsmål der
det er behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.
BANE NOR har fire konkrete satsingsområder / tiltak som tas opp i merknaden til
planprogrammet:
1. Prioritere at undergang på Rv. 30-Ringvegen utbedres, og at planovergangen ved Tynset
stasjon stenges for motorkjøretøyer når Rv. 30 er utbedret.
2. Trafikkstrømmer og konfliktområder + ROS-analyse med tiltak for å øke
sikkerheten.
3. Redusere antall planoverganger som benyttes som skoleveg.
4. Redusere antall planoverganger som benyttes i landbruket.
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Rådmannens kommentar:
1. Undergang på Rv. 30-Ringvegen vil bli prioritert utbedret da det vil ha stor betydning for
trafikken i sentrum.
2. Vurdering av trafikkstrømmer og konfliktområder + ROS-analyse med tiltak for å øke
sikkerheten er innarbeidet i planprogrammet.
3. Planoverganger som benyttes til skoleveg kan vurderes endret.
4. Planoverganger som benyttes til landbruksdrift kan vurderes endret.
Punkt 3 og 4 må da skje i samråd med Bane NOR.
6. Hedmark Fylkeskommune, datert 09.03.17
1. Formålet med planen er å sette fokus på trafikksikkerhet og bedre tilrettelegging for
syklister. Fylkesdirektøren merker seg dette positivt.
2. Dersom gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen berører fredete eller verneverdige
kulturminner, må mulige løsninger drøftes gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.
3. HFK viser for øvrig til uttalelse fra Statens vegvesen. Som forvalter av fylkesvegnettet
på vegne av Fylkeskommunen.
4. Planprogrammet oppfyller i hovedsak kravene i plan- og bygningsloven § 4-1. En
vurdering av behovet for utredninger mangler, og dette bør fremkomme i
planprogrammet.
Rådmannens kommentar:
1. Når det gjelder tilrettelegging for syklister i planområdet påpekes det at dette også
omfatter alle som ferdes i trafikken; gående, syklende, barn, unge, eldre og kjørende.
2. Angående mangelfull vurdering av behov for utredninger i trafikken, så er dette
innarbeidet i planprogrammet.
Saksvurdering
Flere av innspillene gikk direkte på konkrete tiltak. Disse vil bli vurdert i forbindelse med
tiltaksdelen. Innspill som knytter seg til planprogrammet er ivaretatt på følgende vis:
1. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede er lagt til i referansegruppa.
2. Rådmannen anbefaler at trafikksikkerhetsplanen skal gjelde perioden 2018-2021 for å
komme i takt med handlingsprogrammet og nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.
3. Det er viktig å få registrert hovedtrekkene i trafikkstrømmen både for biler, traktorer,
syklister og gående. Ved slik registrering vil det fremkomme kritiske steder hvor
trafikksikkerheten bør prioriteres. En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) vil vise risiko,
sannsynlighet, konsekvens av uheldige hendelser som kan skje på disse kritiske punktene
/strekningene, og hvilke tiltak som bør gjøres for å redusere risikoen / øke sikkerheten.
På bakgrunn av punktet om en ROS-analyse av kritiske punkt i trafikken er planprosessen
dratt noe ut i tid, med antatt avslutning i desember.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket gir ingen konkrete virkninger for klima og miljø.
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Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, 2018-2021 datert 23.03.17.
Behandling i formannskapet 07.04.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet 07.04.2017/Formannskapets innstilling:
I henhold til plan og bygningslovens kapittel 4 § 4-1 vedtas planprogram for
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, 2018-2021 datert 23.03.17.
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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
39/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017
25.04.2017

Kortversjon av saken:
Forslag til ny strategisk næringsplan for Tynset kommune var oppe til behandling i
kommunestyret 28. feb. 2017. Kommentarer og endringsforslag som framkom i møtet
resulterte i at saken ble utsatt. Planen legges nå fram til ny behandling.
Vedlegg
Utkast til ny Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021.
Statistikk-vedlegg til planen.
Melding om vedtak sendes til
Komite miljø/landbruk/teknisk
Saksopplysninger
Forslag til ny strategisk næringsplan for Tynset kommune var oppe til behandling i
kommunestyret 28. feb. 2017. Kommentarer og endringsforslag som framkom i møtet
resulterte i at saken ble utsatt. Planen legges nå fram til ny behandling.
Komiteen har siden forrige behandling gjort noen endringer i forslaget til ny strategisk
næringsplan. Endringene er gjort med grunnlag i diskusjonen ved forrige behandling, og på
bakgrunn av skriftlig innspill med forslag til endringer fra Berit Nordseth Moen.
Saksvurdering
Komitéen mener planen slik den nå foreligger vil bli et godt grunnlagsdokument for de
nærmeste årenes næringsarbeid i Tynset kommune. For å sikre at planen følges opp ønsker
komitéen at den gis i oppdrag å foreta en årlig gjennomgang av denne, slik at framdriften på
de ulike tiltakene kan vurderes i forhold til de forslagene til tiltak og framdrift som foreslås i
kapittel 6 i planen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
Fondsbehandling
Vedtaket i denne saken får ikke direkte konsekvenser for noe fond.
Råd og utvalg
Denne saken behandles bare av kommunestyret.
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Komiteens innstilling:
Forslaget til ny «Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021» vedtas.
Komité 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 40/17
ERVERV AV TOMT TIL HELSEARKIV - IVERKSETTELSE AV
INTENSJONSAVTALE
Arkiv: 611
Arkivsaksnr.: 17/662

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
40/17
Kommunestyret

Møtedato
25.04.2017

Kortversjon av saken:
Kommunen inngikk i 2011 en intensjonsavtale med Jon Martin Arnemo, gnr. 41 bnr. 1, som
la til rette for reguleringsplan for arkivutbygging samt et framtidig erverv av eiendommen.
Kommunen har i forbindelse med at Statsbygg har startet opp byggeprosess for helsearkivet
sluttført forhandlinger om iverksettelse av intensjonsavtalen.
Vedlegg
Avtale kjøp av areal
Kart som viser reguleringsplan, Plan-ID R92a
Kart som viser areal som makebyttes
Andre dokumenter i saken
1. ERVERV AV TOMT TIL HELSEARKIV - IVERKSETTELSE AV
INTENSJONSAVTALE , datert 05.04.2017
Melding om vedtak sendes til
Jon Martin Arnemo Arnemoveien 21 A 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Kommunen inngikk i 2011 en intensjonsavtale med Jon Martin Arnemo, gnr. 41 bnr. 1, som
la til rette for reguleringsplan for arkivutbygging samt et framtidig erverv av eiendommen.
Kommunen har i forbindelse med at Statsbygg har startet opp byggeprosess for helsearkivet
sluttført forhandlinger om iverksettelse av intensjonsavtalen.
Saksvurdering
Det har etter at Statsbygg ga melding om oppstart av helsearkivbygging vært ført samtaler
med grunneier Jon Martin Arnemo om iverksettelse av intensjonsavtalen. Endringen fra
intensjonsavtalen ble inngått til byggestart av nytt helsearkiv er at arealbehovet til dette
prosjektet er endret, og mindre enn det eksisterende reguleringsplan legger opp til.
Gjennom forhandlingene har man blitt enige om å iverksette intensjonsavtalen i sin helhet.
Dette innebærer at Tynset kommune erverver et areal fra Jon Martin Arnemo tilsvarende ca.
10 daa. Nøyaktig oppmåling av tomt vil skje etter kommunestyrets behandling av
kjøpsavtalen. Som en del av avtalen med grunneier ligger det inne et lite makeskifte, se
vedlegg. Tynset kommune overdrar et mindre areal til Arnemo, og dette arealet trekkes fra
totalarealet som Tynset kommune erverver fra grunneier. Prisen avtalt i intensjonsavtalen er kr
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pr kvm, justert for konsumprisindeks fra den dato intensjonsavtalen ble inngått til dato for
endelig vedtak i kommunestyret. Den endelige prisen vil ligge på ca. kr pr kvm. Etter
nøyaktig oppmåling vil derfor prisen på dette arealet ligge på ca. kr .
Bygging av helsearkiv på Tynset er en viktig sak for Tynset kommune og hele regionen. De
siste tallene som er lagt fram viser at antall ansatte kan bli opp til 58 personer. Ut fra denne
helheten vil rådmannen anbefale at kommunestyret vedtar avtale om erverv av hele området
som er regulert til offentlig formål. Dette sikrer behovet for framtidig arkiv-virksomhet, og det
er naturlig at Tynset kommune tar ansvar for det. Kommunen vil da kunne tilby nytt areal
raskt og ukomplisert.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Fondsbehandling
Rådmannen foreslår å benytte ubrukte lånemidler til finansiering av ervervet. Det utarbeides
en oversikt på hva som er disponibelt av ubrukte lånemidler.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner kjøpsavtale vedrørende erverv av areal til utbygging av helsearkiv
mellom Jon Martin Arnemo, gnr. 41 bnr. 1 og Tynset kommune. Tynset kommune betaler kr
pr kvm for arealet, justert for konsumprisindeks fra den dato intensjonsavtalen ble inngått
til dato for endelig vedtak i kommunestyret. Beløpet belastes ubrukte lånemidler.
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SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR PARADISO
RESTAURANT
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 17/398

Saksbehandler:
Gosia Kveberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
41/17
Kommunestyret

Møtedato
25.04.2017

Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR PARADISO
RESTAURANT, datert 22.02.2017
2. VEDR. SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR PARADISO RESTAURANT,
datert 23.02.2017
Melding om vedtak sendes til
Paradiso Restaurant AS, Brugata 1 2500 Tynset
Lensmannen i Tynset, 2500 Tynset
Kontrollør
Skatteoppkreveren Tynset kommune
Saksopplysninger
Paradiso Restaurant AS, v/Mutlu Duymaz, søker om serverings- og skjenkebevilling for øl,
vin og brennevin i de samme lokalene som Viva Italia holdt til. Søknaden gjelder også for
uteservering på veranda tilknyttet restauranten. Det søkes om skjenking av øl, vin og
brennevin mandag – torsdag og søndag/helligdag fra kl. 13.00 til kl. 22.00. For fredag og
lørdag søkes det om skjenking av øl, vin og brennevin mellom kl. 13.00 og kl. 24.00.
Skjenking for utearealene gjelder kun for øl og vin. Serveringsstedet vil bli drevet som et
spisested med alkoholservering. Søkeren opplyser om at det er 90 sitteplasser i restaurantdelen
og 45 sitteplasser tilknyttet uteserveringen. Målgruppa er i alderssegmentet 25-65 år.
I henhold til gjeldende rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tynset kommune er skjenketiden
for øl, vin og brennevin satt til kl. 02.00. Skjenking på utearealet begrenses til øl og vin
og må avsluttes innen kl. 02.00.
Som styrer for bevillingen søkes Mutlu Duymaz med Cemil Sahin som stedfortreder.
Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøven i henhold til
serveringsloven. Stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkoholloven.
Saksvurdering
Bevillingssøker overtok driften av tidligere Viva Italia 08.02.2017. Ifølge alkoholloven § 10
«kan virksomheten fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder, så fremt
bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet
opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er
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endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives
videre på den tidligere bevilling i ytterligere en måned».
Søknaden er oversendt lensmannen i Tynset og avdelingslederen for rus- og psykiatritjenesten
til uttalelse. Ingen av de nevnte instanser har merknader til søknaden.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Rådmannens innstilling:
Paradiso Restaurant AS, v/Mutlu Duymaz, gis serveringsbevilling og bevilling for skjenking
av øl, vin og brennevin i de samme lokalene som Viva Italia holdt til. Bevillingen gjelder også
for veranda utenfor restauranten.
Skjenketid for øl, vin og brennevin mandag – torsdag og søndag/helligdag fra kl. 13.00
til kl. 22.00. For fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Mutlu Duymaz er daglig leder for
serveringsbevillingen og styrer for skjenkebevillingen. Stedfortreder for skjenkebevillingen er
Cemil Sahin. Bevillingen gjelder fram til 31. mars 2020.
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Sak 42/17
NYE TYNSET TAXISENTRAL SA – KOMMUNALT OPPNEVNT REPRESENTANT
TIL STYRET
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2590

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
42/17
Kommunestyret

Møtedato
25.04.2017

Melding om vedtak sendes til
Hedmark fylkeskommune, avd. for samferdsel, kulturminner og plan
Saksopplysninger
Hedmark fylkeskommune har godkjent driftsstart for ny drosjesentral på Tynset, Nye Tynset
Taxisentral SA, org.nr. 981 512 853. Stiftere er Bjørn-Gunnar Kampen Kristensen og Marthe
Skjæret Nilsen. Nye Tynset Taxisentral SA har overtatt lokalene til tidligere Tynset
Taxisentral DA i Parkveien fra 01.03.2017.
Med hjemmel i yrkestransportforskriften § 46.5, ber Hedmark fylkeskommune Tynset
kommune oppnevne et medlem, som ikke er løyvehaver, til drosjesentralens styre.
Medlemmets oppgave er å ivareta trafikantenes interesser. Medlemmet oppnevnes for to år,
mars 2017–mars 2019.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Valgnemndas innstilling:
Styremedlem til Nye Tynset Taxisentral SA i perioden mars 2017–mars 2019:
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