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Saksnr.

Tittel

119/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
FORMANNSKAPET DEN 13.10.2016.
120/16
UTSATT SAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV
FAST EIENDOM GNR. 57 BNR. 4
121/16
SØKNAD OM DELING GNR 98 BNR 5 BRUKSRASJONALISERING
122/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG, DEL AV
EIENDOMMEN GNR 54 BNR 1 I TYNSET
123/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG, DEL AV
EIENDOMMEN GNR 55 BNR 1, I TYNSET
124/16
KONSESJON FOR ERVERV AV SKOGTEIG, GNR. 71 BNR
575 I TYNSET
125/16
LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL
OG TYNSET 2014–2017 – STATUS, UTVIDELSE OG
TILLEGGSFINANSIERING
126/16
NÆRPOLITIREFORMEN - UTTALELSE
127/16
UTREDNING AV EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV
HEDMARK OG OPPLAND FYLKESKOMMUNER

Det ble lagt frem bordsak (tilleggssak) i møtet.:
128/16
TESTKJØRING MED BIL PÅ ISEN PÅ KVIKNDØLTJØNNA SAVALEN DRIFT
Formannskapet godkjente å behandle saken.
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119/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
13.10.2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.10.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.10.2016.

120/16
UTSATT SAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
GNR. 57 BNR. 4
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Støen Lillemoe og Rakel Oddny Brøten
konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Støeng, gnr. 57 m.fl. bnr. 4 m.fl. til en pris
av kr 2 890 000, samt løsøre til kr 210 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom på Støen øvre i Tynset, gnr. 57 m.fl. bnr. 5
m.fl.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ola Støen Lillemoe og Rakel Oddny Brøten
konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Støeng, gnr. 57 m.fl. bnr. 4 m.fl. til en pris
av kr 2 890 000, samt løsøre til kr 210 000.
2. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med
konsesjonssøkernes øvrige landbrukseiendom på Støen øvre i Tynset, gnr. 57 m.fl. bnr. 5
m.fl.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11 og begrunnes med at
ervervet gir en drifts- og samfunnsmessig god løsning.
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121/16
SØKNAD OM DELING GNR 98 BNR 5 - BRUKSRASJONALISERING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Magne Lunaas samtykke til oppdeling av
landbrukseiendommen Lonåsmoen Nordre, gnr. 98 m.fl. bnr. 5 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt
eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr. pkt. 2 i vedtaket, innen 1. mai 2017
selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen vil styrke
eksisterende gardsbruk i drift og gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen anses å
ivareta hensynet til vern av arealressursene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Magne Lunaas samtykke til oppdeling av
landbrukseiendommen Lonåsmoen Nordre, gnr. 98 m.fl. bnr. 5 m.fl. i Tynset.
2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt
eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området.
3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr. pkt. 2 i vedtaket, innen 1. mai 2017
selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og begrunnes med at delingen vil styrke
eksisterende gardsbruk i drift og gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen anses å
ivareta hensynet til vern av arealressursene.

122/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG, DEL AV EIENDOMMEN GNR 54 BNR
1 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv av en 41 dekar
stor skogteig, del av eiendommen gnr. 54 bnr. 1 i Tynset, til en kjøpesum på kr 50 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
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3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv av en 41 dekar
stor skogteig, del av eiendommen gnr. 54 bnr. 1 i Tynset, til en kjøpesum på kr 50 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

123/16
KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG, DEL AV EIENDOMMEN GNR 55 BNR
1, I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv av en 44 dekar
stor skogteig, del av eiendommen gnr. 55 bnr. 1 i Tynset, til en kjøpesum på kr 65 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv av en 44 dekar
stor skogteig, del av eiendommen gnr. 55 bnr. 1 i Tynset, til en kjøpesum på kr 65 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fl. bnr. 18 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
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124/16
KONSESJON FOR ERVERV AV SKOGTEIG, GNR. 71 BNR 575 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv skogteigen gnr.
71 bnr. 575, del av eiendommen gnr. 71 bnr. 36 i Tynset, til en kjøpesum på kr 63 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fk. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ivar Bekkevoll konsesjon på erverv skogteigen gnr.
71 bnr. 575, del av eiendommen gnr. 71 bnr. 36 i Tynset, til en kjøpesum på kr 63 000.
2. Det er et vilkår at arealet legges til og drives sammen med konsesjonssøkers eiendom
Brustad, gnr. 73 m.fk. bnr. 1 m.fl. i Tynset.
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 9 og 11, og begrunnes med at
ervervet medfører en styrking av søkerens driftsenhet og at ervervet gir drifts- og
arronderingsmessige gode løsninger.

125/16
LEVENDE LANDBRUK - LANDBRUKSPROSJEKT ALVDAL OG TYNSET
2014–2017 – STATUS, UTVIDELSE OG TILLEGGSFINANSIERING
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, bevilger inntil kr 67 500 som delfinansiering av
utvidelsen av prosjektet «Levende landbruk» - det felles landbruksprosjektet i Tynset og
Alvdal 2014-2017.
2. Beløpet innarbeides i budsjett for 2017 og belastes næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, bevilger inntil kr 67 500 som delfinansiering av
utvidelsen av prosjektet «Levende landbruk» - det felles landbruksprosjektet i Tynset og
Alvdal 2014-2017.
2. Beløpet innarbeides i budsjett for 2017 og belastes næringsfondet.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Formannskapet

Side 6 av 8

126/16
NÆRPOLITIREFORMEN - UTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, formannskapet, vedtar vedlagte høringssvar som uttalelse til
politimestrenes høring om organisering med lokalisering av tjenesteenheter og tjenestesteder.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Stryke «tjenestested» i vedtaket i høringsuttalelsen.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, formannskapet, vedtar vedlagte høringssvar som uttalelse til
politimestrenes høring om organisering med lokalisering av tjenesteenheter og tjenestesteder,
med følgende endring:
Stryke «tjenestested» i vedtaket i høringsuttalelsen.

127/16
UTREDNING AV EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV HEDMARK OG
OPPLAND FYLKESKOMMUNER
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Tynset mener at utredningen «En ny region - Hedmark og Oppland?» ikke
gir tilstrekkelig grunnlag for å treffe en beslutning om eventuell sammenslåing av Hedmark
og Oppland.
Dersom Hedmark og Oppland ønsker å gå videre med spørsmålet om sammenslåing må en
framtidig plattform med avklaring av viktige spørsmål om organisering og lokalisering
utredes først. Uten en slik utredning er det vanskelig å vurdere konsekvensene av en eventuell
sammenslåing, og følgelig også å kunne ha en klar formening om spørsmålet.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet:
1. Tynset kommune, ved formannskapet, sier nei til sammenslåing av fylkene Hedmark og
Oppland ut fra det som nå foreligger som utredninger.
2. Begrunnelsen er at de nye oppgavene som muligens skal tilfalle fylkene må synliggjøres
før et vedtak om sammenslåing kan gjøres.
3. Det hadde vært ønskelig med en plattform som skisserer hva en eventuell sammenslåing
av Oppland og Hedmark skal bygge på. Slik prosessen er bestemt, er det verken tid eller
planer for å etablere en sånn plattform.
Forslaget fra Senterpartiet vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, ved formannskapet, sier nei til sammenslåing av fylkene Hedmark og
Oppland ut fra det som nå foreligger som utredninger.
2. Begrunnelsen er at de nye oppgavene som muligens skal tilfalle fylkene må synliggjøres
før et vedtak om sammenslåing kan gjøres.
3. Det hadde vært ønskelig med en plattform som skisserer hva en eventuell sammenslåing
av Oppland og Hedmark skal bygge på. Slik prosessen er bestemt, er det verken tid eller
planer for å etablere en sånn plattform.

128/16
TESTKJØRING MED BIL PÅ ISEN PÅ KVIKNDØLTJØNNA - SAVALEN DRIFT
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 112/16 fra 13.10.2016
2. Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven § 35 bokstav c
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 112/16 fra 13.10.2016
2. Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven § 35 bokstav c
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