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TYNSET, den 15.04.2014
Bersvend Salbu (s)
ordfører

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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Sak 18/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.03.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/335

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
18/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 25.03.2014
Tid:
Kl. 18.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Eggen
Margit Wang
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Varamedlemmer:
Grethe Kristin Graven
Eirin Lien
Frode Risan
Lisbeth Skiphamn Holten
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Mahdi Hassan Mouhoumed
Hanne Graneng
Arne Georg Aunøien
Kaja Haugseth
Merknad:

TYNSET, den 25.03.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
11/14

12/14

13/14
14/14
15/14
16/14
17/14

Tittel
GOSKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 18.02.2014.
VEG- OG MATRIKKELADRESSERING - VEDTAK OM VEIOG GATENAVN I TYNSET KOMMUNE ETTER
FORMANNSKAPETS ENDRINGSFORSLAG
ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE
ÅRSMELDING 2013 FOR TYNSET KONTROLLUTVALG
BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT
KJØP AV TJENESTEBILER
SØKNAD PÅ MIDLER FOR BARNEVERN 2014
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11/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
18.02.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 18.02.2014.
Behandling:
Følgende retting gjøres i protokollen i sak 9/14:
Forslaget om Terje Hylen som ny vararepresentant til regionrådet for Fjellregionen ble
fremmet av Høyre v/Berit Nordseth Moen.
Rådmannens innstilling med retting i sak 9/14 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 18.02.2014.
Protokoll i sak 9/14 rettes opp.

12/14
VEG- OG MATRIKKELADRESSERING - VEDTAK OM VEI- OG GATENAVN I
TYNSET KOMMUNE ETTER FORMANNSKAPETS ENDRINGSFORSLAG
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar forslag til vei- og gatenavn i Tynset kommune slik de fremgår av
vedlegg – dok.120 med følgende endringer:
2161
Røesgrenda (ikke Rødsgrenda)
2206
Hobdsæterveien (ikke Hovdsæterveien)
2211
Røesberget (ikke Rødsberget)
2046
Gamle Kongevei
Øverbyenga – fra FV30 til gnr./bnr. 18/8 (ny).
2169

Prestgardsveien

2. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
1601 Ruudjelen; ikke Rudgjelen. Fra Jelen til Rud.
2196 Grindalsjelen; ikke Grinddalsgjelen.
2198 Jelen; ikke Gjelen. Start fra Brydalsveien.
2191 Knøsveien; ikke Knausveien.
2214 Engveien; ikke Enga.
2008 Frengstadjelen; ikke Frengstadgjelen.
2137 Savalen rundt; ikke Sandviksveien.
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2163 Nørdre Rivlia; ikke Nørder Rivlia.
2173 Skinnaråsen; ikke Skjånnåråsen.
2013 Lia; ikke Liaveien.
2171 Retting: Fra Rv. 30 til Grafsåsen.
Forslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen:
2169 Får navnet Olsbergsveien.
2214 Får navnet Engegjelen.
Salbu trakk sitt forslag til endring adressenavn 2214.
Avstemning:
1601 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2196 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2198 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2191 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2008 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2137 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2163 Forslaget fra Salbu vedtatt med 26 stemmer mot 1.
2173 Forslaget fra Salbu vedtatt med 25 mot 2 stemmer.
2013 Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
2169 Forslaget fra Moen enstemmig vedtatt.
2214 Forslaget fra Moen enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med vedtatt endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til vei- og gatenavn i Tynset kommune slik de fremgår av
vedlegg – dok.120 med følgende endringer:
2161
Røesgrenda (ikke Rødsgrenda)
2206
Hobdsæterveien (ikke Hovdsæterveien)
2211
Røesberget (ikke Rødsberget)
2046
Gamle Kongevei
Øverbyenga – fra FV30 til gnr./bnr. 18/8 (ny).
1601
2196
2198
2191
2008
2137
2163
2173
2013

Ruudjelen; ikke Rudgjelen. Fra Jelen til Rud.
Grindalsjelen; ikke Grinddalsgjelen.
Jelen; ikke Gjelen. Start fra Brydalsveien.
Knøsveien; ikke Knausveien.
Frengstadjelen; ikke Frengstadgjelen.
Savalen rundt; ikke Sandviksveien.
Nørdre Rivlia; ikke Nørder Rivlia.
Skinnaråsen; ikke Skjånnåråsen.
Lia; ikke Liaveien.
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2171

Retting: Fra Rv. 30 til Grafsåsen.

2169
2214

Får navnet Olsbergsveien.
Får navnet Engegjelen.

2. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.

13/14
ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune med følgende endringer:
Retningslinjer for stillingsbank og omstillingsavtale tas inn som dokumenter på side 17.
Nytt avsnitt i innledningen:
Arbeidsgiver forventer at kommunens medarbeidere bruker kompetansen sin, arbeider
selvstendig, tar ansvar, respekterer hverandre og hverandres roller og aktivt bruker
medbestemmelsesretten sin. Samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver
skal skje i tråd med Hovedavtalens intensjoner med gode prosesser og medvirkning basert på
tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller.
Behandling:
Jostein Sivertsen, AP, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (26-0).
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune med følgende endringer:
Retningslinjer for stillingsbank og omstillingsavtale tas inn som dokumenter på side 17.
Nytt avsnitt i innledningen:
Arbeidsgiver forventer at kommunens medarbeidere bruker kompetansen sin, arbeider
selvstendig, tar ansvar, respekterer hverandre og hverandres roller og aktivt bruker
medbestemmelsesretten sin. Samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver
skal skje i tråd med Hovedavtalens intensjoner med gode prosesser og medvirkning basert på
tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller.

14/14
ÅRSMELDING 2013 FOR TYNSET KONTROLLUTVALG
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.
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Behandling:
Nils H. Øian, TFV, ble enstemmig erklært habil.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

15/14
BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT
Rådmannens innstilling:
- Det igangsettes utarbeidelse av kravspesifikasjon og forprosjekt for ny barnehage til
erstatning for nåværende Tronstua barnehage.
- Barnehagen lokaliseres på kommunens tomt gnr 39, bnr 554.
- Forprosjektet forelegges kommunestyret til godkjenning.
- Resterende kostnader innarbeides i økonomiplan fra 2015.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig utrede ny barnehage på egnet tomt i
sentrum. Utredningen må bl. a. klargjøre barnehagens omfang, alternative tomter i sentrum,
eventuell anvendelse av frigjort areal og framdriftsplan.
Forslaget fra Sandbakken falt med 12 mot 15 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
- Det igangsettes utarbeidelse av kravspesifikasjon og forprosjekt for ny barnehage til
erstatning for nåværende Tronstua barnehage.
- Barnehagen lokaliseres på kommunens tomt gnr 39, bnr 554.
- Forprosjektet forelegges kommunestyret til godkjenning.
- Resterende kostnader innarbeides i økonomiplan fra 2015.

16/14
KJØP AV TJENESTEBILER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune kjøper 9 biler. Disse bilene har leasingavtaler som utgår våren 2014.
Kjøpesummen på kr 1 650 000 dekkes ved å benytte ubundet investeringsfond.
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Behandling:
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Sak 16/14 Kjøp av tjenestebiler utsettes. Saken sendes tilbake for ny utredning.
Forslaget fra Steenland vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Sak 16/14 Kjøp av tjenestebiler utsettes. Saken sendes tilbake for ny utredning.

17/14
SØKNAD PÅ MIDLER FOR BARNEVERN 2014
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar søknad om 70 % stilling innen Barneverntjenesten i Nord- Østerdal.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar søknad om 70 % stilling innen Barneverntjenesten i Nord- Østerdal.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.03.2014.
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OPPSTART AV UTREDNING SAMMENSLÅING AV KULTURSKOLENE I
TYNSET OG ALVDAL
Arkiv: A30 &10
Arkivsaksnr.: 14/465

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
19/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten Tynset
Kulturtjenesten Alvdal
Saksopplysninger
Tynset kulturskole har ca 4 årsverk, 250 elevplasser, og tilbyr opplæring innen blåse- og
strykeinstrumenter, gitar, slagverk, piano, samspill/rockeverksted, billedkunst, dans og sang..
Administrativ ressurs er 40% stilling, utvides til 70% fra 01.08.14.
Bakgrunn for at administrativ ressurs økes i Tynset er at kulturskolen på Tynset har vokst til
nesten dobbelt størrelse i løpet av en 6 års periode. Hovedårsaken til dette er at dans og
billedkunst har kommet til som nye tilbud. Siden dette er undervisningstilbud i større grupper
med samme kontingent som for enetimer, har det vært mulig å ta opp nye grupper av en viss
størrelse uten økte ressurser. I tillegg ble kulturskolen for rundt 6 år siden gitt en økning i
ramma på 200 000 kr for å redusere lange ventelister. Senere har det vært et kutt på 50 000 kr.
Alle ressurser har blitt brukt til å kutte ventelister, mens økte krav til administrativ ressurs
ikke har blitt fulgt opp. Denne blir nå økt fra høsten 2014 i forbindelse med at noen lærere
ønsker å gå ned i stilling. Det er et ønske fra lærerkollegiet at den administrative ressursen
styrkes i denne forbindelse.
Alvdal kulturskole har 3 årsverk, 120 elever, og tilbud innen instrumentalundervisning
innenfor sang samt alt av blås- og strykeinstrumenter, gitar, slagverk, dans, billedkunst og
musikkgruppe tilrettelagt for funksjonshemmede.
Kulturskolene i Tynset og Alvdal har et tett samarbeid, men samarbeidet er ikke formalisert.
Samme person er rektor for begge skoler, men i to separate ansettelsesforhold.
De fleste av lærerne er også ansatt i begge skoler.
Gjennom et politisk komitearbeid i 2010 vedtok Alvdal kommune følgende vedr.
interkommunalt samarbeid innen kultur, med spesielt vekt på kulturskolen:
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Anbefaling
Tettere samarbeid med andre kommuner er viktig, spesielt for å øke stillingsstørrelsen for
lærerne. Tynset, Alvdal og Tolga kan være passende størrelse på et samarbeid.
Kulturskolene bør ikke slås sammen, jmfr økt fokus på Læring i levende lokalsamfunn, men
det må inngås avtaler slik at lærerne kan få fulle stillinger og være ansatt i en kommune (kan
variere hvilken kommune som ansetter hvilken lærer).
Komiteen ønsker økt fokus på vår lokale kulturarv, og at den løftes tyngre inn i kulturskola.
Før dette komitearbeidet kom i gang, var det også noen møter mellom Alvdal og Tynset
kommune om en form for formalisering av samarbeidet. En viktig problemstilling den gangen
var pensjonsrettigheter for lærerne, som kunne ha små stillinger i flere kulturskoler, og
dermed ikke opptjene seg pensjonsrettigheter på grunn av kravet om minimums
stillingsstørrelse hos samme arbeidsgiver. Nye retningslinjer for stillingsstørrelse og
pensjonsrettigheter som kom i 2013 gjør at dette ikke er en problemstilling lenger.
Konklusjonen den gangen var imidlertid at rådmann i Alvdal skulle lage et mandat til ei
arbeidsgruppe som skulle utrede tettere formelt samarbeid mellom de to skolene.
Vedtaket som fulgte det politiske komitearbeidet gjorde at en slik utredning den gangen
likevel ikke var aktuell. Alvdal kommune har også formidlet at de var fornøyd med det
uformelle samarbeidet vi hadde i og med at samme person var rektor ved begge skoler.
Det oppstod imidlertid en ny situasjon da rektor sa opp sin stilling ved Alvdal kulturskole med
virkning fra skoleåret 2014/15. I forbindelse med denne oppsigelsen, tok Alvdal kommune et
initiativ overfor Tynset kommune for å drøfte videre samarbeid. Det ble avholdt et møte
mellom rådmennene og kultursjefene i de to kommunene. Konklusjonen i dette møtet ble at
det fremmes politisk sak om oppstart av en utredning om sammenslåing av de to
kulturskolene.
Stillingen som rektor for Alvdal kulturskole er utlyst som en midlertidig stilling for skoleåret
2014/15 .
Saksvurdering
Samarbeidet mellom de to skolene har bestått i felles stillingsutlysninger, som har gjort det
mulig å synliggjøre muligheten for større samlet stillingsressurs, og dermed lette
rekrutteringen. Det har i mange tilfeller likevel vært snakk om to separate ansettelsesforhold
for lærerne, eller ansettelsesforhold i en av skolene med salg av ressurs til den andre. Dette har
gått begge veier. Det har også vært søkt prosjektmidler felles for de to kommunene.
Et flertall av lærerne har vært ansatt i begge skoler. Det har likevel vært avholdt ukentlige
lærermøter for hver av skolene siden noen lærere bare er ansatt i en av skolene. Dette tar
uforholdsmessig mye tid av enn liten administrativ ressurs. Det er også snakk om å følge opp
to separate budsjett. Det finnes også tilfeller der lærerne på en av skolene en periode kan ha
ledig kapasitet, mens det på den andre skolen er venteliste på dette instrumentet. Per i dag har
man ikke utnyttet muligheten av å gi elever i Alvdal kulturskole plass hos en lærer ved Tynset
kulturskole eller omvendt, siden det dreier seg om to separate skoler med to separate budsjett,
og man må bo i respektive kommune for å være prioritert til elevplass.
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En har utnyttet samarbeidsmulighetene mellom de to skolene så langt det lar seg gjøre
innenfor rammene av to separate skoler. Det er vanskelig å utnytte disse mulighetene bedre
enn det som har vært gjort uten å se på en sammenslåing. En sammenslåing av skolene vil
kunne gi muligheter til bedre ressursutnyttelse både i forhold til lærerressurs, og administrativ
ressurs, og dermed gi et bedre tilbud til brukerne i de to kommunene.
En utredning vil kunne gi svar på hvilke muligheter og konsekvenser en sammenslåing vil gi,
og komme med forlag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel med bakgrunn i
erfaringer fra andre kommuner.
Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef
Alvdal, kulturskolerektor Tynset og kulturskolerektor Alvdal.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen betydning for klima/miljø.
Rådmannens innstilling:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14
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Sak 20/14
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2011-2015 HALVVEISRAPPORT
Arkiv: 024
Arkivsaksnr.: 11/105

Saksbehandler:
Hanna Souwaid Tollan

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
47/11
Formannskapet
20/14
Kommunestyret

Møtedato
14.04.2011
29.04.2014

Vedlegg
Strategisk plan for NAV i Hedmark (2011-2015) – Halvveisrapport.
Melding om vedtak sendes til
NAV Tynset
Saksopplysninger
Strategisk plan for Nav i Hedmark er tidligere forankret mellom stat og kommune. Tynset
formannskap har i vedtak av 14.04.2011 gitt sin tilslutning til høringsforslaget vedrørende
planen.
Saksvurdering
Strategisk plan har ført til positive resultater for NAV-kontoret med målsetting om bl.a. å få
ungdommer ut i arbeid og aktivitet gjennom fellessatsing i regionen og prosjekt «Sommerjobb
for ungdom». Strategisk plan kommer til å bli forlenget etter 2015.
For nærmere utdyping og vurderinger fra NAV-kontoret vises det til vedlegget, Strategisk
plan for NAV i Hedmark (2011-2015) – Halvveisrapport.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant i saken.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Strategisk plan for Nav i Hedmark 2011–2015 – Halvveisrapport til
orientering.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 13 av 31

Sak 21/14
STYRINGSDIALOG I TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 034
Arkivsaksnr.: 14/520

Saksbehandler:
Arild Einar Trøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
21/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
1. Styringsdialogen i Tynset kommune, 15.04.2014
Melding om vedtak sendes til
Rådmannen, her
Saksopplysninger
Det såkalte styringshjulet (eller Årshjulet) har trolig sitt utspring i danske kommuner, som har
arbeidet med verdi- og dialogbasert styring i mange år. Sentrale elementer i Styringshjulet er
at kommuneplanen skal ligge til grunn for styring mot visjoner, verdier og mål.
Virksomhetsplan (økonomiplan) og årsbudsjett konkretiserer målene. Tjenestebeskrivelser og
serviceerklæringer beskriver grensesnittet mellom bruker/mottaker av tjeneste og kommunen.
Det gjennomføres av brukerundersøkelser og andre former for tilbakemelding fra brukere og
innbyggere.
Hensikten med styringsdialogen er å legge til rette for en helhetlig prosess med involvering av
innbyggere, brukere, ansatte og politikere. Det er en såkalt etisk prosess som gjennomføres,
hvor det legges vekt på visjoner, verdier og mål. Økonomien kommer først inn i neste fase –
rådmannens videre arbeid og kommunestyrets behandling av budsjett, rammer og
virksomhetsplan (økonomiplan).
Saksvurdering
Vedlegget til saken beskriver helt konkret hvordan styringsdialogen kan gjennomføres i
Tynset kommune. Det legges opp til en omfattende prosess med bred involvering av
innbyggere, brukere, ansatte og politikere. Prosessen starter med å holde brukerråd for hver
virksomhet. Deretter kobles brukere og politikere i dialogmøter.
På grunnlag av kommunestyrets dialogseminar og prioriteringer utarbeider rådmannen – i
samarbeid med ledere og støttefunksjoner – grunnlaget for budsjettvedtaket kommunestyret
skal fatte. Arbeidet skal fange opp signalene fra dialogmøtene og kommunestyrets
dialogseminar/beslutning. Det skal utarbeide rammer for virksomhetene og legges inn
forutsetninger for årsbudsjett og virksomhetsplan. Det føres dialog med lederne for
tjenesteområdene om rammer og forutsetninger. Det utarbeides grunnlagsmateriale (forslag)
til formannskapet om årsbudsjett og virksomhetsplan.
Viktig i denne fasen er en god dialog mellom rådmann/økonomisjef og virksomhetslederne
om endring i forutsetninger, rammer m.m. – slik at grunnlagsmaterialet som formannskapet
får er best mulig forankret i organisasjonen. Like viktig er god dialog og prosess mellom
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rådmann og formannskap, slik at politisk nivå har innflytelse og eierskap til det som senere
blir kommunestyrets vedtak.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket gir ingen konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre gjennomfører styringsdialog som foreslått.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 15 av 31

Sak 22/14
HØRINGSSVAR - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER
Arkiv: G21
Arkivsaksnr.: 14/510

Saksbehandler:
Oddbjørn Øien

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
22/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
Høringsnotat – reservasjonsordning for fastleger
Melding om vedtak sendes til
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, postmottak@hod.dep.no
Saksopplysninger
Reservasjonsmulighet knytter i denne omgang seg i hovedsak til henvisning til abort og
henvisning av lesbiske til assistert befruktning. Senere kan det bli aktuelt å vurdere
reservasjonsmulighet knyttet til aktiv dødshjelp. Vurderingene i dette notatet tar utgangspunkt
i reservasjon mot henvisning til abort.
I fortsettelsen vurderes ikke fastlegers behov for å reservere seg, men konsekvenser av de
foreslåtte endringene.
Høringsnotatet legger opp til at leger kan inngå avtale om reservasjon med den kommunen de
har avtale om fastlegehjemmel i. En slik avtaleinngåelse forutsetter bl.a. at det er etablert
ordninger for den abortsøkende kvinnen slik at hennes rettigheter er ivaretatt, se avsnitt 3.3 (s
10 ff) i høringsnotatet.
Det vises for øvrig til høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet i helhet.
Saksvurdering
Aborter i Norge – fakta
Det foreligger abortstatistikk for Norge fra tiden etter 1979, bortsett fra årene 1994 og 1995.
Folkehelseinstituttets nettside har følgende fakta liggende ute:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5713
&MainContent_6263=6464:0:25,5714&List_6212=6218:0:25,5723:1:0:0:::0:0
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I 2012 ble det utført 15 216 svangerskapsavbrudd i Norge - på landsbasis tilsvarer det 13,0
aborter per 1000 kvinner i alderen 15 til 49 år.
Hovedtyngden av aborter foretas hos kvinner i alderen 20-35 år. Tallene for aldersgruppene
35-39 år og 15-19 år er ganske like.
Det må antas at Tynset kommune er representativ i forhold til den nasjonale/fylkesvise
statistikken.
Lover og forskrifter knyttet til fastlegeordningen balanserer pasientenes rettigheter mot
fastlegens pikter. Ved å endre på fastlegens plikter gjennom å åpne for reservasjonsrett vil
pasientens rettigheter kunne påvirkes.
I dag har enkelte fastleger egen praksis eller uformelle avtaler med sine kolleger og sitt
hjelpepersonell slik at man ikke eller i liten grad hjelper eller henvise abortsøkende kvinner.
En uformell ordning har svakheter knyttet til at hverken fastlegen eller den enkelte kvinne
med sikkerhet blir godt ivaretatt. Dette tilsier at området trenger regulering.
I en praksis med flere leger vil fastleger hjelpe hverandre med forskjellige problemstillinger
knyttet til forskjeller i kunnskap, interesse og erfaring. Henvisning til abort har vært en slik
problemstilling. 04.11.13 skriver Arbeidets Rett om temaet:
http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6959689.ece
Det foreliggende høringsnotatet beskriver hvordan en reservasjonsrett for fastleger kan
innføres. I fortsettelsen vil dette notatet beskriver mulige konsekvenser som følge av de
endringer som beskrives i høringsnotatet.
Beskrivelse av mulige konsekvenser vil ta utgangspunkt i følgende perspektiv:
1.
2.
3.
4.

Kvinnen
Fastlegen
Tredje part
Kommunen

Konsekvenser for kvinnen
På flere steder beskriver høringsnotatet at en fastleges reservasjon vil kunne påføre belastning
på kvinnen. I høringsnotatet brukes adjektiver som «urimelig», «forholdsmessig».
Belastningen kan være knyttet til praktiske og emosjonelle forhold fordi hun må forholde seg
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til en annen lege enn fastlegen (bytte av timeavtale, flere besøk til lege for å gjøre ett ærende,
møte ny lege, møte på annet sted, osv.).
Det er i høringsnotatet lagt opp til at kvinnen skal få et tilbud hos en annen lege i nærheten i
samme kommune. I Tynset vil dette bety at tilbudet kan gis på samme sted.
Departementet bruker «forholdsmessig» som begrep. Forholdsmessighetsprinsippet er i jussen
knyttet til at en straff må stå i forhold til forbrytelsens alvorlighet. En merbelastning knyttet til
å få dekket behovet for abort, vil av kvinnen kunne oppleves som en innskrenkning av en
etablert rettighet og i verste fall en straff.

Konsekvenser for fastlegen
Fastlegen som har inngått avtale om reservasjon vil i høringsnotatets forslag ha en begrenset
og i verste fall tilfeldig reservasjonsrett.
Begrensningene i reservasjonsretten følger
1. av kravet om at fastlegen skal ha etablert et forutsigbart alternativ gjennom skriftlig
avtale med at annen lege som skal utføre arbeidet som fastlegen reserverer seg mot.
Fastlegen plikter å vise kvinnen til den andre legen, og hun skal ha time innen neste
dag.
2. av kravet om at fastlegen skal informere kvinnen om at hun kan henvende seg direkte
til sykehuset uten henvisning, og der få gjort sitt ærende.
Begge deler, og kanskje særlig punkt 2, er i praktisk forstand å regne som henvisning.
Tilfeldigheten i reservasjonsretten følger av at
1. fastlegen skal ha skriftlig avtale med en annen lege som skal møte kvinnen senest
neste dag. Av det følger at fastlegen ikke kan hevde sin reservasjonsrett når denne
legen er fraværende.
2. muligheten til å inngå skriftlig avtale med annen lege vil være avhengig av at det er
kapasitet i kommunens fastlegeordning til enhver tid. Når listekapasitet er overskredet,
enten ved legemangel eller fulle fastlegelister, vil reservasjonsretten måtte opphøre.
Forslagene i høringsnotatet er derfor lite ivaretakende i forhold til behovet for en lege som av
samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot henvisning. Etablering av fastlegepraksis er
for mange leger knyttet til investeringer i praksis og etablering av bosted. En uforutsigbarhet i
forhold til viktige samvittighetsspørsmål vil være uheldig for legen og dennes familie.

Konsekvenser for tredje part
Med tredje part tenkes i denne sammenheng på ordningens konsekvenser for andre pasienter
og andre fastleger.
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«Fastleger som ønsker avtale om reservasjon skal ha skriftlig avtale med en annen fastlege
som forplikter seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene som vurderer eller ønsker
henvisning til abort.» En slik konsultasjon skal gis senest neste dag.
I tilgjengelighetskravene i Fastlegeforskriften § 21 står: Fastlegen skal prioritere
listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.
Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem
arbeidsdager.»
I mange tilfeller er det slik at neste dags timer er fylt opp med pasienter. Innføring av en
særskilt prioritering av abortsøkende kvinner kan bety at en pasient som allerede har
timeavtale vil måtte avvises. Høringsnotatet beskriver ikke prioriteringsutfordringene dette
medfører.
Den fastlege som forplikter seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene vil få sin
praksis pliktmessig knyttet til en annen leges praksis. Dette vil påvirke handlingsfrihet i
forhold til å ha ledig kapasitet og tilstedeværelse slik at fristen om vurdering senest neste dag
tilfredsstilles. Høringsnotatet beskriver ikke dette som en utfordring.

Konsekvenser for kommunen
Det er kommunens plikt å sørge for tilstrekkelig kapasitet i fastlegeordningen. I dag skal
fastlegelistene skal ha en viss fleksibilitet og kapasiteten skal til enhver tid dekke behovet for:
•
•
•
•
•
•
•

Vanlige timer
Sykebesøk
«Second opinion»
Pasienter som ikke er tilknyttet fastlegeordningen
Øyeblikkelig hjelp, inkludert også de som tilfeldigvis oppholder seg i kommunen
Kollegial fraværsdekning ved sykdom, kurs, ferie
Mulighet for bytte av fastlege

Forslagene i høringsnotatet legger opp til at fastlegeordningen i kommunen også skal ha
kapasitet til å ta opp i seg at abortsøkende kvinner skal ha tilbud om legetime hos annen lege
innen neste dag. Videre legger forslagene opp til at det skal kunngjøres hvilke leger som er
«reservasjonsleger», og at alle de som ikke ønsker å bruke denne legen («av prinsippielle
grunner») skal ha mulighet til å bytte fastlege til en lege som ikke har reservert seg. Denne
rettigheten er altså ikke knyttet til kjønn og forplantningsdyktighet. I Tynset kommune er det i
dag svært begrenset fleksibilitet i og med at alle fastlegelistene i lange perioder er lukket.
Tynset kommune vil i dag ikke ha mulighet til å inngå avtale om reservasjon.
På flere steder beskriver høringsnotatet at en fastleges reservasjon vil kunne påføre belastning
på kvinnen. I høringsnotatet brukes adjektiver som «urimelig», «uforholdsmessig». I
kommunens vurdering av ønsket om reservasjon fra en fastlege skal hensynet til fastlegens
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samvittighet veies mot hensynet til kvinnen og hva som er en uforholdsmessig belastning for
henne. I praksis vil vurderingene være knyttet til om de praktiske forhold knyttet til å måtte
søke annen fastlege eller spesialisthelsetjenesten er uforholdsmessig belastende eller ikke.
Videre kan det være nødvendig for kommunen å gjøre vurderinger knyttet til kapasitet i sin
fastlegeordningen (jamfør over), herunder etablering av nye fastlegehjemler. Det er ikke grunn
til å tro at ulike kommuner vil utøve likt skjønn i slike saker.
Oppsummering
Høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet beskriver endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, fastlegeforskriften og forskrift om
pasient- og brukerrettigheter. Disse endringene har til hensikt å ivareta både kvinner og
fastleger. Endringene har flere konsekvenser.
For kvinnene medfører endringene en merbelastning og de kan virke innskrenkende i forhold
til rettighetene gitt i abortloven.
For fastlegen som ønsker reservasjonsmulighet vil endringene gi en begrenset og i verste fall
tilfeldig reservasjonsrett.
Andre pasienter og fastleger vil kunne oppleve uheldige konsekvenser.
Kommunene vil neppe være i stand til å håndheve lov og forskrift likt med de endringer som
er foreslått. Dette kan medføre ulikhet mellom kommuner i tilbud både for abortsøkende
kvinner og fastleger med ønske om å reservere seg.
I dag eksisterer ingen reservasjonsrett for fastleger og kvinnens rett er sikkert etablert. De
foreslåtte endringene har som beskrevet både uheldige og utilstrekkelige effekter. Ved å endre
balansen mellom pasientenes rettigheter og fastlegens plikter uthules en av suksessfaktorene
ved fastlegeordningen: At fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Beslutninger som kan medføre uthuling av fastlegeordningen bør generelt unngås, og spesielt
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
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PROSJEKT SPREDT AVLØP
Arkiv: M42
Arkivsaksnr.: 14/521

Saksbehandler:
Bård Kjønsberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
23/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
1. Forslag til retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg, datert
15.04.2014
2. Kart over områder det gjennomføres forprosjekt i.
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet i alle landets vannforekomster gjennom
EU`s vanndirektiv. Vanndirektivet har som generelt mål at alle vannforekomster minst skal
opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.
Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kap 12 og 13.
Forurensingsforskriften kap 12 omhandler avløpsanlegg på inntil 50 pe (personekvivalenter),
mens kap 13 omhandler anlegg fra 50pe til 200 pe. Tynset kommune har ca 900 avløpsanlegg
som omfattes av kap 12 i forurensningsforskriften, mens det er bare ett anlegg i kommunen
som omfattes av kap 13 i forurensningsforskriften. Ut fra dette vil prosjektet rette seg mot
anlegg som omfattes av kap 12, dvs mindre avløpsanlegg. Et avløpsanlegg til en enebolig er
på 5 pe.
Tynset kommune har med dette startet opp et prosjekt for opprydding i spredte avløp.
Utgangspunktet har vært generell kunnskap om status og merknader på tømmesedler fra
slamtømming over flere år. Merknadene gjenspeiler at anleggene ikke fungerer som forutsatt
og har da ikke den renseevnen som lovverket krever.
Prosjektets målsetninger er og:
- Unngå/redusere lokal forurensning fra spredt avløp.
- Bedre vannkvaliteten i alle elver og bekker slik at den tilfredsstiller hygieniske og
bruksmessige krav til rekreasjonsmessig bruk (bading).
Prosjektet startet vinteren 2012 og vil avsluttes i løpet av sommeren 2014. Mye av tiden har
gått med til å kvalitetssikre data og oppdatere register over alle private avløpsanlegg. Våren
2012 ble det gjennomført tilsyn kombinert med slamtømming av ca. 130 anlegg med årlig
tømming. Av disse 130 anleggene ble det funnet følgende:
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30 anlegg med synlig forurensning, dvs. at det enten renner ut på bakken eller rett i en
bekk.
- 25 anlegg med unormalt nivå, dvs. at ved høyt nivå er infiltrasjonen treg, ved lavt nivå
så kan kummen være utett eller den kan ha blitt lenset/tømt.
- 8 anlegg med tilbakeslag. Dvs. at vannet renner inn i kummen etter som den blir tømt,
enten fra infiltrasjon eller fra grunnen utenfor.
- 90 anlegg med for få kammer i slamavskiller
Utover informasjon som ble innhentet under tilsyn, har kommunen data på det enkelte
anlegget som sier noe om størrelse og antall kammer. Dette har igjen sammenheng med
rensegraden til anlegget.
Videre ble det gjennomgått alle data fra både arkiv, tidligere registreringer og tømmefirma.
Disse dataene dannet da grunnlaget for brev som ble sendt ut til alle anleggseiere i hele
kommunen. Den enkelte anleggseier fikk derfor muligheten til å komme kommentarer om
dataene var riktige eller ikke. Videre ble disse dataene sett opp mot system for kommunale
gebyrer og gebyrene ble justert etter anleggets standard. I tillegg ble alle anlegg knyttet opp til
en koordinat i kartet slik at en lettere kan se ansamlinger av for eksempel anlegg som tømmes
årlig.
Fra tidligere har Tynset kommune gjort en klassifisering av avløpsanleggene i tre kategorier.
Klassifiseringen er videreført med noen tillegg.
Klasse 0
Anlegg bygget og godkjent etter 1985 (beregnet rensegrad 90 %), tømmes 2. hvert år. Alle
anlegg med godkjent slamavskiller
Klasse 1
Anlegg bygget og godkjent før 1985 (beregnet rensegrad 50 %), tømmes 2. hvert år. Anlegg
med nok volum og kamre i slamavskiller, dvs tidligere godkjente slamavskillere.
Klasse 2
Eldre anlegg uten godkjenning og med feil/mangler ved slamavskiller og/eller
infiltrasjonsanlegget (beregnet rensegrad 20 %), tømmes hvert år
Fordelingen av anlegg:
Kl. 0.
160 anlegg
Kl. 1.
290 anlegg
Kl. 2.
339 anlegg
Fellesanlegg kl. 2.
99 anlegg
Fellesanlegg kl. 0 og 1.
48 anlegg
Minirenseanlegg
5 anlegg
Fritidsanlegg
150 anlegg
Minirenseanlegg/tette tanker/ gråvann fritid 35 anlegg
Totalt antall anlegg
ca. 1125 anlegg
Da prosjektet startet mente en at det var mellom 900 og 950 anlegg i hele kommunen.
Tynset kommune har sammen med flere av nabokommunene laget en lokal forskrift for spredt
avløp etter kap. 12 i forurensningsforskriften. Forskriften er sentral i behandlingen av
utslippstillatelser fremover og vil være sentral i dette prosjektet. Forskriften sier noe om hva
slags type anlegg en ønsker i kommunen og hvilke krav som skal settes. Forskriften forbyr
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bl.a. tette tanker. Den sier også litt om eldre anlegg og gir hjemmel for pålegg om oppgradere
anlegg som ikke er forskriftsmessig. Forskriften trådte i kraft 1.8.2012.
Forskriften setter også krav til hvordan anleggene skal utformes, og ut fra det, så er det ca. 85
anlegg i hele kommunen som tilfredsstiller forskriftens krav. Dette har selvsagt sammenheng
med når anleggene ble bygget, og det er da de anleggene som er bygget de siste 10 årene som
kommer i denne gruppen. Dette forklares med at forskriften setter krav til støtbelaster/pumpe
på infiltrasjonsanlegg, dette ble vanlig først på 2000-tallet. Kravet om støtbelaster/pumpe ble
innført for og øke levetiden på anleggene.
Saksvurdering
Tynset kommune har gjennom mange år utvidet offentlig avløpsnett som videre er tilknyttet
offentlig renseanlegg. Slikt nett og anlegg er dyrt å etablere, men har lang levetid.
Ledningsnettet blir dyrere jo lengre det er og jo færre tilknytninger det er per lengdeenhet.
Derfor vil lønnsomheten med og utvide ledningsnettet bli lavere jo lengre det er mellom hver
tilknytning. Dette medfører at det er i de tettere bebygde områdene slikt ledningsnett er
lønnsomt. Tynset kommune har bygd ut store deler av de tettere bebygde områdene,
sammenlignet med kommuner ellers i landet har Tynset kommune bygd ut forholdsvis mye.
Tynset kommune har praktisert en regel om at de som er nærmere offentlig ledningsnett enn 2
tomtebredder skal tilknytte seg. I praksis vil dette si ca. 60 meter. Denne regelen har bakgrunn
i tidligere plan- og bygningslov men har vært praktisert svært forskjellig i mange kommuner.
Tynset kommune ønsker å ha klarere regler for tilknytning til offentlig ledningsnett og har
derfor utarbeidet forslag til «Retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og
avløpsanlegg», se vedlegg. Retningslinjene tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven og
konkretiserer begrepene der i form av lokale vilkår. Lokale vilkår tar utgangspunkt i hva det
koster for den enkelte og tilknytte seg offentlig nett. Kostnaden som det foreslås i
retningslinjene er knyttet opp mot grunnbeløpet i folketrygden. Dette for at retningslinjene
ikke skal måtte revideres med bakgrunn i prisstigning osv. Det er tatt utgangspunkt i 1,5G (1,5
ganger grunnbeløpet i Folketrygden) som var 1,5 x 85 245 kr per 1.5.2013, dvs 127 867 kr.
Bakgrunnen for at dette settes så høyt er at dersom en skal bygge nytt privat avløpsanlegg så
ligger kostnadene på mellom 100 000 – 150 000 avhengig av hva slags type anlegg en bygger.
Levetiden til ett privat avløpsanlegg vil i tillegg være kortere enn en privat stikkledning
tilknyttet offentlig avløpsnett, slik at over tid så vil en tilknytning til offentlig avløpsnett være
det billigste alternativet.
Det er i hovedplan for avløp pekt på områder som kan ha potensiale for utvidelse av offentlig
avløpsnett. Det ble arrangert folkemøte i januar 2014 for å drøfte disse områdene med
innbyggerne. Resultatet fra møtet ble at kommunen skulle sette i gang forprosjekter for de
aktuelle områdene for å beregne hva det vil koste for den enkelte.
Dette gjelder områdene:
- Østre/Vestre Brekkvei.
- Motrøsletta.
- Bygda mot Næverrøsta.
- Bangmoen.
Se vedlegg for kart over områdene. Forprosjektene vil da danne grunnlag for hva som vil skje
videre i disse områdene. Inntil videre så vil eventuelle pålegge om oppgradering av
avløpsanlegg innenfor områdene få så lang frist at forprosjektene er avklart.
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Prosjektets videre arbeid fremover vil bli å avklare de private avløpsanleggene som ikke
fungerer som de skal. Rådmannen mener det kan jobbes videre ut fra følgende kriterier.
-

Anlegg som ikke har tett slamavskiller.
Anlegg med synlig forurensning.
Anlegg med for liten slamavskiller og for få kamre.
Anlegg som har problemer med at infiltrasjonen er delvis tett og de har unormal
vannstand i slamavskiller.

Dette så vil da stort sett dreie seg om avløpsanlegg i klasse 2 anlegg som i dag tømmes årlig.
Disse anleggene er stort sett bygd mellom tidlig 60-tallet og frem til 80 tallet og har derfor
også en alder som tilsier at renseeffekten er svært lav.
Etter tilsynet som ble gjennomført på ca. 130 anlegg så ble det registrert 30 anlegg med synlig
forurensning i form av oppslag i terreng eller direkte utløp. Disse 130 anleggene var alle i
klasse 2 og blir tømt årlig. Det vil kreve forholdsvis stor ressurs å gjennomføre tilsyn på alle
avløpsanlegg i kommunen. Per dags dato så registrerer slamtømmer noen enkle avvik ved
tømming, dette kan være «unormalt nivå» og «dykker mangler». Rådmannen vurderer derfor
at slamtømmer skal kunne pålegges en form for minitilsyn, der en ser etter om det finnes utløp
fra anlegget, om det forekommer oppslag i terrenget og om slamavskiller er tett med unntak
av inn- og utløp. Dette vil igjen oversendes kommunen og en kan da ta tak i de anleggene med
merknader for videre vurdering.
Rådmannen anbefaler å kreve oppgradering av de anleggene som faller inn under kriteriene
som nevnt ovenfor, dvs. ca. 340 anlegg + 100 anlegg som er fellesanlegg totalt ca. 440 anlegg.
Problematikken er at det er begrenset med kompetanse i regionen når det gjelder prosjektering
av separate avløpsanlegg, og en må derfor fordele oppgraderingen over tid. Gjennom
prosjektet har flere skolert seg i regionen og vi regner med at det kan bygges inntil 50 anlegg
per år. Når da administrasjonen gir pålegg om oppgradering, foreslås det å gi frist på 2 år før
tiltaket skal være gjennomført, dette begrunnes med at den enkelte blir pålagt store kostnader
som krever noe tid for å kunne finansiere. Dvs. at en ikke kan regne med de 2 første årene av
kommende periode og en vil da kunne være ferdig med oppgraderingene etter ca. 11 år.
En ser da for seg å ta tak i de anleggene som ut fra tilsyn har synlig forurensning først, og
deretter starte oppryddingen områdevis. De som har mulighet til å tilknytte seg offentlig
avløpsnett, vil bli pålagt å tilknytte seg det i trå med retningslinjene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtakets vil ha en positiv påvirkning for bærekraftig utvikling i forhold til klima og miljø.
Det vises til opplysninger i saken vedr EU’s vanndirektiv.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
datert 15.04.2014.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens kriterier for videre prioritering av oppgradering
av avløpsanlegg. Det settes i gang oppgradering områdevis av avløpsanlegg i klasse 2.
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YTRE VEDLIKEHOLD TJØNNMOSENTERET – FINANSIERING
Arkiv: 610
Arkivsaksnr.: 14/448

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
24/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Tjønnmosenteret stod ferdig bygd i 2000. Dette er 14 år siden og bygget har ikke vært beiset
siden det ble bygd. Bygget begynner nå å bære preg av manglende ytre vedlikehold. Dersom
en skal bevare bygget videre og unngå økte vedlikeholdskostnader, må bygget beises så snart
som mulig. Bygget har 2 445m2 vegg som må beises. I tillegg kommer rekkverk, dører og
vinduer med videre. Deler av bygget er i 3 etasjer.
Saksvurdering
Tjønnmosenteret er et relativt høyt og stort bygg, med mye vinduer, verandarekkverk m.m.
Størrelsen på bygget, samt mengden vinduer m.v. tilsier at arbeidene bør gjennomføres av
profesjonelle dersom en skal være sikret et bra resultat. Videre er deler av bygget i 3 etasjer.
Ved å sette bort arbeidet til profesjonelle unngår kommunen å pådra seg ansvar i forbindelse
med eventuelle ulykker ved arbeide i høyden. Det er derfor forutsatt å lyse arbeidene ut på
anbud.
Beising inkludert noe skraping, er kostnadsberegnet til ca. kr 800 000,-. Så store
vedlikeholdskostnader kan ikke dekkes innenfor enhetens budsjett. Denne type kostnader kan
heller ikke dekkes over investeringsbudsjettet, det må tas av driftsmidler.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Bygget vil få økt levetid og dermed bidra positivt.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å benytte kr 800 000,- av disposisjonsfondet til beising av
Tjønnmosenteret.
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OPPRUSTING AV ARKIVET I RÅDHUSET – FINANSIERING
Arkiv: 610
Arkivsaksnr.: 14/449

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
25/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg:
1.
Brev fra Riksarkivaren datert 02.07.2010
2.
Statsarkivets tilbakemelding på bygningsfaglig rapport, datert 17.08.2012
Andre dokumenter i saken
1. Bygningsfaglig rapport av 13.09.11, utarbeidet av Solvang og Fredheim.
2. Særutskrift leie av arkivlokaler av 24,01.2013
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Arkivordningen i kommunal sektor er underlagt flere bestemmelser i arkivloven (lov av 4.
desember 1992 nr. 126 om arkiv, forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlige
arkiver, § 5-1 m.fl.). Således fastsetter forskriftene klare krav til arkivforholdene.
Administrativt-/dagarkiv for Tynset kommune er i dag lokalisert i 1. etasje, -rådhuset. I tillegg
leier Tynset kommune ca. 100 hyllemeter (arkivdepot, eldre- og avsluttede arkiver) ved IKA
Opplandene på Lillehammer (tilgjengelig pr. i dag ca. 50 hyllemeter).
På oppfordring fra Riksarkivaren (generelt for alle kommunene), ble det i 2011 oversendt en
bygningsfaglig rapport vedrørende administrativt dagarkiv (arkivet har ikke formell
godkjenning) for Tynset kommune. I tilbakemeldingen fra Statsarkivet i Hamar, henvises det
til flere mangler jf. arkivforskriften, (hovedsakelig brannforskriften) med pålegg om
utbedring, samt skriftlig redegjørelse for hvordan manglene vil bli utbedret, eventuelt
overføring til annen godkjent arkivdepot, -dette skal skje innen 15.02.2013.
Administrativt arkiv for kommunene vil være aktuelt i mange år fremover. Å etterkomme
internkontrollforskriften/pålegg vedrørende brann, er av bygningsteknisk art, men arkivet er
lite brukervennlig med tre-reoler (kravet er reoler av ubrennbart materialer) i høyden, samtidig
er det heller ikke ledig kapasitet for ytterligere arkivering i arkivet. Kulturkafeen har i lengre
tid meddelt at de har behov for mer plass til lager etc. Da arkivet er lokalisert rett bak
kulturkafeen, vil dette arealet, om det frigjøres, dekke deres behov.
Kommunen var derfor i 2013 i samtaler med Rammsmoen Terrasse for tilrettelegging av et
areal her (i underetasjen, ca. 135m2/ omlag 1000 hyllemeter) for leie. Utbygger kunne
tilrettelegge dette arealet slik at det tilfredsstilte arkivforskriften. Alternativet ble godkjent i
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formannskapet, sak 11/13. Prosessen med å bygge Ramsmoen terrasse stoppet imidlertid og
en står fortsatt uten godkjente arkivlokaler.
Saksvurdering
Det er i ettertid vurdert andre lokaler, både for leie, å bygge nytt, eller finne andre lokaler
innen kommunens egen bygningsmasse. Utgangspunktet har vært at dagarkivet helst bør
lokaliseres i nærheten av kommuneadministrasjonen/servicetorget/arkivar og ikke være for
kostbart.
Etter denne vurderingen har en kommet fram til at det er mulig å oversende mer av
arkivmaterialet som ikke er så ofte i bruk til IKA Opplandene på Lillehammer. Det vil
redusere arealbehovet for lokalt arkiv betraktelig og eksisterende arkivlokaler vil være store
nok. Eksisterende lokale har en grunnflate på 33m2, men med rullearkiv i en høyde av 2,4
meter vil en kunne få plass til relativt mye.
Dersom arkivlokalet oppgraderes slik at det tilfredsstiller kravene til lokaler i arkivforskriften,
bør dette dekke kommunens behov framover. En slik løsning vil gi den beste løsningen i
forhold til økonomi og vil samtidig være akseptabelt i forhold til de behov kommunen har til
arkivløsning.
Å oppgradere eksisterende arkivlokaler til godkjent stand og skifte ut trereolene med
godkjente stålreoler, vil koste ca. kr 270 000,-. Enhetens har ikke budsjettert med å
gjennomføre dette tiltaket, samtidig som tiltaket pga. sin art må dekkes av driftsmidler.
Tynset kommune er i kontakt/dialog med Statsarkivet i Hamar om de løsninger kommunen
vurderer. Statsarkivet er positiv til prosessen, men krever at arkivlokalene opprustes til
godkjent stand.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltaket er positivt i forhold til klima og miljø, ved at det blir gjenbruk av eksisterende lokaler.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at eksisterende arkivlokaler i 1. etasje i rådhuset rehabiliteres og
bevilger kr 270 000,- til istandsetting av lokaler og innkjøp av nødvendig inventar.
Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet.
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VENTILASJONSANLEGG FURUMOEN - FINANSIERING
Arkiv: 614
Arkivsaksnr.: 14/495

Saksbehandler:
Svein Magne Storaas

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
26/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Rehabilitering av ventilasjonsanlegg Furumoen
Det har i lengre tid vært ønsket å gjøre noe med innemiljøet på Furumoen. Dette gjelder både
fra ansatte og fra tillitsvalgte for beboere og pårørende. Det gamle ventilasjonsanlegget er slitt,
tilfredsstiller ikke dagens krav og det bør skiftes ut. I tillegg må anlegget utvides noe. Tiltaket
ligger inne i årsbudsjett for 2014 med kr 2 500 000.
Eksisterende ventilasjonsanlegg består av en friskluftvifte med forvarming, plassert i kjeller.
Denne gir friskluft til entrè samt fløy med kjøkken, stuer og kjeller. For avtrekk er det benyttet
4 stk. takvifter som betjener hver sin avgrensede bygningsdel; 1 stk. for hver boligfløy, 1 stk.
for entrè inkl. fellesbad, skyllerom etc, samt 1 stk. for stuefløy med kjøkken og kjeller.
Det er få og store innblåsningspunkter, noe som gir store luftstrømmer i korridorer og
utfordringer med balansering av luftmengden. Dette gir høy lufthastighet over ventiler og
fører til mye støy fra ventilene generelt.
I boligfløyene er det kun tilluft via spalteventiler under vindu i yttervegg. Avtrekksvifte skaper
undertrykk i hver enkelt bolig. Spalteventilene blir gjerne tettet igjen for å unngå trekk.
Det finnes ikke noen form for varmegjenvinning, avtrekksviftene har en samlet kapasitet på ca
5200 m3 pr.time. Alle vifter går døgnkontinuerlig.
Saksvurdering
Under prosjekteringen har det blitt avdekket flere momenter.
• Kanaldimensjoner er betydelig større. Krav til luftmengde har økt og krav til støy fra
ventilasjon har blitt skjerpet. Dette gjør igjen at alle eksisterende kanaler må skiftes.
• Himlingshøyden er som i en ordinær bolig; 2,45m. Dette medfører at isolerte
fordelingskanaler må legges på kaldtloft.
• Det er nødvendig at bygget er i drift under ombyggingen med så små forstyrrelser som
mulig.
• Eksisterende Friskluftvifte er plassert i kjeller. Nytt aggregat er vesentlig større enn det
gamle i fysiske mål. Det er ikke plass til nytt aggregat i dette rommet, bomberom
begrenser muligheten til plassering. Det er ikke ønskelig med store ombygninger for
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etablering av sjakter som igjen går på bekostning av arealer og de romløsninger som er
pr. i dag.
• En har da kommet til at det bør etableres et nytt teknisk rom på loft, over servicedel
hvor det er betongdekke. Komplisert takkonstruksjon og behov for noe mer høyde
medfører at det etableres et oppløft på takflaten som vender mot Olaf Røsts gate,
mønehøyden kan bli løftet ca. en halv meter lokalt over nytt ventilasjonsrom. Adkomst
for service vil bli utvendig via enkel leider.
• Det monteres inn 2 stk. mindre aggregater som betjener hver sin funksjonsdel (ett som
betjener boligene samt vaktrom, og ett som betjener kjøkken og stuer). Ventilasjonen
vil da behovsstyres mellom dag og natt.
Nytt vifterom kan bygges uavhengig av driften på Furumoen. Ventilering av boligene vil bli
ferdig først, og eksisterende aggregat vil betjene fellesarealene vesentlig lengre i
byggeperioden. Betydelig mer bygningsmessige arbeider, samt komplett nytt kanalnett gjør at
kostnadsrammen er for liten. Denne må økes med kr 1,1 mill. dersom prosjektet skal bli en
realitet. Totalramme for prosjektet blir da: kr 3.600.000,Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Inneklima på Furumoen vil bli vesentlig forbedret etter installasjon av et nytt
ventilasjonsanlegg. Det er et høyt støynivå fra eksisterende anlegg, enkelte rom oppleves som
svært slitsomme å oppholde seg i, og går ut over arbeidsmiljøet.
Eksisterende aggregat er ikke utstyrt med varmegjenvinner.
Nytt ventilasjonsanlegg vil gi vesentlig lavere energiforbruk da det er utstyrt med
varmegjenvinner. Teoretisk årlig besparelse er oppgitt av konsulent til ca. kr 100 000,Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnad på kr. 3.600.00,. Nytt ventilasjonsanlegg på Furumoen senter finansieres i sin helhet med låneopptak.
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UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Arkiv: 080
Arkivsaksnr.: 14/486

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
27/14
Kommunestyret

Møtedato
29.04.2014

Andre dokumenter i saken
1. FRASIGELSE FOLKEVALGT, datert 08.04.2014
Melding om vedtak sendes til
Kaja Haugseth
Lisbeth Skiphamn Holten, Tufteveien 11, 2500 Tynset
Ibrahima Sesay, Evensmotrøa 4, 2500 Tynset
Gruppeleder for Arbeiderpartiet Morten Sandbakken, Mogata 5, 2500 Tynset
Tynset Arbeiderparti v/leder Vidar Mortensen, Kløftryggen 7 B, 2500 Tynset
Tynset ungdomsskole
Saksopplysninger
Kaja Haugseth, Arbeiderpartiet, har skriftlig gitt beskjed til ordføreren om at hun fra og med
10. april 2014 er folkeregisterført i Elverum kommune.
Kommuneloven § 14-1 a): Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved
valg til kommunestyre og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret
som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket.
Kommuneloven § 15-1: Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden,
trer endelig ut av dette.
Som følge av Haugseths uttreden rykker Lisbeth Skiphamn Holten opp som fast representant
til kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun blir også medlem av komite for oppvekst.
De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp.
Haugseth er kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole.
Oskar Snarvold, AP, er vararepresentant. Valgnemnda innstiller ny representant og
vararepresentant.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Kaja Haugseth trer varig ut av Tynset kommunestyre fra og med 10. april 2014.
Lisbeth Skiphamn Holten blir fast medlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet fra samme
dato. Holten blir medlem av komite for oppvekst.
Vararepresentanter til kommunestyret for Arbeiderpartiet:
1. Ibrahima Sesay
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2. Kari Skjulhaug
3. Magnus Arne Normann
4. Evelyn Sørgård Næverdal
5. Stella Bjørnstad
6. Terje Grandum
7. Britt Kreutzmann
Valgnemndas innstilling:
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Oskar Snarvold
Vararepresentant: Valgnemndas innstilling blir lagt frem i møtet.
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