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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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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
18.02.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/199

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
11/14
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 18.02.2014
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon fra Regiondirektør KS, Trond Lesjø, om KS og
lokaldemokratiundersøkelsen.
I etterkant av informasjonen gjennomføres lokaldemokratiundersøkelsen av
kommunestyrets medlemmer.
Resultatet av undersøkelsen presenteres på et senere kommunestyremøte.
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
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Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Eggen
Kaja Haugseth
Margit Wang
Varamedlemmer:
Therese Dalen
Frode Risan
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Rune Storli
Arne Georg Aunøien
Merknad:
TYNSET, den 18.02.2014
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BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.
5/14

6/14

7/14
8/14
9/14

10/14

Tittel
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2014.
FORSØKSORDNING KOMMUNAL FORVALTNING AV
MOTORFERDSEL I UTMARK – KOMMUNAL FORSKRIFT
FINANSIERING AV UTBYGGING AV KRULLHAUGEN
GRUNNLOVSFESTING AV LOKALDEMOKRATIET
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM SAK
4/14 - PRESISERINGER VEDRØRENDE OPPRYKK
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM
VARAREPRESENTANT TIL KOMMUNESTYRET
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5/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
28.01.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.01.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 28.01.2014.

6/14
FORSØKSORDNING KOMMUNAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL I
UTMARK – KOMMUNAL FORSKRIFT
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar i henhold til Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 2003
(forsøksloven) forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med ikrafttredelse
snarest.
Behandling:
Forslag fra Venstre v/Christian F. Steenland:
Saken utsettes for å få en bedre og bredere saksutredning.
Forslaget fra Steenland falt med 1 stemme mot 26 stemmer.
Forslag fra Venstre v/Christian F. Steenland:
Tynset kommunestyre vedtar ikke forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper.
Forslaget fra Steenland falt med 3 stemmer mot 24 stemmer for formannskapets innstilling.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar i henhold til Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 2003
(forsøksloven) forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper med ikrafttredelse
snarest.

7/14
FINANSIERING AV UTBYGGING AV KRULLHAUGEN
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at utbyggingen av Krullhaugen deles i 2 etapper. Nedre del av
Krullhaugen (1 etappe) bygges ut nå med gatebelysning. Kostnaden ved denne utbyggingen
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anslås til kr 2 860 000 inkl mva. Rådmannen gis fullmakt til å dekke investeringen med
gjennomføring av låneopptak på kr 2 860 000.
Tomteprisen på kommunens tomtearealer settes til kr 192,- pr. m2.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Per Hermann Køhn Hansæl:
Kommunestyret vedtar at utbyggingen av Krullhaugen deles i 2 etapper. Nedre del av
Krullhaugen (1. etappe) bygges ut nå med gatebelysning. Rådmannen gis fullmakt til å dekke
investeringen med gjennomføring av låneopptak på inntil kr 2 860 000.
Forslaget fra Hansæl enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at utbyggingen av Krullhaugen deles i 2 etapper. Nedre del av
Krullhaugen (1. etappe) bygges ut nå med gatebelysning. Rådmannen gis fullmakt til å dekke
investeringen med gjennomføring av låneopptak på inntil kr 2 860 000.

8/14
GRUNNLOVSFESTING AV LOKALDEMOKRATIET
Rådmannens innstilling:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget
skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011 2012), Dokument 12:19 (2011 2012) og
Dokument 12:26 (2011 2012)). Tynset kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på det
sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
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Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget
skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011 2012), Dokument 12:19 (2011 2012) og
Dokument 12:26 (2011 2012)). Tynset kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på det
sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.

9/14
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM SAK 4/14 PRESISERINGER VEDRØRENDE OPPRYKK
Rådmannens innstilling:
Thomas Svee, Høyre, er nytt fast medlem i komite pleie, omsorg, helse, sosial.
Tina Ellingsson Røe rykker opp fra 3. vararepresentant til 2. vararepresentant for Høyre. De
øvrige valgte vararepresentantene rykker tilsvarende opp.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Alle navn på vararepresentantene tas inn.
Ny vararepresentant til regionrådet for Fjellregionen: Terje Hylen, Høyre.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Thomas Svee, Høyre, er nytt fast medlem i komite pleie, omsorg, helse, sosial.
Tina Ellingsson Røe rykker opp fra 3. vararepresentant til 2. vararepresentant for Høyre. Marit
Myhre Eggen rykker opp til 3. vararepresentant, Per Stræte til 4. vararepresentant og Erik
Lium til 5. vararepresentant for Høyre.
Ny vararepresentant til regionrådet for Fjellregionen: Terje Hylen, Høyre.

10/14
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM VARAREPRESENTANT TIL
KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i saksopplysningene avslås søknaden om fritak fra verv som vararepresentant
til kommunestyret. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng tituleres som uavhengig representant.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 7 av 20

Sak 11/14

Vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysningene avslås søknaden om fritak fra verv som vararepresentant
til kommunestyret. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng tituleres som uavhengig representant.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 18.02.2014.
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VEG- OG MATRIKKELADRESSERING - VEDTAK OM VEI- OG GATENAVN I
TYNSET KOMMUNE ETTER FORMANNSKAPETS ENDRINGSFORSLAG
Arkiv: L20
Arkivsaksnr.: 10/313

Saksbehandler:
Finn Mortensen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
59/10
Formannskapet
132/11
Formannskapet
157/11
Formannskapet
5/14
Formannskapet
29/14
Formannskapet
12/14
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2010
27.10.2011
15.12.2011
16.01.2014
06.03.2014
25.03.2014

Vedlegg
1. -Vei- og gatenavn i Tynset kommune - Navnekomitèens innstilling 21.02.2014,
Dok.120
2. - Veg og matrikkeladressering i Tynset kommune Formannskapets vedtak av 16.01.14
Dok 102
3. Merknader til formannskapets endringsforslag fra Kartverket – Dok. 117
4. - Språkrådets uttalelse til navneforslag fra Navnekomitèen, - Dok.93
5. - Forslag til endring av navn i bla. boligfelt vedtatt tidligere, -Dok.99
6. –Vedrørende Lillebekkmoen fra Oddmund Vestenfor, Navneansvarlig Kartverket,
Dok.91 m vedlegg
Navneforslag med link til kart, ligger også ute på kommunens hjemmesider.
Andre dokumenter i saken
Innkomne hørings innspill og navneforslag:
Dok.15 -85,87,90-92,94,96,101 og 104-119
Melding om vedtak sendes til
Statens Kartverk v/Anita Høye, HAMAR
Saksopplysninger
Vei- og gatenavnprosjektet gjennomføres i samarbeid med partene i NØGIS-samarbeidet.
I Formannskapet den 17.06.2010, sak nummer 59/10, ble det vedtatt å gjennomføre prosjektet
i Tynset.
Formannskapet ble delegert myndighet til å utnevne en navnekomite, 15.12.2011, sak nummer
157/11 og utnevnte en navnekomitè som blet gitt ansvar for å komme med navneforslag.
Medlemmene var Annar Vangen, Annemette Bekken, Arne Kristian Horten,
Jon Ole Hokstad og Trygve Nesset.
Enheten Plan, byggesak og geodata (PBG) for Alvdal og Tynset kommuner har hatt
sekretærfunksjonen for navnekomiteen, og en veiledende og koordinerende rolle, spesielt i
forhold til adresseringsprinsipper og lovverk.
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Sekretariatet har definert de veiparseller som skulle navnsettes utfra prinsippene i
adresseveilederen fra Statens kartverk. Prinsippene for adressering er blant annet at veien bør
ha en viss lengde - gjerne over 2 km i spredtbygd område og mer enn 2-4 adresseenheter, og
mer enn 10-20 adresseenheter i tettbygd område.
Navnekomiteen kom med navneforslag på de fleste parsellene, totalt ca.240 parseller.
I mars 2013 ble navnekomiteens forslag, med kart og oversikt over veiparseller lagt ut til
høring på kommunens hjemmesider og biblioteket i om lag 7 uker. Det ble satt opp plakater
på grendetavler, butikker og lagt info i postkasser på de største hyttefeltene før påske.
Høringen fikk god omtale i aviser. Det kom inn om lag 65 innspill, fra enkelt-personer,
velforeninger og nabolag. Noen hadde forslag til navn på flere veiparseller. Forslagene ble
gjennomgått av navnekomitèen. Etter sortering og navne-endring på noen parseller, ble
navneforslagene lagt ut på nytt i juni, med høringsfrist 31. juli 2013. Etter denne høringen
kom det inn ytterligere ca. 10 innspill.
Navnekomiteen gikk gjennom innkomne nye forslag, jfr. vedlegg. Navnekomiteens valg av
vei- og gatenavn ble deretter oversendt Språkrådet. (Stedsnavntjenesten for Østlandet og
Agderfylkene).
Språkrådet gav tilbakemelding 30.10.2013 (dok. 10/313- 93) En gjennomgående kommentar
var skrivemåten for bestemt og ubestemt form. Tilbakemeldingen inneholdt bare anbefalinger,
og ingen absolutte krav. Men man bør merke seg kommentarene til vei 2069 Stubsjøveien, og
1103 Veslebekkmoen som har fått omtale i dok. 91 med vedlegg.
Navnekomiteen tok noen av innspillene fra Språkrådet til etterretning, og fremmet sitt forslag
til vei- og gatenavn i Tynset 28.11.2013 dok. 97 med vedlegg
Navnekomiteen foreslo også å endre navn på noen boligfelt m.m. jfr. dok. 99 i saken.
Formannskapets kom i møte 16.01.2014 i sak 5/14 med endringsforslag til navnekomiteens
innstilling av 28.11.13 Formannskapet kom med endringsforslag på 10 veier, og forslag om en
ny vei. Det ble og foreslått å endre navn på 4 tidligere vedtatte veinavn.
Det ble videre vedtatt å legge endringsforslagene ut på en åpen høring, med høringsfrist
20.02.2014. det ble i møtet også signalisert at man ville ta innspill og forslag på andre veier
opp til vurdering.
Høringen ble annonsert på kommunens hjemmesider, lagt ut i biblioteket, annonsert under
kunngjøring i Østlendingen, og man har fått omtale om saken flere ganger i aviser. Det ble og
i slutten av høringsperioden hengt opp plakater i grendene.
Det er pr.20.02.2014 kommet inn totalt 16 innspill, herav 7 på Formannskapets
endringsforslag. Det er totalt kommet inn forslag og innspill på 37 veier.
Heriblant en oppfordring fra Kartverket om å unngå en oppdeling av en gjennomgående vei,
slik det er vedtatt av formannskapet på Tylldalsveien/Mossgrenda.
Navnekomiteen har i møte 21.02.2014 gått gjennom innspillene, se dok 120 i sak 10/313
Saksvurdering:
Det fremlagte forslaget til vei- og gatenavn i Tynset kommune er et resultat av et grundig
arbeid fra navnekomitèens side. Det er tatt hensyn til prinsipper for adressering.
Navnekomitèen har tildelt vei- og gatenavn ut fra lokalhistorie, lokale navn, lokal skrivemåte,
geografi og prinsipper gitt i adresseveilederen fra Statens kartverk. Berørte parter har fått god
mulighet til å komme med innspill. På bakgrunn av innkomne innspill, kommentarer fra
Språkrådet og formannskapets endringsforslag er det foretatt endringer i navnekomitèens
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første forslag fra mars 2013 og innstillingen fra november 2013, både med hensyn til
navneforslag, skrivemåte og inndelingen av adresseparseller.
Kommunestyret skal fatte endelig vedtak om adressenavn. Det er ca.4000 adresseenheter som
skal ha ny adresse i Tynset (boliger, hytter, setrer, bedrifter og offentlige bygg) som ikke har
gateadresse tidligere. Tildeling av disse starter når navnevedtaket foreligger.
Når veiadressenummer er tildelt den enkelte enhet, skal enkeltvedtak fattes og den enkelte har
mulighet til å klage på vedtaket. Det skal i forkant kunngjøres hvilket veiadressenummer den
enkelte får. I tillegg skal alle veiadresser og nummer legges inn i matrikkelen og i
vegnettbasen. De skal også legges inn i det sentrale stedsnavnregisteret. Til slutt skal alle
veger skiltes.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vil ikke ha miljømessige konsekvenser.
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta forslag til vei- og gatenavn i Tynset
kommune slik de fremgår av vedlegg – dok.120
2. Den videre prosessen med tildeling av enkeltadresser og skilting iverksettes.
Behandling i Formannskapet 06.03.2014:
Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
2161 Røesgrenda (ikke Rødsgrenda)
2206 Hobdsæterveien (ikke Hovdsæterveien)
2211 Røesberget (ikke Rødsberget)
2046 Gamle Kongevei
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Øverbyenga – fra FV30 til gnr./bnr. 18/8.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
2169 Olsberggrenda (rådmannens opprinnelige innstilling: Olsberget).
Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
2169 Prestgardsveien (rådmannens opprinnelige innstilling: Olsberget).
Avstemning:
Forslaget fra Moen (Prestgardsveien) vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra
Tronsmoen (Olsberggrenda).
Forslaget fra Moen (Prestgardsveien) vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme for rådmannens
opprinnelige innstilling (Olsberget).
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet 06.03.2014:
1. Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta 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.
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.
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ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 030
Arkivsaksnr.: 13/2268

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
2/14
Kommunestyret
13/14
Kommunestyret

Møtedato
06.03.2014
25.03.2014

Vedlegg
Arbeidsgiverpolitikk i Tynset
Andre dokumenter i saken
1. HØRING ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE, datert 17.01.2014
2. ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE, datert 26.02.2014
3. ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE DIV SVAR HØRINGER, datert
26.02.2014
4. ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE, datert 06.03.2014
Melding om vedtak sendes til
Alle tjenesteområder
Hovedtillitsvalgte i fagforbundet og utdanningsforbundet
Hovedverneombud
Saksopplysninger
Gjennom prosessen med Kommunekompasset ble det avdekket at Tynset kommune fikk et
svakt resultat på kommunen som arbeidsgiver.
Dette skyldtes i hovedsak manglende strategi for arbeidsgiverrollen.
Rådmannen initierte i 2013 et arbeid hvor administrasjonen gjennom en prosess skulle komme
fram til en fornuftig arbeidsgiverpolitikk for Tynset kommune. Denne prosessen ble
gjennomført i ledergruppa til rådmannen, samt etter innspill fra alle avdelingsledere.
Resultatet av prosessen var et dokument med forslag til flere viktige arbeidsgiverområder. En
liten prosjektgruppe ble satt sammen for å konkretisere forslagene og utforme
arbeidsgiverpolitikken, med tilhørende tiltaksplan. De prioriterte arbeidsgiverområdene er:
• Medarbeiderskap,
• motivasjon og livsfase,
• omdømme,
• innovasjon,
• rekruttere og beholde og
• kompetanse.
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Følgende personer har vært med i prosjektgruppa:
Siv Nytrøen Reiten (personalsjef), Anne Buttingsrud (rektor Fåset skole og barnehage), Beate
Hjertager (kultursjef), Inga-Lill Rønning (leder helsetjenesten), Jostein Sivertsen (representant
for tillitsvalgte) og Morten B. Often (leder prosjektgruppa).
Saksvurdering
Prosjektgruppa har lagt fram sin innstilling til rådmannen, se vedlagte dokument. Dokumentet
har vært ute på høring i organisasjonen, og høringen ble sendt til alle tjenesteområdeledere,
tillitsvalgte og hovedverneombud.
I all hovedsak har høringene gitt positiv respons på dokumentet. En del av høringene er av
teknisk karakter, og prosjektgruppa har her korrigert lay out og innhold for øvrig slik at
dokumentet skal framstå mest mulig helhetlig. Utarbeidelsen av malen i dokumentet, samt
tekstlig forbedring er gjort i samarbeid med INGRAFO.
Flere av høringsinstansene har nevnt at arbeidsgiverpolitikken som beskrives er ambisiøs, og
det antydes i overkant ambisiøs. Tynset kommune har ikke hatt et slikt dokument tidligere, og
sett i denne sammenheng blir det naturlig nok ambisiøst. På den annen side må en
arbeidsgiverpolitikk vise retning og sette mål som organisasjonen kan strekke seg etter.
Tiltaksplanen kan endres etter hvert, og det er ikke tenkt at alle tiltak kan løses eller
iverksettes umiddelbart. Nå blir det satt en retning og da er det organisasjonens helhetlige
ansvar å omsette arbeidsgiverpolitikken til praktisk handling.
Det er avgjørende viktig at dokumentet praktiseres i hele linja og aktivt benyttes i
rekrutteringssammenheng. Arbeidsgiverpolitikken skal gi et balansert bilde på arbeidsgivers
og arbeidstakers ansvar og utvikles i retning av et aktivt medarbeiderskap.
Revideringen av arbeidsgiverpolitikken må gjøres ved behov og ikke etter faste tidspunkt.
I høringsuttalelsen til hovedverneombudet blir det foreslått at kommunen oppretter en egen
arbeidsmiljøpris, hvor AMU vurderer og utpeker etter vedtatte kriterier. Dette er ikke tatt opp
til vurdering i denne saken, og forslaget bør tas opp til behandling i AMU.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Dette er ikke relevant å vurdere i saken.
Rådmannens innstilling:
Administrasjonsutvalget tilrår kommunestyret å vedta Arbeidsgiverpolitikk i Tynset
kommune.
Behandling i Administrasjonsutvalget 06.03.2014:
Forslag fra Aud Irene Strandvik:
Administrasjonsutvalget tilrår kommunestyret å vedta Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune
med følgende endringer:
Retningslinjer for stillingsbank og omstillingsavtale tas inn som dokumenter på side 17.
Forslaget fra Strandvik enstemmig vedtatt.
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Forslag fra Aud Irene Strandvik:
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.
Forslaget fra Strandvik enstemmig vedtatt.
Vedtak i Administrasjonsutvalget 06.03.2014:
Administrasjonsutvalget tilrår kommunestyret å vedta 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.

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.
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ÅRSMELDING 2013 FOR TYNSET KONTROLLUTVALG
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/247

Saksbehandler:
Stein Dølmo

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
14/14
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2014

Vedlegg
Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2013
Oversikt over saker behandlet i 2013
Andre dokumenter i saken
1. ÅRSMELDING 2013 FOR TYNSET KONTROLLUTVALG, datert 12.03.2014
Melding om vedtak sendes til
Tynset Kontrollutvalg v/ leder Simen Linjordet
Kontrollutvalg Fjell IKS v/ Stein Dølmo
Saksopplysninger
I henhold til forskrift for kontrollutvalg legges årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet
i 2013 fram for behandling.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsmelding 2013 vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.
Behandling:
Utvalget påpekte noen mindre endringer/feil på side 7 i årsmeldingen som rettes opp
redaksjonelt.
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Årsmelding 2013 vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.
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BARNEHAGE - NYBYGG - TOMT
Arkiv: A10
Arkivsaksnr.: 14/143

Saksbehandler:
Leif I. Østgårdstrøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
15/14
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2014

Vedlegg
Kart
Reguleringsplan
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Tynset barnehagene
Tekniske tjenester
Økonomiavdelingen
Saksopplysninger
I sak 82/13 i Tynset kommunestyre ble økonomiplanen 2014 -2017 vedtatt.
Under punkt 4 ble det fattet følgende vedtak:
«
I investeringsbudsjettet er det avsatt 3 millioner kroner i 2014. Dette kan dekke forprosjekt og
oppstart av detaljprosjektering i 2014.
Barnehagen skal erstatte Tronstua barnehage inkludert de plassene i midlertidige lokalene i
«Gullegget».
Gullegget er leid fram til sommeren 2016. Økonomiske hensyn tilsier at ny barnehage bør stå
klar sommeren 2016 fordi dagens løsning med midlertidige lokaler vil være kostbar å
forlenge.
Dette kan gi følgende framdrift for bygging ny barnehage:
• Forprosjekt i juni 2014.
• Detaljprosjektering fra august 2014 til mars 2015.
• Anbudsutsendelse i juni 2015.
• Valg av anbyder i juli 2015.
• Bygging i august 2015 – juni 2016.
Saksvurdering
Før planlegging iverksettes bør tomt og plassering av bygg avklares slik at bygg og uteareal
tilpasses tomtens topografi på en best mulig måte.
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Barnehagen vil ha en størrelse på 80 – 100 barn (over 3 år – færre hvis barn under 3 år). Dette
vil kreve et innvendig lekeareal på 400 – 500 m2. Tillagt gangarealer, personalrom og
lignende vil det totalt bli om lag 800 – 1 000 m2 bygg. Utvendig skal det være et lekeareal på
minst fem ganger innvendig lekeareal. Tomten må dermed være minst 3 da pluss parkering
og trafikkareal.
Tynset kommune disponerer en tomt i sentrum rett sør for omsorgsboligene på Kongsheim.
Dette er en tomt som egner seg for formålet barnehage. Tomten er regulert til offentlig formål.
Den ligger sentralt, men samtidig skjermet og vil være rasjonell for bringing og henting av
barn.
Tomten er totalt på litt over 10 da, 10 023 m2. Den har mye løsmasser, er svakt skrånende mot
nord og har stort sett grei byggegrunn. Innkjøring vil kunne skje fra Kongsveien.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Barnehagen plasseres i sentrum noe som vil bidra til redusert bilkjøring da arbeidsplassene for
mange av foreldrene er i nærheten. Barnehagen vil bli bygd etter siste krav til isolasjon og
klimaløsninger. Dette vil medføre redusert energiforbruk sammenlignet med dagens bygg.
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.
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KJØP AV TJENESTEBILER
Arkiv: 601
Arkivsaksnr.: 14/303

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
16/14
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2014

Melding om vedtak sendes til
Ranveig Ødegård
Aud Inger Dalløkken
Linda Granrud
Trine Økseter Knudsen
Per Østigård
Saksopplysninger
Tynset kommune har for tiden leasingavtaler for 21 biler. For 18 av disse utløper
leasingavtalen våren 2014. Bilene benyttes i hjemmebaserte tjenester, barnevern, PP-tjenesten
og plan/oppmålingsavdelingen.
Saksvurdering
Vi foretar nå en vurdering av kommunens bilhold der vi ser på økonomien ved å eie bilene
sjøl kontra leasing av bilene.
Vår konklusjon er at det gir økonomisk gevinst å eie biler sjøl, særlig dersom bilene beholdes
i en lengre periode enn 3 år. Dette fordi verditapet er lavere etter den første 3-årsperioden. Et
annet element er at våre kapitalkostnader ved kjøp er lavere enn kapitalkostnadene ved
leasing. Det burde heller ikke være knyttet problemer med driftssikkerhet av bilene før de
passerer en alder av 6 til 8 år ved den bruken vi har. Bilene har en kilometerstand som ligger
mellom 40 000 og 60 000 km. Det finnes flere andre kommuner som har regnet svært detaljert
på hva om det er mest fordelaktig å eie eller leie biler. De har kommet til at det ligger en årlig
økonomisk gevinst på om lag kr 15 000 pr. bil pr. år ved å eie bilene i stedet for å lease dem.
Med tanke på at kommunen i framtiden skal selge eller bytte inn de gamle bilene ved kjøp av
nye biler, vil det ikke være hensiktsmessig å kjøpe alle bilene i en runde. Dette fordi det kan
skape problemer å omsette såpass mange bruktbiler i markedet samtidig. Rådmannens
innstilling innebærer derfor at Tynset kommune kjøper 9 av de 18 bilene med leasingavtale
som utgår i denne omgang. For finansiering av kjøpet foreslås det å benytte ubundet
investeringsfond. Fondet var ved årsskiftet på kr 8 845 000.
Bilene som er aktuelle for kjøp er 8 stk. Toyota Urban Cruiser 4X4 og 1 stk. Peugeot Partner.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Problemstillingen om kommunen skal eie eller lease biler vil i seg selv ikke ha noen vesentlig
betydning for klima eller miljø.
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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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