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TYNSET, den 15.03.2016

Merete Myhre Moen (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 27/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
01.03.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/321

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
27/16
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 01.03.2016
Tid:
Kl. 18.00
Orientering om Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) v/ordfører i
Engerdal
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
Berit Nordseth Moen
Solfrid Storli
Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Vidar Mortensen
Karoline Hodal Tronsmoen
Sindre Sørhus
Gerd Engebakken
Margit Wang
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Christian Fr. Steenland
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen

TYNSET KOMMUNE

Varamedlemmer:
Erland Horten
Odd Erik Resell
Ingrid Lium
Evelyn S. Næverdal
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Jon Tore Dalsegg
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Kjetil O. Lorentzen (ingen vara
møtte)
Merknad:
Interpellasjon ble reist av Christian Fr.
Steenland, V, og ble besvart av ordfører.
TYNSET, den 01.03.2016
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10/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.01.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.01.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.01.2016.

11/16
SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIKLING AV NORSK SPEKEMATFESTIVAL –
NY BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Tynset arrangement SA om et årlig tilskudd på kr
500000 over en periode på tre år til utvikling av Norsk spekematfestival. Tilskuddene kan
utbetales årlig i forkant av hver festival etter anmodning fra Tynset arrangement SA.
Behandling:
Arne Eggen, SP, ble enstemmig erklært habil.
Endringsforslag fra Høyre v/Ingrid Lium:
Tynset kommune innvilger søknad fra Tynset arrangement SA om et årlig tilskudd på kr
500 000 over en periode på tre år til utvikling av Norsk Spekematfestival. Tilskuddet for
arrangementet i 2016 kan utbetales i mars 2016. De to neste års tilskudd utbetales – etter årlig
søknad til næringsfondet – i forkant av hver festival til Tynset arrangement SA.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Forslaget fra Lium falt med 3 stemmer mot 23 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Tynset arrangement SA om et årlig tilskudd på kr
500000 over en periode på tre år til utvikling av Norsk spekematfestival. Tilskuddene kan
utbetales årlig i forkant av hver festival etter anmodning fra Tynset arrangement SA.
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12/16
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BILOPPHUGGERI
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger kr 200 000 til Harald Hansen i forbindelse med etablering av
bilopphuggeri på Tynset.
Det settes som forutsetninger for at tilskuddet skal kunne utbetales at dette ikke kan skje før
en samlet finansieringsplan for hele prosjektet er avklart og at alle formaliteter knyttet til
aktuell tomt for etableringen er i orden.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan:
Tynset kommune avslår i denne omgang søknad om bevilgning til oppstart av bilopphuggeri,
og oppfordrer Harald Hansen til først å vurdere lokalisering innen områder regulert til
næringsformål.
Det er spesielt viktig at en virksomhet som bilopphuggeri lokaliseres til steder der det gjør
minst skade på landskap og naturmiljø.
Forslaget fra Moan enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune avslår i denne omgang søknad om bevilgning til oppstart av bilopphuggeri,
og oppfordrer Harald Hansen til først å vurdere lokalisering innen områder regulert til
næringsformål.
Det er spesielt viktig at en virksomhet som bilopphuggeri lokaliseres til steder der det gjør
minst skade på landskap og naturmiljø.

13/16
FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til høringsnotatets vurderinger og konklusjon.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg vekter ned kriteriet PU over 16 år fra
13.97 til 9,72 %. Det må da forutsettes at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for
ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende for at dette skal kunne aksepteres.
Tilleggsforslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til høringsnotatets vurderinger og konklusjon.
Følgende tillegg tas inn i høringsuttalelsen:
Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg vekter ned kriteriet PU over 16 år fra
13.97 til 9,72 %. Det må da forutsettes at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for
ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende for at dette skal kunne aksepteres.

14/16
POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune vedtas med de endringer som er beskrevet
i saksutredningen.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer i politisk delegeringsreglement
med vedlegg.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
1.1 Formål
Tilleggspunkt. Nytt punkt 1.1 b side 3:
Lokaldemokrati og innbyggernes mulighet for deltakelse.
Tidligere punkt b blir nytt c osv.
2 Reglementets formål
Endringsforslag: 2.1 a side 4: Stryke siste del av setning. Ny setning blir:
At de folkevalgte gis mulighet til å konsentrere seg om politiske saker.
Stryke første setning side 5.
Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgaver, som de i henhold til lov kan
delegeres.
3.3 Komiteene
Endringsforslag 3.3.1 side 6:
Det er 4 faste komiteer. I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra
kommunestyret. Komiteene og kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker
eller temaer som komiteene skal jobbe med. Se for øvrig vedlegg 2, punkt 5, Reglement for
saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Tilhørende justeringer i vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i
Tynset kommune
Endringsforslag 1.1. andre ledd:
Kommunestyret bestemmer hvilke saker som skal behandles i komiteene.
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5.2 Delegeringsreglement
I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra kommunestyret. Komiteene og
kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker eller temaer som komiteene
skal jobbe med.
Videre i delegeringsreglementet
3.8.1 c side 8 strykes: Fjerne kurante saker, mest av gjennomførende art, fra de politiske
beslutningsorganer, til fordel for saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og
samfunn.
Endringsforslag 3.8.2 f side 9
Bidra til at Tynset kommune er en arbeidsgiver som folk vil jobbe for, der ansatte får bruke
sin fagkunnskap til beste for Tynset kommunes innbyggere.
Til vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Linje 1 side 8 strykes: Kommunestyret skal særlig konsentrere seg om overordnede
prinsipielle og politiske spørsmål.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fra Sandtrøen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

15/16
BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2016 og 2017, hvorav inntil 10 enslige
mindreårige flyktninger, 5 av dem 15 år og yngre.
2. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2018 og 2019, hvorav inntil 6 enslige
mindreårige flyktninger.
Behandling:
Per Ivar Barmoen erklært inhabil med 23 mot 2 stemmer.
Endringsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
1. Tynset kommune bosetter inntil 36 flyktninger i 2016, hvorav inntil 10 enslige
mindreårige flyktninger, 5 av dem 15 år og yngre.
2. Tynset kommune bosetter inntil 34 flyktninger i 2017, hvorav inntil 10 enslige
mindreårige flyktninger, 5 av dem 15 år og yngre.
3. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2018 og 2019, hvorav inntil 6 enslige
mindreårige flyktninger, 5 av dem 15 år og yngre. (Punkt 2 i rådmannens innstilling.)
TYNSET KOMMUNE
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4. Administrasjonen utarbeider en plan for å styrke kompetansen blant ansatte som arbeider
med enslige mindreårige flyktninger.
Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 satt opp mot punkt 1, 2 og 3 i forslaget fra Sørhus:
Rådmannens innstilling vedtatt med 23 mot 2 stemmer.
Punkt 4 i forslaget fra Sørhus falt med 5 mot 20 stemmer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 23 mot 2 stemmer.
Vedtak:
1. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2016 og 2017, hvorav inntil 10 enslige
mindreårige flyktninger, 5 av dem 15 år og yngre.
2. Tynset kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2018 og 2019, hvorav inntil 6 enslige
mindreårige flyktninger.

16/16
KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJER FOR
HJORTEVILTFORVALTNINGA I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar Kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning i Tynset kommune.
2. Vedtaket er hjemla i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar Kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning i Tynset kommune.
2. Vedtaket er hjemla i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3.

Ibrahima Sesay, AP, fratrådte møtet f.o.m. behandling av sak 17/16.
17/16
OMREGULERING AV HYTTEFELT PÅ KVIKNEDØLSÅSEN –
SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Kviknedølåsen hyttefelt, plan-ID R83a Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensvurdering, revidert 11.1.2016.
TYNSET KOMMUNE
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2. Plankart revidert 11.1.2016.
3. Reguleringsbestemmelser revidert 11.1.2016.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet v/Einar Røe:
Det omregulerte hyttefeltet skal ha maksimalt 10 nye tomter i tillegg til tidligere regulerte.
Totalt 51 tomter.
Tilleggsforslaget fra Røe falt med 8 mot 17 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Kviknedølåsen hyttefelt, plan-ID R83a Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensvurdering, revidert 11.1.2016.
2. Plankart revidert 11.1.2016.
3. Reguleringsbestemmelser revidert 11.1.2016.

18/16
SØKNAD FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING 2016–2020
Rådmannens innstilling:
Søknad fra AS Vinmonopolet om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 (gruppe 1 med høyere alkoholinnhold enn 4,75 vol%), innvilges fram til
31.03.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra AS Vinmonopolet om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 (gruppe 1 med høyere alkoholinnhold enn 4,75 vol%), innvilges fram til
31.03.2020.

19/16
ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET 2015
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

20/16
REVISJONSORDNINGEN FOR TYNSET KOMMUNE FRA 2017
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Regnskapsrevisjon for Tynset kommune utlyses på anbud for perioden 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gjennomfører anbudsprosessen i samarbeid med Abakus AS.
3. Begrunnelse fremgår av kommunestyrets sak 69/12.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Regnskapsrevisjon for Tynset kommune utlyses på anbud for perioden 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gjennomfører anbudsprosessen i samarbeid med Abakus AS.
3. Begrunnelse fremgår av kommunestyrets sak 69/12.

21/16
KONTROLLUTVALGET FJELL IKS SEKRETARIAT FOR
KONTROLLUTVALGET FRA 2017
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Tynset kommune vedtar å gjennomføre ny anbudsrunde for sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
2. Anbudskonkurransen gjennomføres med bistand fra Abakus AS.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune vedtar å gjennomføre ny anbudsrunde for sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
2. Anbudskonkurransen gjennomføres med bistand fra Abakus AS.

22/16
INNKJØP AV IPAD TIL KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Utvalget ber kommunestyret om ekstra bevilgning til innkjøp av Ipader til kontrollutvalgets
medlemmer.
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Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret innvilger ekstra bevilgning til innkjøp av Ipader til kontrollutvalgets
medlemmer.

23/16
DIVERSE NYVALG ETTER INNVILGELSE AV FRITAKSSØKNAD
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Valgt for resten av valgperioden:
Medlem/nestleder til komite for oppvekst:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Kommunestyrets representant i rådet for likestilling for funksjonshemmede:
Eva Eggen
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Varamedlem for SV til valgnemnda:
Erland Horten
Varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre:
Berit Nordseth Moen
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre:
Karoline Hodal Tronsmoen
Forslaget fra Sandtrøen enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Valgt for resten av valgperioden:
Medlem/nestleder til komite for oppvekst:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
TYNSET KOMMUNE
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Kommunestyrets representant i rådet for likestilling for funksjonshemmede:
Eva Eggen
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Varamedlem for SV til valgnemnda:
Erland Horten
Varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd:
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre:
Karoline Hodal Tronsmoen

24/16
NYVALG KONTROLLUTVALGET 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Som nytt medlem til kontrollutvalget for perioden 2015–2019 velges:
Mahnaz Moayeri
Kontrollutvalg for perioden 2015-2019:
Medlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Odd Eirik Resell (nestleder)
Mahnaz Moayeri
Ketil Leteng
Ingrid Lium

Personlige varamedlemmer:
Terje Hylen
Kamilla Jakubecz
Rune Storli
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium

Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt medlem til kontrollutvalget for perioden 2015–2019 velges:
Mahnaz Moayeri
Kontrollutvalg for perioden 2015-2019:
Medlemmer:
Christian Fr. Steenland (leder)
Odd Eirik Resell (nestleder)
Mahnaz Moayeri
Ketil Leteng
Ingrid Lium
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25/16
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I MIDT-HEDMARK BRANN- OG
REDNINGSVESEN IKS 2016-2018
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Forslag til styre- og varamedlemmer i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 2016–2018:
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til styre- og varamedlemmer i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 2016–2018:
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen

26/16
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL ORKLA VANNOMRÅDEUTVALG
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Kommunestyrets representant og vararepresentant til Orkla vannområdeutvalg 2015–2019:
Representant:
Jon Tore Dalsegg
Vararepresentant:
Gerd Engebakken
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyrets representant og vararepresentant til Orkla vannområdeutvalg 2015–2019:
Representant:
Jon Tore Dalsegg
Vararepresentant:
Gerd Engebakken

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 01.03.2016.
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POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT
Arkiv: 044
Arkivsaksnr.: 16/105

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
14/16
Kommunestyret
28/16
Kommunestyret

Møtedato
01.03.2016
29.03.2016

Vedlegg
Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune, vedtatt 19.03.13
Vedlegg 1 Noter
Vedlegg 2 Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune
Vedlegg 3 Lovhenvisninger
Andre dokumenter i saken
1. POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, datert 19.01.2016
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune i sak nummer
16/13, 19. mars 2013. Delegeringsreglementet inneholder også Reglement for saksbehandling
i politiske organ i Tynset kommune.
Ved lov av 25.mai 2012 ble det vedtatt et nytt nr. 2 i kommuneloven § 39. Denne fastsetter:
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31.desember året etter at kommunestyret og
fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil
nytt reglement er vedtatt.»
Saksvurdering
Nytt kommunestyre ble valgt høst 2015, og det nye kommunestyret må derfor vedta reglement
for delegering av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett.
Delegering av avgjørelsesmyndighet beskrives i Politisk delegeringsreglement for Tynset
kommune, og innstillingsrett beskrives i Vedlegg 2, Reglement for saksbehandling i politiske
organ i Tynset kommune, punkt 1.1.
Forslag til endringer i Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune:
I punkt 1.3 Forfall står følgende i første avsnitt: «Dersom et medlem ikke kan møte pga.
lovlig forfall, skal det straks gis melding om dette til ordføreren. Grunnen til forfallet skal
nevnes uoppfordret. Administrasjonen skal snarest kalle inn varamedlem. Representantene
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skal også si fra på forhånd om de er inhabile i en bestemt sak, slik at varamedlemmer kan
innkalles..»
Rådmannen foreslår at dette punktet endres til: «Etter kommuneloven plikter den som er valgt
som medlem av kommunalt folkevalgt organ å delta i organets møter, med mindre det
foreligger gyldig forfall. Dersom et medlem ikke kan møte pga. gyldig forfall, skal det straks
gis melding om dette til ordføreren. Grunnen til forfallet skal nevnes uoppfordret.
Administrasjonen skal snarest kalle inn varamedlem. Representantene skal også si fra på
forhånd om de er inhabile i en bestemt sak, slik at varamedlemmer kan innkalles.»
I punkt 1.8 Rekkefølge for behandling av saker- sak som ikke er nevnt i innkallingen er
følgende nevnt: «Sakene behandles i den orden de er nevnt i innkallingen, men organet kan
vedta en annen rekkefølge.
En sak som ikke står på saklista, kan tas opp til behandling hvis ikke møtelederen eller en
tredjedel av medlemmene motsetter seg dette.»
Rådmannen foreslår at dette punktet endres til: «Sakene behandles i den orden de er nevnt i
innkallingen, men organet kan vedta en annen rekkefølge.
En sak som ikke står på saklista, kan tas opp til behandling hvis ikke møtelederen eller en
tredjedel av medlemmene motsetter seg dette.
Tynset kommune praktiserer at saker som sendes ut til organet etter at innkallingen er sendt,
men innen 24 timer før møtestart, benevnes tilleggssak. Dersom saken blir sendt ut under 24
timer før møtet, skal saken deles ut på selve møtet. Uavhengig av tidspunkt for utsendelse kan
alle saker som sendes etter innkalling avvises dersom møteleder eller en tredjedel av
medlemmene motsetter seg behandling.»
I punkt 1.9 Inhabilitet står følgende: «Medlemmene sier sjøl fra når de er inhabile i en sak.
Den som etter kommuneloven er inhabil, skal forlate møtebordet, men trenger ikke forlate
møtesalen. Det samme gjelder for den som etter kommuneloven blir fritatt fra å delta ved
behandlingen av en sak.»
Rådmannen foreslår at dette punktet endres til: «Medlem i kollegialt organ skal i god tid si fra
om forhold som gjør eller kan gjøre ham/henne ugild. I kollegiale organ treffes avgjørelsen
om habilitetsspørsmålet av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.»
I punkt 5.2 Funksjon, ansvar og hovedoppgaver står følgende: «De faste komiteene er hjemlet
i kommuneloven.
Komiteene skal behandle/utrede de sakene som komiteene blir tildelt av ordføreren, og
fremme innstilling til kommunestyret. Komiteene har ikke myndighet til å avgjøre
enkeltsaker. De 4 faste komiteer sidestilles med hensyn til ansvarsområde og nummereres fra
1 til 4.»
Rådmannen foreslår at dette punktet endres til: «De faste komiteene er hjemlet i
kommuneloven.
Komiteene skal behandle/utrede de sakene som komiteene blir tildelt av ordføreren, og
fremme innstilling til kommunestyret. Komiteene har ikke myndighet til å avgjøre
enkeltsaker. Komiteene benevnes komite oppvekst, komite pleie, omsorg, helse og sosial,
komite kultur/idrett og komite miljø/landbruk/teknisk.»
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Utover disse endringene har rådmannen ingen forslag til prinsipielle endringer av disse
reglementene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.

Rådmannens innstilling:
Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune vedtas med de endringer som er beskrevet
i saksutredningen.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer i politisk delegeringsreglement
med vedlegg.

Behandling i Kommunestyret 01.03.2016:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
1.1 Formål
Tilleggspunkt. Nytt punkt 1.1 b side 3:
Lokaldemokrati og innbyggernes mulighet for deltakelse.
Tidligere punkt b blir nytt c osv.
2 Reglementets formål
Endringsforslag: 2.1 a side 4: Stryke siste del av setning. Ny setning blir:
At de folkevalgte gis mulighet til å konsentrere seg om politiske saker.
Stryke første setning side 5.
Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgaver, som de i henhold til lov kan
delegeres.
3.3 Komiteene
Endringsforslag 3.3.1 side 6:
Det er 4 faste komiteer. I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra
kommunestyret. Komiteene og kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker
eller temaer som komiteene skal jobbe med. Se for øvrig vedlegg 2, punkt 5, Reglement for
saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Tilhørende justeringer i vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i
Tynset kommune
Endringsforslag 1.1. andre ledd:
Kommunestyret bestemmer hvilke saker som skal behandles i komiteene.
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5.2 Delegeringsreglement
I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra kommunestyret. Komiteene og
kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker eller temaer som komiteene
skal jobbe med.
Videre i delegeringsreglementet
3.8.1 c side 8 strykes: Fjerne kurante saker, mest av gjennomførende art, fra de politiske
beslutningsorganer, til fordel for saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og
samfunn.
Endringsforslag 3.8.2 f side 9
Bidra til at Tynset kommune er en arbeidsgiver som folk vil jobbe for, der ansatte får bruke
sin fagkunnskap til beste for Tynset kommunes innbyggere.
Til vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Linje 1 side 8 strykes: Kommunestyret skal særlig konsentrere seg om overordnede
prinsipielle og politiske spørsmål.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fra Sandtrøen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 01.03.2016:
Saken utsettes.
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OPPSTART REVIDERING AV FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT
AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Arkiv: M39
Arkivsaksnr.: 16/351

Saksbehandler:
Kurt Olav Fossum

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
29/16
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016

Vedlegg:
1. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og
lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner i Hedmark, av 01.08.2012.
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger:
Gjeldende forskrift med ikrafttredelse 01.08.2012, ble fastsatt av kommunene Alvdal, Folldal,
Tynset, Os og Tolga med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6. jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.
Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse
med innlagt vann i de områdene i Alvdal, Folldal, Tynset, Os i Østerdalen og Tolga
kommuner som ikke er tilkoplet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger
50 pe. (50 personekvivalenter) tilsvarer for eksempel et fellesanlegg for 10 boliger/50 pers.
Kravene i denne forskrift erstatter kravene i § 12-7 til § 12-13 i den sentrale
forurensningsforskriften.
Saksvurdering:
Den gjeldende forurensningsforskriften for de 5 Nord- Østerdalskommunene har nå blitt brukt
i saksbehandling og virket i ca. 3,5 år. Kommunen har i den perioden mottatt mange
tilbakemeldinger fra brukere og vi har gjort oss noen erfaringer i den tiden. Arbeidet med den
lokale forskriften startet noen år før den ble vedtatt i 2012, og det har skjedd store fremskritt i
måten å behandle våre vann og miljøforurensninger på de senere årene.
Den gang forskriften ble vedtatt var det en intensjon bak arbeidet med forskriften at den kunne
tas opp etter noen år når en hadde skaffet seg et større erfaringsgrunnlag for hva som fungerer
bra og hva som bør revideres opp til den standard som stadig er i utvikling på dette området.
De siste årene har det vært en stor utvikling på type løsninger som er kommet på markedet,
særlig for mindre boliger og til fritidsboligbruk. Mange avløpsløsninger er nyutviklet og det er
kommet flere miljøeffektive toaletter på markedet med redusert vannforbruk m.m.
Vi som jobber med utslippstillatelser og avløpsanlegg ser en utvikling i andre kommuner der
det gis mange dispensasjoner, og i en annen kommune i samarbeidet har politikerne bedt om
teknisk planutvalg må se på om at forskrift skal revideres. De 5 kommunene som vi har felles
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forskrift og samarbeid med, bør samordne dette arbeidet slik at nabokommuner får greie og
like vilkår i arbeidet med å hindre miljøforurensning. Byggesaksforumet der alle kommuner
har med sine byggesaksbehandlere, har i kvartalsmøte kommet frem til at en revidering nå bør
vurderes, og da må dette arbeidet samkjøres slik at alle berørte kommuner får en samordnet
fremdrift i behandlingen.
Rådmannen mener det er viktig at dette arbeidet med evaluering/ og eventuell revidering av
lokal forurensingsforskrift kommer i gang nå.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Saksbehandler har vurdert konsekvensene med et vedtak som foreslått, og mener at en
evaluering og oppdatering med revisjon av gjeldende forurensningsforskrift, vil virke positivt
inn på arbeidet som gjøres for å få et bedre klima og miljø i kommunen.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling om at det settes i gang evaluering /
revidering av, lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i
kommunen, slik som saksutredningen viser.
Forslag til ny revidert forskrift legges frem for formannskapet i løpet av 2016.
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR NY 4-ÅRSPERIODE
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/82

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
30/16
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Orkelbogen Friluftssenter v/Steinar Munkhaugen 2500 TYNSET
Savalbete v/Stein Sorknes Fåset 2500 TYNSET
Savalen Fjellhotell/Savalen Kro, v/Trond Ola Hektoen Savalen 2500 TYNSET
Stasjon Restaurant/Pub v/Lindita Salihu 2500 TYNSET
Tjønnmokafèen v/Gøran Aas Grøndtvedt 2500 TYNSET
Tynset Bowling v/Per Johansen Meierigata 6 2500 TYNSET
Tynset Hotell v/Valon Salihu 2500 TYNSET
Tynset Kebab House v/Cihan Ceran Parkveien 8 2500 TYNSET
Lensmannen i Tynset.
NAV, v/leder
Kontrollør
Skatteoppkrever
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Saksopplysninger:
Bevillinger til skjenking av alkoholholdig drikk går ut den 31.03.2016. Følgende har søkt om
skjenkebevilling for nye 4 år:
Søker
1.

2.
3.

4.
5.

Savalen Drift AS,
X
Savalen
Fjellhotell/Savalkroa
v/Trond Ola Hektoen

Søknad om bevilling for
Vin B.vin Skjenkeareal

X

X

X

X

X

Savalbete v/Stein
Sorknes

X

X

X

X

X

X

Tynset Hotel AS,
v/Valon Salihu

X

X

X

X

X

X

Kebab House Ceran,
X
v/Ceran Cihan
Tjønnmokafèen
X
v/Gøran Aas Grøntvedt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Jafs - Tynset Bowling,
v/Per Johansen
7.

Bevilling i dag
Øl Vin B.vin Øl

X

Stasjon Restaurant/Pub, X
v/Valon Salihu

8.. Orkelbogen
Friluftssenter, v/Steinar
Munkhaugen
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Restauranter, Savalloftet,
glassterrasse, resepsjonen,
bar/dansesal, bassengbar, Savalkroa
Utendørs skjenkeareal: lavvo og
Savalen Fjellcruise
Gildestua
Overbygd veranda
Resepsjon/foaje, bistro/restaurant, 2
stk. møterom, nattklubb Salong
Utendørs skjenkeareal: ca- 110 m2
inngjerdet ved hovedinngang
Restaurant,.
Utendørs terrasse ved inngangen.
Kantine / Kafe
Uteareal: Utenfor møterommet i
første etasje.
Bowlinghallen.
Utendørs terrasse utenfor
bowlinghallen.
Pub/bar, salong, restaurant.
Utendørs skjenkeareal på avgrenset
område utenfor inngangen.
Spisestue, peisestue, TV-stue, hall,
kjellerstue, konferansesal m/hall,
styrerom, vognlager, langhuset,
stabbur og lavo oppført i treverk.
Utendørs areal på gårdstunet og
inngjerdet aktivitetsarena ved Fætten
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Søker nr. 8 Orkelbogen Friluftssenter har ikke hatt fast skjenkebevilling tidligere. For de
andre søkerne er det en fornyelse av tidligere bevilling.
I henhold til alkohollovens § 1-7, 2. avsnitt, er samtlige søknader oversendt lensmannen og
NAV-leder for uttalelse. Lensmannen mener at Tynset hotell, v/Nattsvermeren, Stasjon
Restaurant & Pub og Tynset Sportsbar & Disco, v/On Side, må ha godkjente ordensvakter
eller godkjent avtale om egenvakthold, jfr. Lov om serveringsvirksomhet § 16. Savalen Drift
og Orkelbogen Friluftssenter må også ha godkjente ordensvakter eller godkjent avtale om
egenvakthold ved større arrangementer. Ellers hadde han ingen bemerkninger. NAV-leder tar
forbehold om at kunnskapsprøven er bestått før oppstart av skjenking, og har ingen innsigelser
til at skjenkeløyve kan gis etter Tynset kommune sine retningslinjer.
Kontrollørens rapporter avdekker ingen vesentlige uregelmessigheter ved utøvelse av
bevillingene.
Saksvurdering
Ved vurdering av om bevilling skal gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges
vekt på om bevillingssøker og personer som er nevnt i § 1-7b første ledd i loven er egnet til å
ha bevilling.
Ut fra erfaring med hvordan bevillingene er utøvd, samt uttalelser fra lensmannen og NAVleder, er det naturlig at samtlige skjenkesteder får bevilling for en ny 4-årsperiode. Stabilitet i
næringen og bestående arbeidsplasser tilsier også det. Når det gjelder ny søknad fra
Orkelbogen Friluftssenter anbefales det at det gis fast bevilling. Orkelbogen søker slik
situasjonen er nå om løyve for enkeltanledning, og det er lite hensiktsmessig når antallet blir
høyt. Lensmannens tilbakemelding om behov for godkjente ordensvakter legges inn i vedtaket
i henhold til § 16 i Lov om serveringsvirksomhet.
Skjenketidspunkt
Etter alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol
eller mer skje fra kl. 13.00 – 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl.
08.00 – 01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested
innskrenke eller utvide tiden for skjenking. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22
volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 – 13.00. Skjenking av annen
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 – 06.00.
Gjeldende Rusmiddelpolitiske handlingsplan for Tynset kommune 2005-2008, datert
30.08.05, sak nr. 05/38, beskriver følgende skjenketider:
Spisesteder: skjenking avsluttes senest kl. 02.00 alle dager.
Frittstående barer: skjenking avsluttes senest kl. 02.00.
Diskotek, restauranter med dans: skjenking avsluttes senest kl. 02.00.
Puber: skjenking avsluttes senest kl. 02.00 alle dager.
Utendørs serveringsareal: skjenking avsluttes senest kl. 02.00.
Selskapslokaler: skjenking avsluttes senest kl. 24.00 fra søndag til torsdag, og til kl. 02.00 på
fredag og lørdag (fester samfunnshus).
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For ny 4-årsperiode er det søkt om følgende skjenketider (gjeldende bevillingstidspunkter står
i parantes):
Søker
1. Savalen Drift, (Savalen
Fjellhotell/Savalkroa), v/Trond Ola Hektoen
2. Savalbete, v/Stein Sorknes
3. Tynset Hotel, v/Valon Salihu
4. Kebab House Ceran,
v/Ceran Cihan
5. Tjønnmokafèen, v/Gøran Aas Grøntvedt
6. Jafs – Tynset Bowling,
v/Per Johansen

Skjenketider
Øl og vin
Br.vin
08.00– 02.00
13.00 – 02.00
(08.00 - 02.00)
(13.00 - 02.00)
08.00 – 02.00
(13.00 – 02.00)
08.00 – 02.00
(10.00 – 02.00)
08.00-02.00
(12.00-24.00)
08.00 – 02.00
(12.00 – 22.00)
Mand.-torsd. + sønd
15.00 – 23.00
Fred.-lørd. 15.00 –
02.00

7. Stasjonen Restaurant/Pub, v/Valon Salihu 08.00-02.00
(11.00-02.00)
8. Orkelbogen Friluftssenter, v/Lene Aasbø
08.00-02.00
(ny søker)

08.00 – 02.00
(13.00 – 02.00)
13.00 – 02.00
(13.00 – 02.00)
13.00-02.00
(13.00-24.00)
13.00 – 02.00
(13.00 – 22.00)

13.00-02.00
(13.00-02.00)
13.00 – 02.00

Revidert ruspolitisk tiltaksplan for Tynset kommune ble vedtatt i kommunestyret 23.11.10,
saksnr. 77/10. Vedtaket sa at kommunal ruspolitisk tiltaksplan vedtas som retningsgivende for
det ruspolitiske arbeidet i Tynset kommune. Planen beskriver bla rusmiddelpolitikk i et
folkehelseperspektiv, hvordan man skal heve kvalitet og kompetanse på rusfeltet, bidra til
sosial inkludering og tilgjengelige tjenester, tilrettelegge for samordning og samhandling av
tjenesteyting og sikre brukere innflytelse på tjenester og pårørende bedre ivaretakelse. I
planens tiltaksdel foreslås det at maksimum skjenketid i kommunen er til kl. 01.00. For øvrige
tidspunkt forholder administrasjonen seg til tidspunktene beskrevet i rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2005-2008.
Maksimum skjenketid til kl. 02.00 er i overensstemmelse med Interkommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i 2007. Alvdal og Tolga kommuner har maksimum
skjenketid til kl. 01.00, mens Røros kommune har maksimum skjenketid til kl. 02.00 natt til
lørdag og søndag og kl. 01.00 andre dager.
Leder NAV samt lensmann har uttalt seg om å endre maksimum skjenketid fra kl 02.00 til
01.00. Leder NAV har ingen bemerkninger til å endre maksimum skjenketid. Uttalelsen fra
lensmannen går i hovedsak ut på at skjenkestopp kl 02.00 har fungert tilfredsstillende. I
tilknytning til de som har fast skjenkebevilling har det vært få ordensmessige utfordringer.
Lensmannen anbefaler videre at maksimum skjenketid for ambulerende
skjenkebevilling/bevilling for enkeltanledning settes til kl 01.00.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 25 av 34

Sak 30/16
Ut fra tilbakemeldingene mener rådmannen at nåværende maksimumstid kan videreføres for
de som har faste bevillinger i neste 4-årsperiode. Når det gjelder ambulerende bevillinger og
bevilling for enkeltanledning vil rådmannen komme med en ny sak. Det er også et behov for å
sammenstille tidspunktene for alkoholservering som er beskrevet i Rusmiddelpolitisk
handlingsplan for Tynset kommune 2005-2008 og Revidert ruspolitisk tiltaksplan for Tynset
kommune vedtatt i kommunestyret 23.11.10. For søkere er det viktig at informasjon om
tidspunkt og andre bestemmelser er lett tilgjengelig.
Når det gjelder skjenking utendørs er det vedtatt i rusmiddelpolitisk handlingsplan 2005 –
2008 at skjenking gjelder for alkoholholdig drikk gr. 1 (øl) og alkoholholdig drikk gr. 2 (vin)
på avgrenset område og avsluttes kl. 02.00.
Etter alkohollovens § 1-7c skal styrer og stedfortreder ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven. For de som ikke har levert dokumentasjon på dette, må dette være ordnet innen
15.05.2016. Bevillingene gis med forbehold om at prøven er bestått.
For bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig gebyr i henhold til
alkohollovens § 7-1.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis til:
Søker

Areal

Skjenketid
Øl og vin Br.vin

1.

Savalen Drift,
(Savalen
Fjellhotell/SavalKroa), v/Trond Ola
Hektoen

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenses til øl og vin
fram til kl. 02.00.

2.

Savalbete v/Stein
Sorknes

Restauranter, Savalloftet,
glassterrasse, resepsjonen,
bar/dansesal,bassengbar,
Savalkroa.
Utendørs skjenkeareal:
Lavo , Savalen Fjellcruise
Gildestua og overbygd
veranda.

3.

(Tynset Hotell)
v/Valon Salihu

4.

Kebab House
Ceran, v/Ceran
Cihan.
Tjønnmokafeen
v/Gøran Aas
Grøntvedt
Jafs – Tynset
Bowling, v/Per
Joahnsen

5.
6.

TYNSET KOMMUNE

Kommentar

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenset til øl og vin og
skjenketid til kl 02.00
Resepsjon/foyer,
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
bistro/restaurant, 2 stk.
begrenset til øl og vin og
møterom, nattklubb Salong,
skjenketid til kl 02.00.
Utendørs skjenkeareal: ca.
110 m2 inngjerdet ved
hovedinngang.
Restaurant,.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Utendørs terrasse ved
begrenset til øl og vin og
inngangen
skjenketid til kl 02.00
Kantine / Kafe.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Uteareal: Utenfor
begrenset til øl og vin og
møterommet i første etasje
skjenketid til kl. 02.00
Bowlinghallen.
Mand.-torsd
Utendørs skjenking til
Utendørs terrasse utenfor
+ sønd. Kl.
kl. 02.00
bowlinghallen
15.00 –
23.00
Fred.-lørd.
Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 26 av 34

Sak 30/16
Søker

Areal

7.

Stasjon
Restaurant/Pub,
v/Valon Salihu

8.

Orkelbogen
Friluftssenter,
v/Steinar
Munkhaugen

Pub/bar, salong, restaurant.
Utendørs skjenkeareal på
avgrenset område utenfor
stasjonen.
Spisestue, peisestue, TVstue, hall, kjellerstue,
konferansesal m/hall,
styrerom, vognlager,
langhuset,stabbur og lavo
oppført i treverk.
Utendørs areale på
gårdstunet og inngjerdet
aktivitetsarena på Fætten

Skjenketid
Øl og vin Br.vin

Kommentar

15.00-02.00
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenset til øl og vin og
skjenketid til kl. 02.00
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenses til øl og vin
med skjenketid til kl.
02.00

2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert
kunnskap om alkoholloven innen 15.05.2016.
4. Tynset hotell ved Nattsvermeren, Stasjon Restaurant og Pub, Savalen Drift og
Orkelbogen Friluftssenter tar kontakt med politiet for å avklare bruk og godkjenning av
ordensvakter.
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Sak 31/16
NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 – 2016–2020
Arkiv: U62
Arkivsaksnr.: 16/108

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
31/16
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 2016 - 2020, datert 20.01.2016
2. SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 2016 - 2020, datert 10.02.2016
3. SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 2016 - 2020, datert 12.02.2016
4. SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 2016 - 2020, datert 12.02.2016
5. SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 2016 - 2020, datert 13.02.2016
6. NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 - 2016 - 2020, datert
25.02.2016
7. NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 - 2016 - 2020, datert
25.02.2016
Melding om vedtak sendes til
Coop Kvikne v/Ingrid Anita Olsbakk 2512 KVIKNE
Coop Oppdal BA, avd. Domus v/Odd Tronvoll 2500 TYNSET
Coopmarked Tylldalen v/Anne Grete Moen 2510 TYLLDALEN
Kiwi avd. 230 Tynset v/Jan Inge Dølmo 2500 TYNSET
NG SPAR Innland A/S v/Ragni Solvang Karenslyst Allè 12-14 0213
REMA 1000 v/Odd Amund Dølmo 2500 TYNSET
Lensmannen I Tynset
Kontrollør
Nav, v/leder
Skatteoppkrever
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Saksopplysninger
Følgende har søkt om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for kommende 4årsperiode:
Søker
1. Coop Oppdal, avd. Domus Tynset
v/Odd Tronvoll
2. Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen
v/Anne Grete Moen
3. Coop Kvikne, v/Ingrid Anita Olsbakk
4. Tynset Minipris AS – KIWI avd. 230, Tynset
v/Per Westbye
5. Odd Amund Dølmo A/S – REMA 1000
v/Odd Amund Dølmo
6. NG SPAR Innland A/S
v/Ragni Solvang

Ønsket salgstid
Man-fred.
Dag før søn-helligdag
08.00-20.00
08.00-18.00
08.00-20.00

08.00-18.00

09.00-19.00
08.00-20.00

09.00-18.00
08.00-18.00

08.00-20.00

08.00-18.00

08.00-20.00

08.00-18.00

Søknadene har vært oversendt lensmannen og sosialleder for uttalelse. Sosialleder tar
forbehold om at kunnskapsprøven for styrer og stedfortreder er bestått, og har ingen
innsigelser til at salgsbevilling kan gis etter Tynset kommunes retningslinjer. Lensmannen har
ingen bemerkninger.
Samtlige søkere har hatt bevilling for salg av øl i inneværende periode. Rapporter fra
kontrolløren avdekker ingen vesentlige uregelmessigheter ved utøvelse av bevillingene.
Saksvurdering
Ved vurdering av om bevilling skal gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges
vekt på om bevillingssøker og personer som er nevnt i § 1-7b første ledd i loven er egnet til å
ha bevilling.
Etter alkohollovens § 3-7 kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skje fra kl.
08.00 – 18.00 på hverdager. På dager før søn- og helligdager (bortsett fra Kristi
himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 15.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen
eller for det enkelte salgssted utvide eller innskrenke disse normaltidene. Salg og utlevering av
øl er imidlertid forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan også bestemmes at salg av øl
ikke skal finne sted på bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17. mai.
Alkoholpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret 30.06.98 og revidert
30.08.05, sak nr. 46/05, fastslår at salg av øl kan skje fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og
fram til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Ruspolitisk tiltaksplan vedtatt i 2010 gir
ingen nye føringer for tidspunkt for salg av alkohol.
TYNSET KOMMUNE
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (med lavere alkoholinnhold enn 4,7%)
gis til:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, v/Odd Tronvoll
Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, v/Anne Grete Moen
Coop Marked Kvikne, v/Ingrid Anita Olsbakk
Tynset Minipris AS – KIWI avd. 230 Tynset, v/Per Westby
Odd Amund Dølmo A/S - REMA 1000 Tynset, v/Odd Amund Dølmo
NG SPAR Innland A/S, v/Ragni Solvang
2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap
om alkoholloven innen 15.05.2016. Dette gjelder for de som ikke har gjennomført
kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
4. Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent, er fra kl. 08.00 –
20.00 på hverdager, og fram til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før
Kristi Himmelfart, jfr. Alkohollovens §3-7 for:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, Tynset
Minipris AS – KIWI, Odd Amund Dølmo A/S – REMA 1000 og for NG SPAR
Innland A/S og for Coop Marked Kvikne er salgstiden på hverdager kl. 09.00 – 19.00
og på dager før søn- og helligdager unntatt Kristi Himmelfart kl. 09.00 – 18.00.
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017–2020
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/33

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
32/16
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016

Andre dokumenter i saken
1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG SKJØNNSMEDLEMMER 2017, datert
21.12.2015
2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2017 - 2020, datert 10.02.2016
Melding om vedtak sendes til
Hedmark fylkeskommune, postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Saksopplysninger
Det er gitt bestemmelser i lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker
(skjønnsprosessloven) § 14, hvor det heter at det i hvert fylke skal være et utvalg av
skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget og
gjelder for 4 år fra 1. januar det påfølgende året.
Fristen for innmelding av skjønnsmedlemmer til Hedmark fylkeskommune er 31. mars 2016.
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 og
90 (utelukkelse på grunn av stilling, vandel og fritaksgrunner) gjelder. Kommunelovens
bestemmelse om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn skal følges så langt det er
mulig, jf. § 36.
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Det må
særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i
bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Det er viktig med skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Et annet felt som anses som viktig, er
kompetanse innenfor regnskap.
Til Nord-Østerdal tingrett skal det oppnevnes 20 skjønnsmedlemmer fra de 8 kommunene
som sogner til tingretten. Tynset kommune skal velge 6 medlemmer, samt et tillegg på 20 %,
til sammen 7 medlemmer.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Valgnemndas innstilling:
Skjønnsmedlemmer fra Tynset kommune 01.01.2017–31.12.2020:
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NYTT VALG AV VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I MIDTHEDMARK BRANN OG REDNINGSVESEN IKS
Arkiv: M74
Arkivsaksnr.: 16/165

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
25/16
Kommunestyret
33/16
Kommunestyret

Møtedato
01.03.2016
29.03.2016

Andre dokumenter i saken
1. VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I MIDT-HEDMARK BRANN OG
REDNINGSVESEN, datert 02.02.2016
2. VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I MIDT-HEDMARK BRANN- OG
REDNINGSVESEN IKS 2016-2018, datert 03.03.2016
Melding om vedtak sendes til
MHBR v/Nils-Erik Haagenrud
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i møte 01.03.2016, sak 25/16, å foreslå Nils Kristen Sandtrøen og
Tone Hagen som nye styremedlemmer/varamedlemmer til styret i Midt-Hedmark brann- og
redningsvesen IKS.
MHBR IKS har i etterkant gjort kommunen oppmerksom på at Nils Kristen Sandtrøen ikke
kan velges som styremedlem siden han allerede sitter i representantskapet til MHBR IKS.
Tynset kommune ønsker at representantskapet i MHBR IKS velger Nils Kristen Sandtrøen
som nytt styremedlem. Kommunestyret må derfor velge nytt varamedlem for ordføreren til
representantskapet i MHBR IKS.
I henhold til selskapsavtalen skal Tynset kommune skal velge to medlemmer og to
varamedlemmer til representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Varamedlem for ordføreren til representantskapet i MHBR IKS for resten av valgperioden:
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NYTT VALG AV VARAMEDLEM TIL FOROLLHOGNA NASJONALPARKSTYRE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1330

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
109/15
Kommunestyret
34/16
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2015
29.03.2016

Vedlegg
Fritakssøknad
Andre dokumenter i saken
1. OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NASJONALPARKSTYRET FOR
FOROLLHOGNA FOR PERIODEN 2016 - 2019, datert 25.01.2016
2. OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NASJONALPARKSTYRET FOR
FOROLLHOGNA FOR PERIODEN 2016 - 2019 - NYE INNSTILTE
REPRESENTANTER, datert 01.02.2016
Melding om vedtak sendes til
Sekretariatet for Forollhogna nasjonalparkstyre v/Astrid Alice Haug
Saksopplysninger
Kommunestyret oppnevnte i møte 01.03.2016, sak 23/16, Karoline Hodal Tronsmoen som
nytt varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre.
Karoline Hodal Tronsmoen frasier seg vervet i brev, datert 07.03.2016.
For nasjonalparker, andre store verneområder og sammenhengende verneområder skal
forvaltning skje gjennom et interkommunalt nasjonalparkstyre/verneområdestyre.
Styret skal sørge for en helhetlig samlet forvaltning av verneområdet/verneområdene på tvers
av administrative grenser innenfor rammen av naturmangfoldlova og verneforskriften. Et styre
kan ha ansvaret for flere geografisk nærliggende store verneområder. Styret etableres etter
Naturmangfoldlova § 62, andre ledd tredje punktum.
Styret velges av kommunestyrene og bør primært bestå av ordførere, eller andre folkevalgte i
kommunen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre for resten av valgperioden:
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