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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.10.2016.
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Arkivsaksnr.: 16/2346

Saksbehandler:
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Behandling av saken:
Saksnr.
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104/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 25.10.2016
Tid:
Kl. 18.00
Kl. 18.00 Veslesalen – kulturelt innslag v/Irina Marcetic, deltaker i «Den
andre norske fløytekonkurranse»
Kommunestyresalen – utdeling miljøfyrtårn
Til stede på møtet:
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Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Stein Tronsmoen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
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Per Martin Sandtrøen
Arne Eggen
Jon Tore Dalsegg
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Sindre Sørhus
Gerd Engebakken
Margit Wang
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Kurt Olav Fossum
Kjetil O. Lorentzen
TYNSET KOMMUNE

Ibrahima Sesay
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Interpellasjon fremmet av Tynset Arbeiderparti v/Nils Kristen Sandtrøen:
Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter, vedlegg 1 og 2.
Besvares i neste kommunestyremøte, 29. november 2016.

87/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
30.08.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 30.08.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 30.08.2016.

88/16
REGULERINGSENDRING RAMMSMOEN KVARTALET, SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Rammsmoen terrasse, plan Id R85b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
2. Plankart over bakken med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
3. Plankart under bakken med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
5. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av
Rammsmoen terrasse, plan Id R85b Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
2. Plankart over bakken med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
3. Plankart under bakken med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
4. Reguleringsbestemmelser med plan-ID R85b, datert 20.07.2016.
5. ROS-analyse med plan-ID R85b, datert 24.02.2016.
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89/16
HØRING - ORGANISERING AV EIENDOMSOPPMÅLING
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret støtter forslaget til at det skal stilles krav til kompetanse for den som skal
gjennomføre oppmålingsforretninger.
Begrunnelsen er kort oppsummert at dette anses som et viktig ledd for å opprettholde en
troverdig matrikkel med god kvalitet, forhindre unødvendige konflikter og sikre at
forbrukeren får ivaretatt sine rettigheter.
2. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for
eiendomsoppmåling.
3. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å overføre føring av matrikkelen til Kartverket.
Begrunnelsen for punkt 2 og 3 er kort oppsummert at oppgaven ikke egner seg for et privat
marked, de negative konsekvensene dette vil ha for matrikkelen, samt for kommunens
samlede drift.
Videre fungerer eiendomsoppmålingen godt i Tynset kommune, sett i betrakting av vår
historie, bosettingsmønster, geografi og en bevissthet om eiendomsgrenser som felles offentlig
infrastruktur.
Hverken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argument mot dagens organisering. Ved å
oppheve det kommunale ansvaret er det svært lite som taler for at oppgavene samla sett blir
billigere, bedre eller generelt mer tilgjengelige.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret støtter forslaget til at det skal stilles krav til kompetanse for den som skal
gjennomføre oppmålingsforretninger.
Begrunnelsen er kort oppsummert at dette anses som et viktig ledd for å opprettholde en
troverdig matrikkel med god kvalitet, forhindre unødvendige konflikter og sikre at
forbrukeren får ivaretatt sine rettigheter.
2. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for
eiendomsoppmåling.
3. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å overføre føring av matrikkelen til Kartverket.
Begrunnelsen for punkt 2 og 3 er kort oppsummert at oppgaven ikke egner seg for et privat
marked, de negative konsekvensene dette vil ha for matrikkelen, samt for kommunens
samlede drift.
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Videre fungerer eiendomsoppmålingen godt i Tynset kommune, sett i betrakting av vår
historie, bosettingsmønster, geografi og en bevissthet om eiendomsgrenser som felles offentlig
infrastruktur.
Hverken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argument mot dagens organisering. Ved å
oppheve det kommunale ansvaret er det svært lite som taler for at oppgavene samla sett blir
billigere, bedre eller generelt mer tilgjengelige.

90/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 – ENDELIG VEDTAK
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar Kommunal Planstrategi 2016-2019,
jf. plan- og bygningslovens § 10-1.
Kommunens strategiske planer skal utarbeides på et overordnet nivå, og etter beskrivelsen i
saksutredningen med den hensikt å få ned antallet planer, styrke det strategiske grepet og sikre
gjennomføringskraft gjennom oppfølging i budsjett.
Behandling:
Forslag fra MDG v/Sindre Sørhus:
Nytt punkt i planstrategien:
Kommunedelplan for klima og energi
Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring og Norge har forpliktet seg til
store innenlandske kutt i klimagasser. Tynset kommune er beredt på å gjøre sin del av jobben
og har utarbeidet en egen kommunedelplan for klima og energi gjeldende fra 2010-2020.
Handlingsdelen av denne ble vedtatt i 2015 og gjelder for perioden 2015-2018.
Handlingsdelen inneholder konkrete tiltak og måltall for reduksjon av klimagassutslipp. Den
skal være et styringsdokument som grunnlag for handlingsplan og prioriteringer. For å sikre at
tiltak blir iverksatt og at de har ønsket effekt er det hensiktsmessig å oppdatere handlingsdelen
regelmessig hvert 2. år.
Fremdrift: Del 2, handlingsdelen oppstart 2017.
Forslaget fra Sørhus falt med 11 mot 16 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Kommunal Planstrategi 2016-2019,
jf. plan- og bygningslovens § 10-1.
Kommunens strategiske planer skal utarbeides på et overordnet nivå, og etter beskrivelsen i
saksutredningen med den hensikt å få ned antallet planer, styrke det strategiske grepet og sikre
gjennomføringskraft gjennom oppfølging i budsjett.
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91/16
HØRING: UTREDNING OM OMFATTENDE BOSETTING AV FLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte høringssvar som uttalelse til regionrådet
for Fjellregionens utredning om omfattende bosetting av flyktninger.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte høringssvar som uttalelse til regionrådet
for Fjellregionens utredning om omfattende bosetting av flyktninger.

92/16
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT OG FORBRUK UT ÅRET
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget søker om budsjettregulering med samlet tilleggsbevilgning kr. 50.000 i
tillegg til tidligere innvilget budsjettillegg kr. 22.800 til ipad og kr. 200.000
forvaltningsrevisjon for 2016.
Behandling:
Ingrid Lium, H, ble erklært habil.
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Tilleggsbevilgning finansieres ved bruk av dispensasjonsfond.
Kontrollutvalgets innstilling med forslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget søker om budsjettregulering med samlet tilleggsbevilgning kr. 50.000 i
tillegg til tidligere innvilget budsjettillegg kr. 22.800 til ipad og kr. 200.000
forvaltningsrevisjon for 2016.
Tilleggsbevilgning finansieres ved bruk av dispensasjonsfond.

93/16
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2016
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2016 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
TYNSET KOMMUNE
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2016 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.

94/16
TYNSET BRANNSTASJON
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i alternativ 1.
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse og opprusting av lokalene innarbeides i budsjett for 2017.
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble erklært habil.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Punkt 1-3 i rådmannens innstilling strykes. Rådmannen bes å utrede alternativ 1, 2 og 3med
utgangspunkt i samlokalisering med ambulanse og feiervesenet. Dette fremlegges
kommunestyret ved budsjettbehandlingen 12. desember.
Forslaget fra Hagen falt med 7 mot 20 stemmer.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Det skal fremlegges en sammenliknende oversikt over alle kostnader, herunder investering og
drift. Gjelder alternativ 1, 2 og 3.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 25 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Det skal fremlegges en sammenliknende oversikt over alle kostnader, herunder investering og
drift. Gjelder alternativ 1, 2 og 3.
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95/16
SVØMMEHALL
Rådmannens innstilling:
Det tas stilling til bygging av nytt 25 m basseng i forbindelse med behandling av
virksomhetsplanen for 2017 – 2020.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Det skal utredes muligheter for et selskap med flere eiere. Eiere kan være nabokommuner,
Hedmark fylkeskommune eller andre næringslivsaktører i tillegg til Tynset kommune.
Utredningen skal synliggjøre potensialet for inntekter, satt opp mot forventede driftskostnader.
Dette skal gi et bilde på om det er realistisk at et slikt selskap kan gå i balanse.
Det bes også om at det sjekkes eventuell kostnadsinnsparing ved stålbasseng.
Tilleggsforslaget fra Myhre Moen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det tas stilling til bygging av nytt 25 m basseng i forbindelse med behandling av
virksomhetsplanen for 2017 – 2020.
Det skal utredes muligheter for et selskap med flere eiere. Eiere kan være nabokommuner,
Hedmark fylkeskommune eller andre næringslivsaktører i tillegg til Tynset kommune.
Utredningen skal synliggjøre potensialet for inntekter, satt opp mot forventede driftskostnader.
Dette skal gi et bilde på om det er realistisk at et slikt selskap kan gå i balanse.
Det bes også om at det sjekkes eventuell kostnadsinnsparing ved stålbasseng.

96/16
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE MIDLER TIL UTBYGGING AV
FIBER/BREDBÅND STATLIG TILSKUDD
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til «Retningslinjer for bruk av kommunale midler til utbygging
av fiber/bredbånd».
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til «Retningslinjer for bruk av kommunale midler til utbygging
av fiber/bredbånd».
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97/16
TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES NÆRINGSFOND - RAMME FOR
TILDELING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret øker rammen for bruk av midler fra næringsfondet i 2016 med 1,1 mill. kr,
slik at disponibel ramme for 2016 blir på totalt kr 2 762 000.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret øker rammen for bruk av midler fra næringsfondet i 2016 med 1,1 mill. kr,
slik at disponibel ramme for 2016 blir på totalt kr 2 762 000.

98/16
OPPREISNINGSORDNING - PRESISERING AV VEDTEKTER
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar presisering av vedtekter for oppreisningsordningen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar presisering av vedtekter for oppreisningsordningen.

99/16
VALG AV MEDLEM TIL OPPREISNINGSUTVALGET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at:
• Kristin Langtjernet trer inn som nytt medlem i oppreisningsutvalget. Langtjernet
erstatter Ragni Hole.
• Jeanne Solvang trer inn som nytt medlem i utvidet klagenemnd. Solvang erstatter
Kristin Langtjernet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at:
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• Kristin Langtjernet trer inn som nytt medlem i oppreisningsutvalget. Langtjernet
erstatter Ragni Hole.
• Jeanne Solvang trer inn som nytt medlem i utvidet klagenemnd. Solvang erstatter
Kristin Langtjernet.

100/16
SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING
FOR TROJA RESTAURANT
Rådmannens innstilling:
Arzu Kücükgöncü gis skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som tidligere
Troja Middelhavskjøkken hadde. Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1
(øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid alkoholholdig drikk, gruppe 1 og 2,
mandag - torsdag og søndag kl. 12.00 - 23.00 og gruppe 3 fra kl. 13.00 – 23.00. Skjenketid
fredag - lørdag, gruppe 1 og 2 kl. 12.00 - 02.00, gruppe 3 kl. 13.00 – 02.00. Skjenking på
utendørs areal gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin).
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Arzu Kücükgöncü med Yilmaz Budakci som
stedsfortreder. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes Arzu Kücükgöncü.
Bevillingen gjelder fram til 31.03.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arzu Kücükgöncü gis skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som tidligere
Troja Middelhavskjøkken hadde. Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1
(øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid alkoholholdig drikk, gruppe 1 og 2,
mandag - torsdag og søndag kl. 12.00 - 23.00 og gruppe 3 fra kl. 13.00 – 23.00. Skjenketid
fredag - lørdag, gruppe 1 og 2 kl. 12.00 - 02.00, gruppe 3 kl. 13.00 – 02.00. Skjenking på
utendørs areal gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin).
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Arzu Kücükgöncü med Yilmaz Budakci som
stedsfortreder. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes Arzu Kücükgöncü.
Bevillingen gjelder fram til 31.03.2020.
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101/16
NYVALG KOMITEER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Kurt Olav Fossum, V, blir nytt medlem av komite kultur og idrett
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk: Terje Hylen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kurt Olav Fossum, V, blir nytt medlem av komite kultur og idrett
Ny nestleder i komite miljø/landbruk/teknisk: Terje Hylen

102/16
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV
VALGDAG(ER)
Rådmannens innstilling:
Ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 skal det i Tynset kommune holdes valg søndag
10. september i tillegg til mandag 11. september.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 skal det i Tynset kommune holdes valg søndag
10. september i tillegg til mandag 11. september.
103/16
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALG AV VALGSTYRE
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Valgstyre 2015–2019: Formannskapet
Leder: Ordføreren
Nestleder: Varaordføreren
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Valgstyre 2015–2019: Formannskapet
Leder: Ordføreren
Nestleder: Varaordføreren
TYNSET KOMMUNE
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VEDLEGG 1

Interpellasjon:
Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter
Fremmet av Tynset Arbeiderparti v/Nils Kristen Sandtrøen
Kommunen har gjennom sin rolle som innkjøper av byggetjenester et ansvar for
å velge løsninger som er i samsvar med målene kommunen selv mener er
viktige for et godt arbeidsliv. Vi ønsker et organisert arbeidsliv med
tariffavtaler, gode standarder for helse, miljø og sikkerhet og et arbeidsliv som
sørger for at fagkunnskap overføres til neste generasjon.
Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring kr 200 milliarder
hvert år. Det utgjør omtrent 40 % av markedet for bygg og anlegg. Tynset
kommune har en mulighet til å bygge opp under den seriøse delen av
byggebransjen blant annet ved å velge bedrifter som satser på fagkompetanse
og har skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.
Det kan stilles krav til faglærte håndverkere og lærlinger i byggeprosjekter som
kommunen bestiller, og settes begrensninger i adgangen til bruk av
underleverandører.
Dermed kan vi sikre forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og
fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene.
Fellesforbundet, Byggenæringens landsforbund, KS og Difi har laget felles
seriøsitetskrav som er spesialtilpasset for kommunal sektor for å fremme det
seriøse markedet ved å velge bedrifter som kan vise at de imøtekommer disse
kravene.
Følgende forslag fremmes:
Rådmannen utreder en sak til neste kommunestyremøte hvor Fellesforbundets,
Byggenæringens landsforbund, KS og difi’s seriøsitetskrav innlemmes som
krav til leverandører som skal utføre fremtidige byggeprosjekter for Tynset
kommune.
Vedlegg: Seriøsiteskrav
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VEDLEGG 2

Seriøsitetskrav
1. HMS-kort
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse,
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist
fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.
2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis
fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert
leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info
(skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.
3. Krav om faglærte håndverkere
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det
skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført
av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet
dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist
gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
4. Lærlinger
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt
anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte
lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk
opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.
Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.
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Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate at
prosentkravene ovenfor fravikes.
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet,
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall
lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.
5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal
rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal
betales av ham.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens
internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.
Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan
kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at
det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:
• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på
norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren
anser det nødvendig.
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av
byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan
byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:
•

Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

•

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til
anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og
arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønnsog arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere,
arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres
ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift.
Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd
hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er
fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort
tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om
allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren.
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold
av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv
om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
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8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i
kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal
varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a.
Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal
leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med
forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal
på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at
underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt
ved skriftlig varsel.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
9. Krav om betaling til bank
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til
konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.
10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i
kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
11. Revisjon
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og
eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke
om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i
underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2016.
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FORVALTNING AV KOMMUNENS UTMARKSEIENDOMMER
Arkiv: V02
Arkivsaksnr.: 16/976

Saksbehandler:
Tale Nedberg

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
105/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Vedlegg
1. Priser på salg av jakt, sammenligning
2. Forslag til forvaltningsplan for Tynset kommunes utmarkseiendommer
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
I 1992 ble det utarbeida en egen forvaltningsplan for kommunens utmarkseiendommer. Dette
var en grundig gjennomgang av alle teiger som kommunen eier, med tilhørende rettigheter.
Etter dette har det vært flere gjennomganger av hvordan kommunens utmarksressurser skal
forvaltes, siste gang i 2006. Etter ti år er det nå på tide med en oppdatering med tanke på
hvilke eiendommer kommunen eier og hvilke rettigheter som hører med, og hvordan disse
skal forvaltes.
De siste ti åra har det skjedd en enorm utvikling innen bruk av digitale kartverktøy, og dagens
forvaltning er i stor grad basert på egne og offentlige digitale kartløsninger. Dette er kartbaser
som inneholder alle relevante opplysninger knytta til forhold som eiendomsgrenser,
eiendomsstørrelse og beliggenhet, markslag, kulturminner, verne- og planstatus. Kartbasene
skal til en hver tid vise oppdaterte data som er viktige i forvaltningen av en utmarkseiendom,
enten dette gjelder eiendomsgrenser eller restriksjoner i forhold til bruk og utnyttelsen av
arealet. Tynset kommune har, i tillegg til alle offentlige kartbaser, en egen digital
skogbruksplan (PAN) fra 2007 som inneholder et sett med relevante opplysninger for
forvaltning av den produktive skogen. Denne informasjonen kombinert med gjeldende lover,
forskrifter og standarder gir fullverdig informasjon om hvordan hver lokalitet skal skjøttes.
Med bakgrunn i dette ser administrasjonen ingen behov for en beskrivelse av alle teiger
kommunen eier, da dette vil til en hver tid være oppdatert i kartbasen Gårdkart.
Den produktive skogen forvaltes kommersielt med basis i langsiktig og bærekraftig drift, og i
henhold til gjeldene offentlige lover og forskrifter. Eiendommene med produktiv skog har et
betydelig inntektspotensial. De siste fem årene er gjennomsnittlig hogstkvantum 595 m3/år.
Tynset kommune eier teiger innenfor flere grunneierlag. Som grunneier i egen kommune er
det viktig å være aktiv og deltagende. Administrasjonen har valgt å representere de
grunneierlagene der vi er store grunneier, blant annet i Kvikne utmarksråd (Kvikne øst- og
vestfjell).
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Fjellområdene som kommunen eier, oppleves for mange innbyggere i dag som en vesentlig
rekreasjonskilde. Ved å sikre tilgang til denne type goder for en kostnad som oppleves som
akseptabel, tilbyr kommunen sine innbyggere muligheter som for mange er av vesentlig
betydning med tanke på bosetting og trivsel.
Rådmannens vedlagte forslag til oppdatert forvaltningsplan inneholder en beskrivelse av
nåsituasjon og prinsipper eiendommene og ressursene forvaltes etter. Kommunens
utmarkseiendommer kan deles inn i fire områder eller kategorier utmark; Kvikne østfjell – Ytjønnområdet, Kvikne vestfjell – Leiran, Magnilldalen og produktiv skog. Områdene er
nærmere beskrevet i vedlagte forvaltningsplan.
Det foreslås noen viktige endringer i denne rulleringa av planen:
• Endring i salget av rypejakt
• Ungdomskort, villreinjakt
• Kort til hundetrening i Forollhogna
• Endre antall pauseår jakt/fiske
• Åpne garnfiske for utenbygdsboende
• Inkludere stangfiske i garnfiskekort
• Endring av pris på utleie av beiteretter
Saksvurdering
Tynset kommune eier store utmarkseiendommer av ulik kategori med tilhørende rettigheter.
Som kommune kan det være ulike argumenter for og i mot å sitte som stor grunneier. Ved
forrige rullering av forvaltningsplanen i 2006 var det politisk enighet om at kommunen skal
eie grunn.
På lik linje med private grunneiere medfører eierskap både plikter og forvalteransvar, men
også en rekke rettigheter. Innenfor gitte rammer som vern, nasjonale bestemmelser vil det
være muligheter lokalt for å forvalte områdene på ulike måter. Kommunen som grunneier kan
eksempelvis velge å drifte sine ressurser etter ulike mål.
Arealer til makebytte
Kommunen bør til enhver tid eie arealer som kan nyttes til makeskifte eller tilsvarende for å
sikre arealer til utvikling og utbygging. Tynset kommunes mange teiger spredt over store deler
av kommunen, gir kommunen gode muligheter til å gå aktivt inn i makeskifteprosesser ved
behov.
Kommersiell drift eller et gode til innbyggerne
Etterspørselen etter aktivitetstilbud og opplevelser knytta til utmark, jakt, fiske og friluftsliv er
økende. I deler av dette markedet er det en økende betalingsvilje og -evne. Med de store
sammenhengende utmarksområdene med tilhørende rettigheter som Tynset kommune eier, vil
det være store muligheter til å få en vesentlig inntekt ut av dette gjennom kommersiell drift.
Ved forrige rullering av retningslinjene for forvaltning av kommunens utmarkseiendommer
ble det vedtatt at utmarkseiendommene skal utnyttes som et felles gode for innbyggerne.
Eiendommen skal driftes ut fra prinsippet om tilgjengelighet og mulighet for deltakelse for
den vanlige innbygger. Likevel skal prisen på disse produktene være slik at de dekker
kostnaden kommunen har med forvaltning og drift i disse områdene, inklusive buer, oppsyn,
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tilrettelegging, administrering og annet. Per i dag finnes ingen oversikt over total timebruk ift
inntektene fra jakt, fiske og utleie. Inntektene fra salg av jakt- og fiskekort i 2015 var på kr
100 000. Disse inntektene benyttes til finansiering av vedlikehold, tilsynsoppgaver og andre
driftskostnader. Administrasjonen har ikke mottatt politiske signaler om ønsket endring i
forvaltningspraksis, og foreslår derfor at dagens praksis i hovedsak fortsetter.
Prisene på jakt og fiske sammenlignet med andre områder
Tynset kommune selger jaktkortene sine til en pris som er lågere enn de fleste. Kvikne og
Folldal fjellstyres salg av jakt i statsallmenninga er regulert av fjellova med maksimumspriser
som er betydelig lågere enn private tilbydere. Dalsbygda i Forollhogna og Oppdal
bygdeallmenning i Knutshø har priser for innen- og utenbygdsboende det vil være naturlig å
sammenligne seg meg. Administrasjonen mener det er mulighet for å øke prisene på reinsjakt
med 10% på 2017-priser, og likevel tilby jakt og fiske til en pris på linje eller noe under andre
tilbydere i området. Vedlagt følger en oversikt over priser på salg av rype- og villreinjakt fra
andre aktører i både Forollhogna og Knutshø.
Viktige endringer i vedlagte forvaltningsplan:
• Endring i salget av rypejakt
Ved salg av rypejakt i perioden 10.-19. september foreslås det en fast pris på hele
jaktfeltet og at fakturering foretas lagvis, ikke til enkeltjeger. Tilbakebetaling til
enkeltjegere foretas ikke. Laget kan velge å trekke seg fra jakta, og jakta blir da tildelt
neste på reservelista. Prisen for laget er basert på dagens priser justert etter antall
innenbygds og utenbygds jegere.
• Ungdomskort, villreinjakt
Unge storviltjegere bør få tilgang til jakt som ikke er svært kostbar. Det foreslås derfor
at alle kalvekort som kommunen får tildelt trekkes ut til unge jegere (tom. fylte 25 år).
Dersom det er flere unge jegere enn tildelte kalvekort, vil resterende søkere etter
trekning gå inn i ordinær trekning. Dersom det er færre unge jegere enn tildelte
kalvekort, vil resterende kalvekort gå inn i ordinær trekning. Prisen for ungdomskortet
er ordinær pris på kalvekort.
• Kort til hundetrening i Forollhogna
I år med låg rypebestand kan kommunen velge å stenge jakta. Da kan det være
interesse for jegere med fuglehund å kjøpe kort for å kunne trene hunden. Det gis da
ikke mulighet til å skyte ryper, kun trene hund. Salg av kort til hundetrening kan også
selges i år det er åpna for jakt. Prisen for kort til hundetrening er basert på prisen i
sammenlignbare områder.
• Endre antall pauseår jakt/fiske
Det er stor interesse for reinsjakt. I dag må søkere stå over trekning to år etter tildelt
jakt og fiske. For at alle skal ha en rimelig mulighet til å nå opp i trekninga, foreslås
det at reinsjegere må stå over de tre påfølgende år etter tildelt jakt. På denne måten blir
det færre søkere hvert år og hver søker får økt sine muligheter.
Antall pauseår for rypejegere foreslås uendra.
Når det gjelder garnfiske er interessen lågere, og det foreslås at søkere tildelt garnfiske
også kan søke påfølgende år.
• Åpne garnfiske for utenbygdsboende
Fiskestammen i Y-tjønna tilsier at fisketrykket bør holdes høgt for å unngå
overbefolkning, med småvokst fisk som resultat (såkalt «tusenbrødrevatn»). De senere
åra har det vært få søkere på garnfiske, og en eller flere helger har det ikke blitt fiska.
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•

•

Det foreslås derfor at det foretas ordinær trekning etter søknadsrunde, og dersom det er
ledige helger for garnfiske åpnes det for alle andre interesserte, både innen- og
utenbygdsboende etter prinsippet «førstemann til mølla».
Inkludere stangfiske i garnfiskekort
De som tildeles garnfiske etter trekning har kun rett til å sette garn. For å fiske med
stang eller oter må det kjøpes inn ordinært fiskekort i tillegg. Det foreslås at prisen på
garnfiskekort økes med kr 70 per døgn for å inkludere det såkalte «Kviknekortet» som
gir tillatelse til å fiske med både stang og oter.
Endring av pris på leie av beiteretter
Prisen for leie av beiteretter for innen- og utenbygdsboende er ulik, til eksempel er
prisen for leie av én beiterett kr 15 for innenbygdsboende, mens for utenbygdsboende
er prisen kr 50. Kommunen har ledige beiteretter i Magnilldalen, og der er det godt
beite og lite beitedyr. Slik administrasjonen ser det er hovedmålet med utleie av
beiterett at det blir beita i området og at husdyrbrukere med behov for beite får leie
dette. Den store differansen mellom innen- og utenbygdsboende bør derfor fjernes, og
beiterettene tilbys til alle med en lik pris på kr 15. Innenbygdsboende husdyrbrukere
prioriteres.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forvaltningsplan for Tynset kommunes
utmarkseiendommer
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GEODATAPLAN FOR NØGIS-SAMARBEIDET 2017-2020
Arkiv: 144
Arkivsaksnr.: 16/1028
Andresen

Saksbehandler:
Marianne Bolstad

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
106/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til fremlagt geodataplan for NØ-GIS samarbeidet 2017 – 2020
2. Planen erstatter tidligere strategidokument og handlingsprogram.

Kortversjon av saken:
Kommunen er lovpålagt etter plan- og bygningslovens § 2-1 om å sørge for at det foreligger et
oppdatert offentlig kartgrunnlag. Det er i den forbindelse utformet en geodataplan for NØGISsamarbeidet. Dette styringsdokumentet danner grunnlag for handlingsplanen og prioriteringer
kommunen har for å imøtekomme krav til stedfestet informasjon.
Vedlegg
1. GEODATAPLAN FOR NØ-GIS SAMARBEIDET 2017 – 2020.
Melding om vedtak sendes
Alvdal kommune
Folldal kommune
Os kommune
Rendalen kommune
Tolga kommune
Kartverket

Nyborg
Gruvvegen 7
Rytrøa 14
Hanestadveien 1
Kommunehuset
Vangsvegen 73

5260 Alvdal
2580 Folldal
2550 Os i Østerdalen
2485 Rendalen
2540 Tolga
2317 Hamar

Saksopplysninger
Geodataplanen er et sentralt redskap for å realisere samarbeidet i NØGIS-samarbeidet. Dette
er et samarbeid mellom kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Os, hvor Tynset er
vertskommune. I vertskommuneavtalen (vedtatt 2013) er det gitt at vertskommunen har
ansvaret for å utarbeide et strategidokument og et handlingsprogram.
Geodataplanen utarbeides først og fremst for å bidra til en forventlingsavklaring ut mot våre
kartbrukere, og sikrer en felles forståelse mellom NØGIS-kommunene og Kartverket.
Planen gjelder for en periode på fire år og består av en strategisk del og en handlingsplan. Den
strategiske delen beskriver de overordnede strategiske valgene for planperioden, og skisserer
mål og tiltak som skal gjennomføres. Handlingsplanen sammenstiller alle tiltakene for hvert
enkelt prosjekt og rulleres årlig.
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Geodataplanen 2017-2020 skal bidra til:
•

å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon.

•

at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på
en effektiv og formålstjenlig måte.

•

å organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte,
både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå.

Planen skal videre sikre at oppgavene blir utført i samsvar med vedtatte spesifikasjoner på en
kostnadseffektiv måte innenfor kommunens økonomiplaner og i samarbeid med Kartverket.
Saksvurdering
Geodata spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging, for verdiskaping og utvikling av
tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne, og for medvirkning og åpne demokratiske
prosesser. Tilgang på geodata er viktig for statlig og kommunal saksbehandling og utvikling
av gode tjenester der geodata er en relevant informasjonskilde. Geodata er i seg selv viktig
offentlig informasjon, men har også stor betydning som bakgrunnsinformasjon for annen
offentlig informasjon.
I geodataplanen 2017-2020 er det utarbeidet en felles visjon: «Geodata for alle!».
Hovedmålene med geodataplanen er å:
• Gi større åpenhet og forsterke muligheten for aktiv deltakelse i prosesser, og på denne
måten styrke lokaldemokratiet.
• Sikre effektivitet, kvalitet og gode beslutningsgrunnlag i saksbehandling, forvaltning
og samfunnsutvikling, både for offentlige og private aktører.
• Være framtidsrettet og styrke tverrfaglig samarbeid.
Planen gir en oversikt over hva Tynset kommune har oppnådd av løsninger innen geodata og
hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å videreutvikle disse sammen med innhenting
av nye geodata. Arbeidet med GIS bygger i stor grad på lover, standarder og
veiledningsmateriell. Aktuelle lover er for eksempel plan- og bygningsloven, matrikkelloven
og forvaltningsloven. Det kommunen ønsker å oppnå må derfor sees i sammenheng med de
oppgavene kommunen er pålagt å utføre.
Planen inneholder også en felles oversikt over Geovekst- arbeidet som vil bli utført i perioden
(Geovekst er det nasjonale kartleggingssamarbeidet).
Hovedsatsningsområder for 2017-2020
•

Videreføring av adressering i Tynset kommune.

•

Utbedre mangler i eiendomskartet (Matrikkelkaret).

•

Oppfølgning av Geovekstsamarbeidet.
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Videreføring av adressering i Tynset kommune.
I perioden 2017 - 2020 vil adressering i Tynset kommune fortsette. Dette vil bidra til at alle
hus, hytter, setrer, bedrifter og offentlige bygg får sin egen veiadresse. Bakgrunnen for
prosjektet er at alle kommuner i Norge skal operere med veiadresser og ikke bare
matrikkeladresser. Fra et beredskapsperspektiv vil det bidra til å øke sikkerheten og gjøre det
enklere for utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted på kortere tid. Prosjektet ble vedtatt
allerede i 2010, men fordi det er en mer omfattende jobb og krevde mer ressurser enn antatt,
hadde ikke Tynset kommune, som vertskommune for Alvdal, kapasitet til å ta prosjektet i
begge kommuner samtidig. For å høste erfaringer ble den minste kommunen påbegynt først. I
Alvdal er dette prosjektet helt ferdig ila vår 2016. I Tynset kommune ble alle stolper for
veinavnskilting satt opp i 2015. På grunn av uforutsette tekniske problemer, er status pr. nå at
prioriterte områder vil bli tildelt adressenummer fortløpende. Dette arbeidet er ikke lovpålagt,
og med hensyn til totalkapasiteten ved enheten, må det prioriteres lovpålagte oppgaver som
har sanksjoner, før fullføring av dette arbeidet. Det betyr at adressering vil ta lengre tid enn
først antatt.
Mangler i eiendomskartet (matrikkelkartet).
Dette er et prosjekt der både kartverket lokalt og nasjonalt er involvert. Gjennomføring av et
slikt prosjekt vil føre til store besparelser og gi kommunen adskillig større utbytte av andre
datasett. I dag er det i overkant 1200 eiendommer som finnes i grunnboka, men hvor
kommunen ikke vet hvor eiendommen fysisk ligger (eiendommen har ikke matrikkelkart). I
tillegg er det en utfordring at flere eiendomsgrenser har dårlig eller manglende nøyaktighet.
Det gjelder særlig eldre eiendommer.
Ved å ha et lett tilgjengelig og godt digitalt kartgrunnlag vil følgende fordeler kunne oppnås:
• Bedre og raskere publikumsservice.
• Bedre grunnlag for politiske beslutninger.
• Riktig informasjon raskt tilgjengelig for saksbehandler.
• Gode analyser ved kobling av ulike kart og register.
• Effektiv registrering og ajourhold av kart og grunnlagsdata.
• Bedre samfunnssikkerhet.
• Bedre arealforvaltning og samfunnsplanlegging.
• Bedre rettssikkerhet i det å eie, omsette og være rettighetshaver til eiendom.
Oppdaterte matrikkelkart er en forutsetning for at saksbehandlere skal kunne overholde de
frister som er gitt i matrikkelforskriften.
Matrikkelforbedringsprosjektet er samarbeidsprosjekt med Kartverket. Siden prosjektet er tidog ressurskrevende, planlegges det i 2018 bli søkt om skjønnsmidler som er avgjørende for
gjennomføringen. Dersom søknaden om eksterne midler innvilges, regnes oppstarten av
prosjektet til 2019 og forventes gjennomført over en fireårsperiode.
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Geovekst
Geovekst er et samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen, KS, Energi Norge, Telenor,
Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Formålet er å samarbeide
om felles etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av GIS. Gjennom samarbeidet ønsker
man å gjennomføre felles kartleggingsprosjekter, i tillegg til å etablere og vedlikeholde
geodata. I perioden 2017-2020 planlegges det kartlegging på FKB-B nivå for alle områder,
noe som er nødvendig grunnlag for å kunne etablere 3D- modeller. Det vil bli foretatt
laserskanning (5 pkt) som gjør at kulturminner vil kunne sees direkte på flybildene, uten at det
er nødvending med kartlegging i marka.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Ikke relevant for denne planen.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til fremlagt geodataplan for NØ-GIS samarbeidet 2017 – 2020
2. Planen erstatter tidligere strategidokument og handlingsprogram.
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SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER
Arkiv: 614
Arkivsaksnr.: 16/2459

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
107/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
- Selge en bolig på Kvikne og en i Tylldalen i 2017 og tilsvarende i 2018.
- Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua på
Kirkeegga.
- Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre Aaen
skole og Stubsjøen skole.
Kortversjon av saken:
Tynset kommune eier 65 stk. utleieboliger av forskjellig standard. Det er ingen etterspørsel
etter de boligene kommunen eier i grendene på Yset og i Tylldalen. Disse foreslås derfor
avhendet.
Området som omfatter Tronstua og Skogly (tidligere barnehave) foreslås beholdt, samtidig
som en mener dette sentrumsnære området er viktig å benytte på en måte som ivaretar Tynset
sentrums pre med korte avstander mellom viktige tjenester.
Aaen skole og Stubsjøen skole er 2 viktige museale bygg som en mener kanskje Musea i N.
Østerdal er bedre skikket til å ivareta.
Det gamle renseanlegget ved Domus foreslås avhendet, men den kommunale
avløpspumpestasjonen som ligger mellom renseanlegget og Fv. 30 må kommunen fortsatt
beholde.
Vedlegg:
1. Oversikt over kommunens boliger.
2. Kriterier for tildeling av kommunale boliger
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Kommunestyret har i vedtaket av budsjettet for 2016 bl,a, gitt følgende føringer:
Pkt. 20. Salg av kommunal eiendom – De eiendommer som ikke er nødvendig for kommunen
og eie selges.
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Pkt. 30. Bygging av kommunale boliger - …….. Det må til en aktiv plan på boliger, hvor det
listes opp ulike boliger og hvilke som kan avhendes i forhold til standard og behov for
oppussing.
Tynset kommune har:65 utleieboliger. I tillegg bygges det 8 nye i løpet av 2016/17.
Kommunen eier videre:
- 38 stk. TFF-boliger.
- 30 stk. trygdeboliger til sammen på Tynset, Tylldalen, Yset og Ulset.
- 44 stk. omsorgsboliger (Furumoen, Enan og Tjønnmosenteret).
Til sammen blir det 177 boliger. Det som tas opp her er utleieboligene.
Kommunen har flyttet barnehage virksomheten ut av Skogstua og gamle Tronstua
barnehager og fra det gamle renseanlegget.
I tillegg eier kommunen Stubsjøen skole og Aaen skole. Ingen av disse er i bruk eller blir
vedlikeholdt.
Inntekter fra salg av boliger kan ikke benyttes til drift, men kan settes på fond eller til
betaling av investeringer. Boliger som er finansiert med lån fra Husbanken, kan ikke
selges før etter 20 år.
Saksvurdering
Tynset kommune bør ha som hovedmål at flest mulig på sikt flyttes ut i egen eid bolig. Det er
imidlertid noen som ikke vil kunne fikse å eie egen bolig, samtidig som mange har behov for
bolig for noen år for å kunne komme videre.
Dersom boliger skal selges, bør bl.a. følgende kriterier være utgangspunktet:
- Takst og tilstandsrapport fra megler eller takstfirma bør foreligge.
- Boligen selges på det åpne markedet til høystbydende.
- Boligen bør ikke selges under takst.
Det har vist seg at over tid at det er vanskelig å få leid ut utleieboligene i Tylldalen og på Yset.
Etterspørselen gjelder sentrumsnære boliger. I tillegg til flyktninger og vanskelig stilt som har
behov for bolig, har en også nå fått etterspørsel fra en ny gruppe. Dette er pasienter som
utskrives fra Kongsheim og som ikke har bolig som er tilpasset slik at de kan flytte rett hjem.
Kvikne
Haugan 2, bygd i 1982 og har et boareal på 95m2. Dette er en enebolig med 3 soverom.
Boligen er i grei stand, men trenger utvendig beis og utbedring av tak og kjøkken. Den er ikke
bebodd.
Haugan 6 er bygd i 1982 og har et boareal på 95 m2, samt egen garasje på 30 m2. Eneboligen
har 3 soverom og er i relativt grei stand. Den trenger imidlertid utvendig beising og utbedring
av tak, bad og kjøkken. Pr. i dag leies boligen ut til en familie som ikke fyller kriteriene for
leie av kommunal gjennomgangsbolig. Det er derfor bare inngått kontrakt med 1 års leietid.
Det foreslås at boligene selges.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 30 av 56

Sak 107/16
Tylldalen
Engestadjordet - den nordligste. Bolig bygd i 1991 og med et boareal på 85m2 og garasje på
17m2. Eneboligen har 3 soverom. Den er i god stand, men trenger utvendig beis og utbedring
av tak og kjøkken. Boligen er ikke utleid.
Engestadjordet – den sørligste. Boligen er bygd i 1991 og med et boareal på 80m2 + kjeller og
med garasje på 17m2. Enebolig med 2 soverom. Den er i akseptabel stand, men mangler
generelt vedlikehold. Boligen er ikke utleid.
Begge boligene er samfinansiert med Tylldalen Sogneskog med mål om å kunne tjene som
gjennomgangsbolig for folk som ønsker å bosette seg i Tylldalen i tillegg til og disponeres til
kommunale leietakere. Det er derfor utarbeidet egen avtale mellom Tynset kommune og
Tylldalen bygdeutvalg. Ut fra vedtatt avtale skal folk som ønsker å bosette seg i bygda og som
trenger midlertidig bolig, gå foran andre søkere som ellers fyller kriteriene for kommunal
gjennomgangsbolig. Boligene er bl.a. finansiert med lån fra Tylldalen sogneskog på kr
500 000 med pant i eiendommene. Dette lånet er rentefritt og det skal ikke betales ordinære
avdrag. Det sies videre at når boligene gir driftsmessig overskudd, skal dette benyttes til
nedbetaling av lånet. Boligene har ingen år gitt driftsmessig overskudd. Dersom boligene
selges, skal et eventuelt overskudd benyttes til nedbetaling av lånet. Det foreslås at lånet
nedbetales med kr 250 000 pr. leilighet, dersom salgssummene i tillegg dekker opp det
kommunen har betalt i Husbanklån på ca. kr 800 000 for de 2 boligene.
Det foreslås at boligene selges.
Tynset tettsted.
Klokkerstua på Kirkeegga er en horisontalt 2-mannsbolig. Den er bygd i 1960 og har 2
leiligheter med 3 soverom i hver. Leiearealet på hver av leilighetene er på 92m2. Til
leilighetene hører en garasje på 30m2. Leilighetene er slitene og trenger vesentlig
oppgradering dersom den fortsatt skal brukes til utleie. Boligen inngår i reguleringsplanen for
Tynset kirke som området som skal disponeres av kirka. Det vil derfor ikke være fornuftig å
oppgradere boligene. Bygget bør i stedet selges/gis bort til Tynset kirkelige fellesråd.
Holmengata 13/Olaf Røsts gate 9 og Olaf Røsts gate 26A og B. Dette er 2 vertikalt delte 2mannsboliger med 3 soverom. Begge er nylig beiset utvendig. Boligene er bygd i 1967 og
1968. Det er tilhørende garasjer til alle unntatt Holmengata 9. Boligene er nedslitt og trenger
omfattende opprusting. Bad og alle soverom er i 2. etasje. Badet har takvindu og har til dels
liten takhøyde. Boligene ligger sentralt og tomtene kan sannsynligvis fortettes.
Pr. dato ligger det 28 brukte boliger ute for salg på finn.no innen Tynset kommune.
Kommunen bør derfor neppe legge ut mer enn 2 boliger for salg på samme tid.
Andre eiendommer.
Skogly er bygd på 1960 tallet og har ikke vært ombygd. Den er i relativt dårlig forfatning.
Tronstua ble bygd på 1960 tallet. Den ble delvis rehabilitert i 1989 og 1992. Det er dårlig
drenering rundt bygget, samtidig som kjøkken innredningen er slitt. Dersom begge byggene
skal rives vil dette fort koste rundt kr 600 0000.
Disse eiendommene er samlet på i underkant av 7 dekar, dersom en holder p-plassen ved
Kongsveien utenfor.
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Eiendommen ligger svært sentralt og det er derfor svært viktig at denne fordelen i varetas i
videre disponering av eiendommen. Det frarådes å selge eiendommen.
For øvrig kan Tronstua muligens være aktuell som helsestasjon eller legesenter.
Det gamle renseanlegget kan selges dersom det ikke blir benyttet til brannstasjon. Det er
imidlertid nødvendig å omregulere eiendommen, samtidig som bygget tilhører abonnentene på
avløp og salgssummen derfor må føres til dette området. Ved et ev. salg må også
pumpestasjonen som ligger der fradeles og beholdes. En ev. flytting av pumpestasjonen vil
koste abonnentene mange millioner.
Tynset kommune eier Aaen skole som i 1896 ble flyttet til nåværende plassering ved
forsamlingslokalet Heim. Den består av 2 bygg på til sammen 117m2. Bygget har en historisk
verdi og fungerer i dag som skolemuseum. Kanskje bør en vurdere om bygget bør gis bort til
museal virksomhet.
Stubsjøen skole ble etablert i 1915 og består av 3 bygg, hvorav en skolestue, en lærerleilighet
og et uthus med do. I formannskapsmøte 24.06.2004 fikk Stubsjøen Kvinneforening ansvaret
for nødvendig drift, vedlikehold og ettersyn av eiendommen, mot at de fikk disponere
eiendommen fritt. Eiendommen har historisk verdi og bør kanskje vurderes gitt bort til museal
virksomhet.
Ingen av disse 2 eiendommene har det vært prioritert vedlikehold på.
Det foreslås at en tilbyr Anno Museum/N. Østerdal museum å overta byggene.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Fondsbehandling
Salget av boliger kan føres til ubundet fond.
Råd og utvalg
En kan ikke se at dette er en sak som det er behov for å drøfte i de lovpålagte rådene. Salg av
boligene i Tylldalen er ikke drøftet med Tylldalen bygdeutvalg eller sogneskogen. En
overdragelse av Stubsjøen skole er heller ikke drøftet med Stubsjøen Kvinneforening. Dette
må en gjøre dersom det blir aktuelt å gjøre endringer i hvem som eier disse eiendommene.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
- Selge en bolig på Kvikne og en i Tylldalen i 2017 og tilsvarende i 2018.
- Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua på
Kirkeegga.
- Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre Aaen
skole og Stubsjøen skole.
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VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGG
Arkiv: 614
Arkivsaksnr.: 16/2458

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
108/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.
Kortversjon av saken:
Vedlikeholdsplan for bygg gir en oversikt over alle formålsbygg og boliger kommunen eier og
gir en status over byggenes standard. Generelt er byggene i god stand, men trenger
oppgradering. Det er videre foreslått målsettinger for drift og vedlikehold av kommunens
bygningsmasse. Planen avsluttes med forslag til tiltak som bør prioriteres for perioden 20172020.
Vedlegg:
1. Vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Saken gjelder behandling av forslag til vedlikeholdsplan for bygg. Den omfatter både boliger
og formålsbygg.
Tynset kommune eier totalt 177 leiligheter fordelt med 65 stk. utleieboliger, 38 stk. TFFboliger, 30 stk. trygdeboliger og 44 omsorgsboliger.
Kommunen eier videre ca. 48 daa (bruksareal) med formålsbygg. Av dette er:
19,7 daa skolebygg,3 daa barnehager, 15,6 daa helsebygg, 4 daa kulturbygg og 3,5 daa
administrasjonsbygg. I tillegg har kommunen 600 m2 med kontorbygg, garasjer og verksted i
Kongsveien og ca. 1,3 daa bygg som ikke er i daglig bruk.
Planen opplyser hva som er drift, vedlikehold og forvaltning og gir en definisjon på de
forskjellige tilstandsgradene i NS 3424. I planen har en valgt å benytte NS 3424’s definisjon
av tilstandsgrad for det enkelte bygg. Likevel blir den valgte tilstanden farget av skjønn.
Det er foreslått målsettinger som skal bevirke at en får en så god eiendomsforvaltning som
mulig i forhold til ressurstilgang framover.
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Først er det enkelte formålsbygg opplistet og bl.a. vurdert i henhold til tilstandsgrad. Videre er
tilnærmet det samme gjort for kommunens boliger. Helt til høyre i tabellen over boliger står
tilstandsgraden. Planen avsluttes med et forslag til en 4 årig handlingsplan fordelt på boliger
og formålsbygg. I tillegg til det som er satt opp i forslaget til handlingsplanen må en ha et
beløp til generelt vedlikehold. Dette er vedlikehold som dukker opp mer eller mindre uten at
det er planlagt på forhånd.
Tynset kommunes netto driftsbudsjett for drift, vedlikehold og forvaltning av formålsbygg og
boliger, er for 2016 på kr 20,3 mill.
KOSTRA
2

2015

Korrigerte brutto dr. utgifter til
eiendomsforv. på eide bygg pr. m2

614

2014

602

2013

2015
gr.12

Hedmark
2015

677

809

915

Saksvurdering
I 2014/15 gjennomførte BDO, på vegne av kontrollutvalget, forvaltningsrevisjon av
vedlikehold av bygninger, anlegg og veier. BDO opplyser her at dersom en skal ha et
verdibevarende vedlikehold, vil dette koste ca. kr 200 pr. m2. Tynset kommunen har de senere
årene ligget på ca. kr 45 pr. m2. På lang sikt vil et verdibevarende vedlikehold være lønnsomt.
Tynset kommune eier i følge KOSTRA omtrent 13,7 daa mer formålsbygg enn en gj.sn.
Hedmarks kommune med samme innbyggertall ville hatt.
Kommunen har videre ca. 40 boliger (177 stk.) mer enn en gj.sn. Hedmarks kommune med
samme innbyggertall ville hatt. Under forutsetning av at det er liten tomgangsleie, har ikke
dette negativ økonomisk betydning.
Kommunestyret som er eier av kommunens bygningsmasse må vedta noen mål/føringer som
administrasjonen skal jobbe etter. I planen foreslås følgende målsetninger:
Overordnet mål:
Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at disse har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for
sin virksomhet, samtidig som eiendommens standard ivaretas ved riktig ressursanvendelse.
Mål:

Eiendommene skal ikke ha dårligere teknisk tilstand enn tilstandsgrad 1 i henhold til norsk
standard 3424 "Tilstandsanalyse for byggverk", slik at forfall unngås.

Mål:

Bygningsmassen skal være tilpasset behovet til kommunen.

Mål:

Driften skal på en kostnadseffektiv måte sørge for at eiendommen opprettholder sin
funksjon og verdi.

Mål:

Brukerservice skal ytes i henhold til avtale og ikke gå på bekostning av forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV).

Mål:

Eiendommene bør være tilpasset brukernes behov over tid, samtidig som de må
tilpasse seg endrede krav i lover og forskrifter.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Med opprusting av byggene og fornuftig drift vil konsekvensene for klima og miljø reduseres.
Fondsbehandling
Det bør vurderes om det skal bygges opp et vedlikeholdsfond framover.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.
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TYNSET BRANNSTASJON
Arkiv: 614 M8
Arkivsaksnr.: 16/2273

Saksbehandler:
Leif I. Østgårdstrøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
109/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i alternativ 1.
(Jordkjendbygget)
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse og oppjustering av lokalene i innarbeides i budsjett for 2017.
Kortversjon av saken:
Nye/oppjusterte lokaler for Tynset brannvesen har vært behandlet de siste 5 år uten at valg er
foretatt. I budsjettbehandlingen for 2016 ble det vedtatt at en skulle vurdere løsning av
lokalbehovet. Saken ble behandlet i kommunestyret som sak 94/16 . Det forelå 4 alternativer
og en vedtok å utrede 3 alternativer videre. Etter kommunestyrebehandlingen har kommunen
mottatt ytterligere tilbud og disse er med i vurderingen av saken.
En økonomisk sammenligning av alternativene viser at oppgradering av lokaler slik at de kan
dekke brannvesenets behov faller rimeligst i Jordkjendbygget. De årlige driftskostnadene vil
bli som for nåværende lokaler. Alle alternativene vil løse brannvesenets behov.
Dagens lokaler i Jordkjendbygget er delvis innredet for brannstasjon og kan med mindre
tilpasninger brukes som brannstasjon i mange år.
Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. TYNSET BRANNSTASJON , datert 01.11.2016
2. TYNSET BRANNSTASJON , datert 01.11.2016
3. TYNSET BRANNSTASJON , datert 10.11.2016
4. TYNSET BRANNSTASJON , datert 29.09.2016
5. SAMLOKALISERING AV NØDETATENE I TYNSET KOMMUNE , datert 22.10.2016
6. TYNSET BRANNSTASJON , datert 17.11.2016
7. AVTALE OM KJØP AV GRUNN GNR/BNR 44/297 , datert 26.10.2016
8. TILBUD PÅ LOKALER- BRANNSTASJON , datert 10.11.2016
9. SV: LOKASJON BRANNSTASJON , datert 09.11.2016
Melding om vedtak sendes til
Kommunestyret
Per Østigård
Kommunestyret.
Tekniske tjenester.
Midt Hedmark brann og redningsvesen IKS
Tilbydere av lokaler til Tynset kommune
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Saksopplysninger
Saken ble behandlet i kommunestyremøte 25.10.2016 som sak nr 94/16.
Følgende vedtak ble fattet.
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Det skal fremlegges en sammenliknende oversikt over alle kostnader, herunder investering og
drift. Gjelder alternativ 1, 2 og 3.
I saken var 4 alternativer vurdert.
1 Kjøp av lokaler som i dag leies til formålet i Jordkjendbygget
2 Ombygging av Tynset gamle renseanlegg
3 Kjøp av lokaler tilhørende VS eiendom i Elvegata.
4 Bygging av ny brannstasjon/ambulansegarasje ved Tynset sykehus.
Kommunestyret ønsker videre sammenligning av alternativ 1,2 og 3.
Etter behandlingen i kommunestyret har kommunen mottatt tilbud om kjøp av lokaler i
tidligere SIVA bygg eid av Støholen eiendom/A K Fossbakken og fra Gjermundshaug. Begge
lokalene ligger i Glåmveien 3.
Kostnader oppgitt i sak 94/16 er basert på anslag og lik behandling av de forskjellige
alternativ. I samme sak er brannvesenets behov for lokaler omtalt. Det er behov for ca. 600
m2 inkl gangarealer med rasjonell arealutnyttelse. Det trengs ca. 20 parkeringsplasser for
mannskap som rykker ut. Det er forutsatt at forebyggende avdeling fortsatt har kontorer i
rådhuset.
Nåværende lokaler mangler dusj og sanitærrom for mannskapene. Med den bakgrunn mottok
kommunen våren 2016 fra brannsjefen/hovedverneombud varsel om stenging av lokaler
utenom garasjene..
I møte og befaring med brannsjef 13.9.2016 ble disse mangler gjennomgått. Det var enighet
om brannvesenet kan bruke lokalene i flere år etter en mindre opprustning. En kan deretter
planlegge og gjennomføre utbedring opp til TEK 15 standard hvis det er ønskelig..
Hvis påpekte mangler fra brannsjef/hovedverneombud ikke blir rettet vil det etter hvert
komme pålegg. Det samme gjelder brannsikring av stasjonen. Disse mangler må rettes innen
rimelig tid. I kostnad utgjør mangler som kan gi pålegg hvis de ikke utbedres ca. 1 Mill kr.
For at dagens lokaler skal brukes forutsettes snarlig opprusting av brannvegg, messaninetg,
garderober og fyranlegg
Opplisting over ting som bør/må utføres for alternativene.
1. Jordkjendbygget.
Opprusting av messanin/rom i 2 etg.
Brannvegg mot bilverksted
Varmeanlegg koblet på fjernvarme
Oppgradering dusjanlegg
Oppgradering toaletter
IT anlegg
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Kostnad inkl mva
Kjøpesum andel bygg
Total investering/kostnad

2,8 Mill kr
4 Mill kr.
6,8 Mill kr

2. Ombygging tidligere renseanlegg.
Her trengs en komplett ombygging fra oppfylling av tidligere basseng, nye gulv,
porter-yttervegger, opparbeidelse utomhus, varme og ventilasjonsanlegg, it og el
anlegg.
Fra forrige kommunestyresak refereres følgende
Bygget er 900 m2 og vil i tillegg til brannstasjon kunne gi lokaler til noe annen
aktivitet.
Kommunen fikk i 2012 utarbeidet takst av bygget. Her ble salgsverdien av bygget slik
det sto anslått til kr 816 000. Etter at rydde og rivekostnader på 2,2 Mill kr er dekt er
total takst 3,016 Mill kr. Bygget er i dag i hovedsak ryddet.
Ved et evet salg må kommunen beholde kloakkpumpestasjon i det sør/østre hjørne av
tomten. Denne ligger inntil veg og vil ikke medføre vesentlig begrensning i utnyttelsen
av tomten. Tomten er på 6 700 m2 og kloakkpumpestasjonen vil beslaglegg anslagsvis
150 m2 i tomtens hjørne. (25 m2 bygg + atkomst)
En ombygging av disse lokalene med samme fasiliteter som i leide lokaler stipuleres
til 13,5 Mill kr inkl mva. Kostnadene til drift av bygningen vil være de samme som for
Jordkjendbygget. Strøm, renhold, fyring, snørydding osv.
Brannvesenet har den siste tiden mottatt ny og høyere brannbil. Dette gir utfordringer
for takhøyde og betinger senkning av grunnmur ved porter. Medfører også
begrensninger i arbeide på taket av brannbilen.
Kostnad ombygging ca. 13,5 Mill kr.
3. VS sitt bygg på Nytrøen industriområde. (Elvegata)
Bygningen har en tomt på ca. 6,1 da. Bruttoareal bygg ca. 1 800 m2 fordelt over 2 etg.
(900 m2 i hver etg) Eiendommen har parkeringsarealer som tilfredsstiller behovet.
Ambulansen er i dag leietager i deler av første etg. (Ca 400 m2) En samlokalisering
med ambulansen vil medføre noen samdriftsfordeler. Debrifing, møterom evet trimrom
o.l. Eksisterende bygg har ikke etasjehøyde som dekker brannvesenets behov slik av
ca. 300 m2 garasjer, oppvarmede må bygges på. I andre etg er det ca. 900 m2 lokaler
som ambulanse og brann ikke har behov. Dette er lokaler som bare delvis er innredet
og som kommunen i dag ikke har behov for. Hvis disse arealene anskaffes må de leies
ut – seksjoneres og selges.
Taksten for hele bygget er 11 Mill kr.
Huseier har tilbudt seksjonering. Et anslag vil da være at brannstasjon trenger ca. 30 %
av bygget. Dette er i den del av bygget som kan tas i bruk med begrensede tilpasninger.
Andel av takst utgjør ca. 3,3 Mill kr. I tillegg kommer nye garasjer med 5 Mill kr
Nødvendig ombygging til brannvesenet kommer i tillegg. Garderober, kommunikasjon
osv. med ca. 2 Mill kr.
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Total kostnad blir dermed ca. kr 10,3 Mill kr
4

Tilbud fra Støholen eiendom AS/ Fossbakken og Gjermundshaug, I Glåmveien 3
Dette er lokaler i tidligere SIVA bygg Tilbudet gjelder industrihaller med begrenset
innredning.
Bygget er seksjonert Støholen/Fossbakken har gitt et tilbud på 3,8 Mill kr for sin
andel av bygget Ca 800 m2. Fra Gjermundshaug er det ikke angitt pris men det antas at
prisen vil være tilnærmet lik. Begge alternativene har ikke gjennomkjøring i
garasjedelen noe som betinger noe mer plass. Utvendig parkering er noe begrenset og
vil være en utfordring ved utrykning. For begge alternativene må det foretas en
komplett innredning med tekniske anlegg og bygningsmessig innredning. Disse
tilbudene forelå først i uke 46/2016 slik at en ikke har hatt mulighet til å se på en
detaljert kostnadsberegning. Et anslag for nødvendige investeringer er 7 Mill kr
Rettigheter for parkering må løses.
Kjøpesum 3,8 Mill kr. Tilpassing 7 Mill kr total kostnad
10,8 Mill kr.

Saksvurdering
Alle alternativene kan gi gode løsninger for brannvesenet.
Kostnadene stipuleres til følgende.
Tidligere renseanlegg.
Jordkjendbygget
VS bygget
Støholen (Fossbakken

13,5 Mill kr
6,8 Mill kr
10,3 Mill kr
10,8 Mill kr

Dette er forprosjektkalkyler som har en usikkerhet på +-20 %.
VS alternativet og Siva bygget (Støholen m fl) er bygg som ikke er innredet for formålet.
Dette betinger rominndeling tekniske kommunikasjonsanlegg, garderober og dusjer,
toalettanlegg, ventilasjonsanlegg for garasje og for oppholdsrom, kontor for
utrykningspersonell.
Skal tallene kvalitetssikres ytterligere må en utarbeide et detaljert beskrivelse av f.eks.
rominndeling, standard, materialvalg, tekniske anlegg, utearealer osv. Dette ble gjort for 4 år
siden for renseanlegget. Skal det gjøres for øvrige alternativer vil det koste anslagsvis 450 000
kr og ta om lag 4 mnd.
De første årene vil kapitalkostnadene bli betydelig redusert ved å velge Jordkjendbygget..
Dette bygget er brukt som brannstasjon de siste 5-6 år og har delvis fasiliteter som dekker
brannvesenets behov. For de andre alternativene betinger en rasjonell utnyttelse at en foretar
ombygging fram til ferdig brannstasjon.
Alle alternativene unntatt renseanlegget betinger at en oppnår endelige avtaler med nåværende
eiere som samsvarer med foreløpige tilbud.
Driftskostnadene vil være tilnærmet like og omtrent på dagens nivå.
Årlig leie for nåværende lokaler i Jordkjendbygget er ca. kr 240 000, Med dagens rentenivå vil
det dekke de årlige kostnadene de første år til kjøp og opprusting. I tillegg kommer utgifter,
som i dag, til strøm, brøyting og løpende vedlikehold.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Saken vil ikke ha konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i
Alternativ 1 (Jordkjendbygget)
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse og oppjustering av lokalene i innarbeides i budsjett for 2017.
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UTREDNING AV MØTEPLASS FOR UNGDOM
Arkiv: C10
Arkivsaksnr.: 16/2122

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
110/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
1. Utredningen legges til grunn for kommunens videre satsing på forebyggende barne- og
ungdomsarbeid
2. Utredningens konklusjoner videreføres som innspill til neste års virksomhetsplan
Kortversjon av saken:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens virksomhetsplan for 2016 ble
følgende føring vedtatt: «Det er mange barn og unge som ikke er en del av idrett, musikk og
kultur. En utredning over behov og kostnader på en møtearena bes framlagt for
kommunestyret i 2016»
Utredningen som foreligger er gjort i et samarbeid mellom kulturtjenesten og
psykiatritjenesten, og er basert på erfaringer med ulike tiltak siden Rambu fritidsklubb ble
nedlagt i 2009. Det er også foretatt en spørreundersøkelse blant alle elever på ungdomsskolen
og 1. klasse ved Nord-Østerdal vg. skole.
Konklusjonen er at det er behov for en miljøarbeider som kan jobbe tett og målrettet med å
hjelpe ungdommene som faller utenfor inn i meningsfylt aktivitet. Dette er en mer effektiv
måte å jobbe på enn å binde tilsvarende midler opp i drift av fritidsklubb. En miljøarbeider vil
også kunne jobbe målrettet med barn og unge med flyktningebakgrunn som trenger hjelp inn i
fritidsaktivitet.
Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
SLT koordinator
De unges råd
Saksopplysninger
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens virksomhetsplan for 2016 ble
følgende føring vedtatt: «Det er mange barn og unge som ikke er en del av idrett, musikk og
kultur. En utredning over behov og kostnader på en møtearena bes framlagt for
kommunestyret i 2016»
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Historikk
Rambu fritidsklubb ble nedlagt i 2009, men det ble bevilget midler til å drive klubb i 4
måneder, slik at man hadde et klubbtilbud ut skoleåret 2009/10. Bakgrunnen for at klubben
var nedlagt var behov for økonomisk innsparing, men også at den tradisjonelle klubbmodellen
ikke så ut til å nå ungdommene like godt som før. Kulturtjenesten skrev i forslaget til
nedleggelse av klubben, at det fremdeles var et behov for tilrettelegging av fritidstilbud for
ungdom. Den gangen ble det signalisert økende problemer blant barn og unge, spesielt i
sentrum, men fritidsklubben så ikke lenger ut til å være den rette arbeidsformen for å nå de
som trengte et tilbud. Det ble isteden foreslått å opprettholde en ressurs til målrettet og
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Saken var i forkant av budsjettforslaget drøftet i
samarbeidsfora med skole, barnevern og helsestasjon. Det ble påpekt et økt behov for
samarbeid, både mellom ulike tjenesteområder og utad med lag og foreninger, både gjennom
brobyggingsarbeid inn i eksisterende fritidsaktiviteter og tilrettelegging av målrettede tilbud
for grupper som faller utenfor de tilbudene som allerede eksisterer. Det ble ikke bevilget
midler til denne typen arbeid, men på bakgrunn av situasjonen i ungdomsmiljøet, jobbet Obsteam videre med planlegging av innhold og finansiering for et forebyggende ressurssenter for
barn og unge. Målet var å få til en 100% stilling som leder for senteret i løpet av en tre-års
periode, gjerne fordelt på flere personer med litt ulik kompetanse. Tanken var et fritidssenter
som både kunne tilby egne aktiviteter, men som også skulle ha god oversikt over
organisasjonslivet, og som skulle kunne koble barn og unge på allerede eksisterende
aktiviteter. I tillegg var skolen interessert i å bruke den/de ansatte ved senteret i forhold til
alternative læringsarenaer på dagtid. Det ble jobbet for ekstern finansiering i tillegg til en
kommunal egenandel, men opplegget strandet på manglende finansiering.
Siden nedleggelsen av Rambu fritidsklubb har det vært jobbet med prosjektmidler og det har
vært prøvd ut ulike modeller i det forebyggende ungdomsarbeidet.
Rambu outdoor var et forsøk på videreutvikling av Rambu fritidsklubb med fokus på
friluftsaktiviteter i samarbeid med ulike lag og foreninger. Tilbudet ble organisert av
kulturkontoret og med aktivitetsleder ansatt for prosjektmidler.
I 2010 startet kommunen Åpen hall med tilskudd fra Hedmark fylkeskommune,
integreringsmidler. Åpen hall skulle være et lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet og
samtidig en sosial arena. Det har siden starten vært to grupper på fredager, en på
ettermiddagen for de under 15 år og en på kveldstid for de over 15 år. Etter hvert har gruppa
på fredagskveldene utviklet seg til et tilbud som nesten utelukkende brukes av unge voksne
innvandrere. Det er et populært tilbud med godt oppmøte. Fra inneværende år fantes det ikke
lenger tilskuddsmidler til tiltaket, og det ble bevilget kr 100 000 i årets virksomhetsplan.
Bevilgningen gjelder bare for 2016, og tilbudet står derfor uten finansiering igjen fra 2017.
Kommunen betaler for hall-leie og aktivitetsledere.
Kommunen hadde tidligere et årlig tilskudd på 50 000 kr fra Hedmark fylkeskommune til
Fysaktiltak. Deretter ble midlene omdøpt til «folkehelsepartner». Midlene skulle brukes til
forebyggende arbeid, og kommunen valgte seg forebyggende barne- og ungdomsarbeid som
ett av satsingsområdene.
Med disse midlene ble skatehallen opprettet i 2010. Kommunen leide lokaler, mens foreldre
stilte opp som vakter og hadde nøkkel. Etter hvert ble miljøet knyttet til skatehallen mindre og
leieavtalen ble sagt opp med virkning fra inneværende år, men utstyret er fremdeles lagret og
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det er mulig å ta aktiviteten opp igjen ved behov. Det har også vært diskutert å sette i gang
andre type aktivitet i hallen, f.eks. bane for radiobiler eller innendørs paintball (spesialkuler
for innendørs bruk).
Kulturkontoret samarbeidet også med hybelkontaktprosjektet og De unges råd om et
klubbtilbud som ble kalt «Møteplassen», og som holdt til i kulturhuset. «Møteplassen» lot seg
finansiere ved at hybelkontakten brukte av sin stillingsressurs, og at det kunne brukes noe fra
folkehelsepartnermidlene til aktiviteter. Erfaringen var imidlertid at selv om klubben ble
drevet av et styre bestående av ungdommer i samarbeid med hybelkontakten og
kulturkontoret, var det ikke sikkert ungdommene kom på aktiviteter de selv hadde tatt initiativ
til. Kulturhuset fungerte heller ikke godt som klubbhus, fordi det foregår mange andre
aktiviteter samtidig, og lokalene er lite samlende. Det var vanskelig for klubbleder å vite hvem
som er der for å være med på klubb og hvem som er der av andre grunner.
Det ble i samme periode også gitt tilbud om DJ-kurs og arrangert noen diskotekkvelder både
for de under og de over 15 år. Tilbudet var mest populært for de under 15 år.
En periode ble det også drevet en mekkehall med prosjektmidler fra psykiatritjenesten.
Det ble jobbet for å få til et tilbud innenfor konseptet «Kjør for livet». Det lyktes ikke å
finansiere dette, men grunntanken i konseptet kan overføres til andre skreddersydde
ungdomstilbud. Her er grunntanken at aktiviteten i seg selv er så attraktiv og
gruppetilhørigheten som skapes så positiv, at det kan motivere til positiv adferd også utenom
den tida ungdommene deltar i aktiviteten. «Kjør for livet» ledes av tydelige ledere, som kjører
en konsekvenspedagogikk der brudd på gruppas regler kan føre til utestengelse fra aktiviteten.
«Kjør for livet»- konseptet kan vise til gode resultater i det forebyggende arbeidet andre
steder.
Felles for tilbudene som har blitt satt i gang, er at de har oppstått som et resultat av
samarbeidet i Obs-team og tverrfaglig samarbeid om å møte skiftende utfordringer i
ungdomsmiljøet.
Dagens situasjon
Noe av bakgrunnen for forslaget til utredning, er at mange ungdommer henger rundt på
Tynset-by´n, på kjøpesentre og i kulturhuset. Det siste året har det vært en økende uro i dette
ungdomsmiljøet, miljøet har vokst og grensene har blitt strukket stadig lenger. Det har vært en
økende tendens til hærverk, og det er også begått annen kriminalitet. I tillegg har det vært
meldt fra politiet at nye ungdomsgrupper har prøvd ut hasj som rusmiddel. Disse
problemstillingene har flere ganger vært oppe i Obs-team, og det har vært jobbet tverrfaglig
om tiltak spesielt i forhold til den mest utsatte delen av dette ungdomsmiljøet. Det har også
kommet bekymringsmeldinger fra foreldre som har ønsket seg et fritidstilbud for sine
ungdommer som har falt utenfor tilbudet som ellers finnes innenfor musikk og idrett. Disse
foreldrene ønsker seg en møteplass som kan favne mange, både gutter og jenter, både de som
har andre fritidstilbud og de som ikke har det.
I sommer ble det på initiativ fra noen foreldre jobbet for å få til et foreldredrevet klubbtilbud
med bistand fra kommunen, men behovet falt bort da det isteden lyktes å tilby noen av
ungdommene sommerjobb. Det er også et tydelig signal fra foreldrene at de ikke ser seg i
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stand til å drive en fritidsklubb på egen hånd. Det foreldrene ønsker seg er en fritidsklubb
drevet av kommunen med en kommunalt ansatt klubbleder, men der foreldrene kan være med
å bidra som frivillige.
Kartlegging av behov
Psykiatritjenesten, miljøterapeut på ungdomsskolen og kulturtjenesten har i samarbeid
gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på ungdomsskolen og 1. trinn på
videregående skole for å undersøke behovet for en møteplass for ungdom innenfor et
fritidsklubbkonsept.
Ungdommene er spurt om de mener at Tynset trenger en fritidsklubb, om de vil komme på
klubben, de er spurt om hva behovet er når det gjelder åpningstid, om de selv kan tenke seg å
være med å starte en klubb og om hvilke aktiviteter de mener en slik klubb eventelt bør
inneholde. Det er samtidig gjort en kartlegging av om ungdommene er aktive i andre
aktiviteter, og hvilke aktiviteter de er aktive i.
221 elever har deltatt i undersøkelsen. Alle elevene har ikke svart på alle spørsmålene. Dette
er det tatt hensyn til i utregningen av prosentvis svarfordeling.
Hovedfokuset med denne undersøkelsen har vært om det er behov for en tradisjonell
fritidsklubb, eller om det forebyggende ungdomsarbeidet bør innrettes på en annen måte.
Hovedresultater i undersøkelsen:
Trenger Tynset en fritidsklubb?
Ja: 44% Nei: 12% Vet ikke: 42%
Vil du komme på klubb?
Ja: 39% Nei: 19% Vet ikke: 41%
Når det gjelder antall åpningsdager, ønsker 45% av de spurte seg åpningstid to dager i uka,
mot 35% én dag i uka og 20% tre dager i uka. Det er altså 80% som ønsker seg en klubb som
er åpen mer enn én dag i uka.
Når det gjelder åpningstider, har ungdommene fått velge mellom fire alternativer, 15-19, 1620, 17-21 eller 17.30-21.30. Her har flest valgt det seneste tidspunktet, men det er ikke så
markerte forskjeller. De to seneste tidspunktene er likevel de mest populære. 35 % har valgt
det seneste tidspunktet og 27% det nest seneste. 16% kunne tenke seg et tilbud rett etter
skolen, mens 22% kan tenke seg en klubb som er åpen fra kl 16.
Når det gjelder spørsmålet om ungdommen selv kan tenke seg å være med å starte klubb,
svarer 19% ja på dette, 38 % svarer nei, mens 43 % vet ikke. 19 % av de som har svart på
dette spørsmålet utgjør 37 personer. De som har svart ja på dette, vil være personer som kan
tenke seg å ta et ansvar for klubben utover det å bare møte opp, og tatt dette i betraktning er
det et relativt stort antall.
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85% av de spurte har andre aktiviteter, mens 15% ikke har andre aktiviteter. Blant de
som oppgir å ha andre aktiviteter, har noen oppgitt kun uorganiserte aktiviteter som f.eks
gaming og parkour. Dette gjelder spesielt en gruppe gutter.
Det er interessant at blant de som ikke har andre aktiviteter, er det også flere som ikke kan
tenke seg å være med å ta ansvar for å starte opp en klubb, og som ikke er interessert i
fritidsklubb i det hele tatt.
Når det gjelder innholdet i en slik klubb, har ungdommene fått presentert en rekke aktiviteter
som de har kunnet krysse av for. Her har de fleste krysset av for flere aktiviteter. Disse blir
derfor ikke presentert med prosentvis fordeling, men med hvor mange som har meldt interesse
for hver aktivitet. Aktivitetene er listet opp i rekkefølge etter hvor mange som har meldt
interesse for aktiviteten. Dette presenteres her mest for å gi et bilde av hva ungdommene ser
for seg at en fritidsklubb kan inneholde. Om det skulle opprettes en fritidsklubb, må innholdet
formes i samspill med de ungdommene som bruker klubben.
Aktiviteter sortert etter popularitet:
1) Musikk/lyd (144)
2) Bordtennis (141)
3) Kafé
(138)
4) Biljard
(118)
5) Data/internett (107)
6) Temakvelder (104)
7) Leksehjelp (77)
8) Radiobiler (73)
9) Matlaging/baking (54)
10) Dans (42)
11) Foto/video (39)
12) Sminke/hår (38)
13) Drama (30)
I tillegg har ungdommene kunnet oppgi andre aktiviteter som de mener kan være interessante i
en klubb. Her nevnes turn, cheerleading, sang, diskotek, fotballbinge, ishockey, paintball,
utelek, motorcross, nettspill, soveplass/gaming/LAN, skyting, film, freefood, spillehall,
neonparty, skumparty og «småaktiviteter.»
Saksvurdering
Erfaringen vår med de forskjellige tiltakene etter at Rambu fritidsklubb ble nedlagt er at det er
behov for fleksibilitet i det forebyggende arbeidet, og at det er behov for å jobbe målrettet og
tverrfaglig mot enkeltindivider og grupper. Det har blitt jobbet tett mot ungdommene som er
mest i faresonen per i dag, og disse ønsker seg ikke klubb, men andre, mer actionfylte
aktiviteter.
Det er skiftende trender og miljøer, og det som fungerer best for å nå de som trenger det mest,
er at en voksen tillitsperson kan kartlegge hva enkeltpersonen eller gruppa er interessert i, og
deretter hjelpe vedkommende inn i et eksisterende tilbud/miljø eller i noen tilfeller opprette
tilbud for mindre grupper for en periode, f.eks mekkehall. Mekkehallen drives per i dag og
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fram til jul, som et forsøk på videregående skole med støttekontaktmidler fra psykiatri- og
rustjenesten.
Det har kommet et foreldreinitiativ til å opprette en fritidsklubb, men foreldrene signaliserer
samtidig at de synes det er et for stort ansvar å drive en fritidsklubb på egen hånd. Tidligere
erfaringer med foreldredrevne aktiviteter, f.eks skatehallen, viser at det gjerne står igjen noen
få frivillige når alt kommer til alt, og dette blir veldig sårbart siden ungdomsgruppa skiftes ut
med alder, og dermed blir foreldregruppa heller ikke stabil. Når det gjaldt skatehallen stod vi
igjen med én mor som hadde nøkkel og kunne holde hallen åpen etter behov. Det er
kulturkontoret som har stått for organisering og administrasjon for å holde det hele i gang.
Flere av nabokommunene våre driver fritidsklubb. På spørsmål om hva den viktigste
suksessfaktoren er, har vi fått til svar at det er personavhengig – det er det å finne den rette
lederen, som oppnår god kontakt med ungdommene, en som får ungdommenes tillit og som
samtidig er tydelig og trygg. Uansett modell, er dette fundamentet i arbeidet, og for å få til et
stabilt arbeid, må det være en kommunalt ansatt som kan jobbe med ungdommene over tid. Så
er det mulig å samarbeide med lag og foreninger for å fylle innhold i aktiviteter eller for å
hjelpe de som faller utenfor inn i eksisterende aktiviteter.
Spørreundersøkelsen hadde en svakhet ved at den tidlig i undersøkelsen spurte om det var
behov for en fritidsklubb på Tynset. Det ble dermed en litt styrende undersøkelse i forhold til
hva slags svar en fikk. For å kartlegge det reelle behovet kunne undersøkelsen vært mer åpen.
44% av de spurte mener det er behov for en fritidsklubb på Tynset, mens 39% svarer at de
faktisk vil bruke klubben. Det at det er færre som svarer at de vil bruke en klubb enn det er
som mener det er behov for en klubb, viser at noen mener at det er behov for klubb for noen
andre enn dem selv. De som svarer at de vil benytte en klubb er likevel hele 83 personer. De
som er så interessert at de kunne tenke seg å være med å starte en klubb er 37 personer, eller
19%. Om en mener dette er mye eller lite er litt avhengig av hva slags vinkling en har. Selv
om 19% er en relativt liten andel, er 37 personer likevel langt fler enn de som brukte Rambu
fritidsklubb da den ble nedlagt (rundt 10 personer på de beste kveldene). Hvis alle som har
sagt at de vil komme på klubb, faktisk gjør det, vil det utgjøre et stort ungdomsmiljø, selv om
det «bare» gjelder 39% av de spurte. Av erfaring vet vi imidlertid at om ungdommene faktisk
vil benytte tilbudet eller ikke, vil være avhengig av mange ting. Noen har gitt tilbakemelding
på at vi ikke kan ha så stort alderspenn som 8. - 1. vg i samme klubb. Da vil bare de yngste
komme. Noen ønsker seg oppdeling etter alder.
En undersøkelse fra Ålesund utført av Møreforskning viser at om ungdommene faktisk bruker
et klubbtilbud eller ikke også er avhengig av hvem som bruker det, altså «status» til de som
går der hos de som vurderer å gå dit.
Når det gjelder aktiviteter, ser vi at en del av aktivitetene som er foreslått er uteaktiviteter. I
brukerråd for kultur har vi også fått innspill fra ungdomsrepresentanten at en møteplass for
ungdom like godt kan være utendørs som innendørs. Dette har vært en del av historikken som
gjennom dialogmøtene for oppvekst og kultur har resultert i at prosjektet med skoleområdet
har blitt løftet fram som et felles satsingsområde.
Hvis en i tillegg skulle ha en innendørs klubbarena, kunne Holmenbygget fungere fint som
base i samspill med uteområdet som bygges opp på skoleområdet. En slik base i
Holmenbygget vil imidlertid bety kostnader i forhold til ombygging/innredning av egnede
lokaler.
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Resultatet av undersøkelsen blant ungdommene viser interesse for en fritidsklubb, men
samtidig at en kanskje ikke vil nå den gruppa en er mest ute etter å nå. Det er sterkt behov for
målrettet forebyggende ungdomsarbeid som involverer både skole og fritid. Per i dag finnes
det en stilling som miljøterapeut på ungdomsskolen og en tilsvarende stilling på videregående
skole, begge i 50 %. Disse stillingene er prosjektbasert (forebyggende tiltak for rus og
kriminalitet), og løper bare ut året, men det kan søkes om midler for ett år til, totalt 3 år.
Ideelt sett burde Tynset kommune både ha en fritidsklubb og en miljøarbeider som brobygger
skole/fritid. SLT-koordinator og kulturtjenesten har, basert på erfaringer fra de siste årene,
kommet til at om man må prioritere innenfor det forebyggende ungdomsarbeidet, ønsker vi å
få på plass en fast miljøarbeider i 50% stilling som kan jobbe målrettet opp mot
enkeltindivider og grupper, både med å hjelpe enkeltpersoner inn i eksisterende aktiviteter,
men også ved å ta initiativ til å skreddersy aktiviteter for grupper der det er den beste
løsningen. Av erfaringer ser vi at de ungdommene som er i faresonen trenger tett kontakt med
en voksenkontakt. Dette for å kunne skape engasjement i ungdommene og for å kunne skape
gode relasjoner. En slik miljøarbeider vil naturlig jobbe i tett samarbeid med skole,
kulturkontoret, lag og foreninger, og vil kunne fange opp behovene til en hver tid.
Miljøarbeideren vil også på samme måte kunne hjelpe barn og unge med flyktningebakgrunn
inn i fritidsaktiviteter. En fritidsklubb kan komme som tiltak nummer to hvis dette er tiltaket
som best kan fange opp de som trenger det, men det foreslås at det først opprettes en fast
stilling som miljøarbeider som kan jobbe for å fange opp utsatt ungdom i meningsfylte
fritidsaktiviteter.
Miljøarbeideren bør ha noen arbeidsmidler til å kunne opprette tilbud som f.eks mekkehall for
en mindre gruppe når det er det som best kan løse utfordringene, eller arrangere temakvelder
for å samle ungdommen til et meningsfylt sosialt treff.
Aktivitetskortet, som gir støtte til én kontingent i året for barn og unge, er også et godt
virkemiddel som i noen tilfeller kan være et verktøy for miljøarbeideren når enkeltpersoner
skal hjelpes inn i eksisterende aktivitet. I noen tilfeller er det økonomien som er et hinder for
deltagelse.
Tynset kommune bruker i følge kostratall svært lite på forebyggende barne- og
ungdomsarbeid. Vi vet at forebyggende arbeid for ungdom i risikogrupper forebygger
rusproblemer og psykiske lidelser i voksen alder.
Kostnader
Det er bedt om at det også vurderes kostnader ved opprettelse av en møteplass for ungdom.
Grunnutgifter vil være:
Lønn klubbarbeider 50% stilling kr 250 000,Aktivitetsmidler 100 000,Om kommunen har et egnet lokale til fritidsklubb, tilkommer utgifter til strøm og renhold. 1.
etasjen i Rambu har nå leietagere i flere rom. Det som er ledig, er omtrent halve arealet av det
som ble brukt da det var fritidsklubb i Rambu. (Diskorommet og kjøkken, evt også rommet
speiderne har innredet i 2. etasje, siden speidergruppa nå ligger nede. )
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Om en tenker seg lokaler i Holmenbygget eller deler av Skogstua barnehage, må det gjøres en
egen utredning på muligheter i bygget og kostnader.
Sum ren drift av fritidsklubb uten kostnader til lokale blir da kr 350 000,En miljøarbeider som jobber fleksibelt i forhold til ungdommen som beskrevet, vil koste det
samme. Det vil være viktig at miljøarbeideren også disponerer noen aktivitetsmidler.
Lønn miljøarbeider 50% stilling kr 250 000,Aktivitetsmidler: 100 000,Sum 350 000,Dette er langt rimeligere enn kostnadene for å jobbe med «reparasjon» i etterkant.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Råd og utvalg
Saken oversendes De unges råd for uttalelse.
Rådmannens innstilling:
1. Utredningen legges til grunn for kommunens videre satsing på forebyggende barne- og
ungdomsarbeid
2. Utredningens konklusjoner videreføres som innspill til neste års virksomhetsplan
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TALENTSTIPEND FOR UNGDOM
Arkiv: 076
Arkivsaksnr.: 16/2288

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
111/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
De unges råd
Saksopplysninger
Talentstipend for ungdom ble først lansert som en idé fra brukerråd for kultur i 2014.
Talentstipendet skulle utdeles ungdom som satser innenfor en kulturell uttrykksform, som
musikk, dans, teater, billedkunst, litteratur eller film. Det utdeles allerede et stipend til
talentfull ungdom innen idrett. Dette skjer ikke i regi av kommunen.
I virksomhetsplan for 2016-19 er det bevilget kr 20 000,- til et talentstipend for ungdom.
Brukerråd for kultur og kulturskolens kollegium har kommet med innspill til retningslinjer.
Det er også hentet inn informasjon om lignende ordninger i andre kommuner. Med bakgrunn i
innspillene er det nå utarbeidet et forslag til retningslinjer for stipendet.
Saksvurdering
Brukerrådet var enige om at stipendet må deles ut etter søknad, ikke etter nominasjon. Dette
for å gi like muligheter til alle, uavhengig av hvilken uttrykksform de driver med. Det er
ønskelig at stipendet skal være en oppmuntring for de som ønsker å satse innenfor en
kunstnerisk uttrykksform, og at stipendpengene kan komme til nytte i forhold til kandidatens
videre utvikling, f.eks gjennom undervisning, kjøp av instrument eller lignende. For å sikre at
stipendet bidrar til videre utvikling for noen som drømmer om å satse innenfor sin
uttrykksform, bør ikke nedre aldersgrense være for lav. Det ble også diskutert hvor høyt øvre
aldersgrense for å kunne søke skulle settes. Noen mente at de som er studenter, har andre
muligheter for å få økonomisk støtte enn yngre kandidater, men samtidig kan et stipend også
være kjærkomment for en som er i begynnelsen på en profesjonell satsing. Aldersramme
foreslås derfor å være 15-25 år.
For at stipendmidlene skal gå til formålet det er tiltenkt, ønskes det at søknaden både
inneholder dokumentasjon på hva kandidaten har gjort innenfor uttrykksformen, og en
begrunnelse for hvorfor kandidaten søker stipendet. Begrunnelsen skal inneholde en
plan/målsetting for videre utvikling innenfor den uttrykksformen kandidaten har valgt.
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En kan tenke seg ulike muligheter for valg av jury for et slikt stipend, men siden dette er et
talentstipend der nivået på utøveren er en vesentlig del av vurderingen, er det ønskelig med en
jury som har faglig bakgrunn for å vurdere dette. I juryen for stipendet bør alle aktuelle
uttrykksformer være representert. Utdelingen bør gis en høytidelig ramme ved at det legges til
et kulturarrangement e.l. Det vil være naturlig at talentvinneren har en form for framføring i
forbindelse med utdelingen, eventuelt utstilling eller filmvisning, alt etter hvilken
uttrykksform prisvinneren jobber innenfor.
Forslag til vedtekter for Tynset kommunes talentstipend:
1) Formålet med stipendet er å oppmuntre unge talenter innenfor kunstneriske
uttrykksformer som musikk, dans, teater, litteratur, film eller billedkunst, til videre
utvikling.
2) Stipendet kan utdeles til ungdommer i alderen 15 – 25 år.
3) Stipendet utdeles etter søknad. Søknaden skal inneholde en CV eller beskrivelse av
hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, hva målsettingene er for videre
utvikling innen uttrykksformen, en begrunnelse for hvorfor søkeren ønsker stipendet,
og en plan for hva stipendet skal brukes til. Det legges ved dokumentasjon av noe
søkeren har gjort, f.eks. ved hjelp av lydfil, bilder, film eller tekster.
4) Søknadsfrist er 1. februar.
5) Tildelingen avgjøres av en jury bestående av en kulturskolelærer for billedkunst,
kulturskolelærer innenfor musikk, kulturskolelærer i dans, leder Ttrafo, biblioteksjef
og kultursjef. Kultursjef er juryleder.
6) Tildelingen skjer i tilknytning til et relevant arrangement.
For 2016 settes fristen for søknad til 15. november.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Råd og utvalg
Brukerråd for kultur har diskutert og gitt innspill til saken.
Brukerråd for kultur har også et medlem fra De unges råd, og De unges råd har gjennom dette
vært involvert.
Saken oversendes De unges råd for uttalelse.
Rådmannens innstilling:
1. Vedtekter for Tynset kommunes talentstipend for ungdom vedtas i henhold til forslaget i
saken.
2. Frist for søknad i 2016 settes til 15. november.
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DIRIGENT SKOLEMUSIKKEN
Arkiv: C32
Arkivsaksnr.: 16/2121

Saksbehandler:
Mali Hauen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
112/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. DIRIGENT SKOLEMUSIKKEN, datert 23.09.2016
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
I vedtak til virksomhetsplan 2016, under føringer, ble følgende kulepunkt lagt til:
• Tynset kommune v/kultursektoren/kulturskole må jobbe for å få innlemmet tilbud om
dirigent/instruktør til skolemusikk. Dette er i forlengelse av tilbud kulturskolen har i
forbindelse med instrumentopplæring/instruksjon.
Fra og med budsjettår 2016 vil dette få halvårseffekt. Vi ser dette i sammenheng med
at kulturskolen da kan få mulighet til å utvide tilbud ved å sikre grunnfinansiering.
Økonomisk betyr dette tilbud av dirigent til selvkost.
Saksvurdering
Tynset kommune har pr i dag to skolekorps. Begge har profesjonell dirigent som lønnes
direkte av korpsene. Tynset skolemusikkorps har en medlemsmasse på rundt 60 medlemmer.
Kvikne Skolemusikk har ca. 20 medlemmer. Begge korps kjøper i dag direksjonstjenestene av
dirigentene og deres enkeltmannsforetak.
En eventuell ordning med salg av profesjonelle, pedagogiske tjenester må tilbys alle
organisasjoner som jobber med kultur for barn og unge. Dette er i dag korps, kor og
teatervirksomhet.
Det er kommet innspill fra Tynset Skolemusikkorps med ønske om å kjøpe dirigenttjenesten
via kulturskolen. Det betyr at kommunen tar på seg arbeidsgiveransvar og lønnsutbetaling for
dirigent og sender refusjonskrav på kostnaden inklusive sosiale utgifter til korpset. Det er også
ytret ønske om delvis subsidiering av en slik stilling med inntil 25% av brutto kostnad.
Pr i dag er dirigentstillingen stipulert til 25% av en full stilling. Dette innbefatter direksjon og
musikalsk tilrettelegging for tre korps: aspirant-, junior- og hovedkorps.
Konsekvenser:
Korpset vil ved å kjøpe dirigenttjenesten gjennom kommunen slippe å ha arbeidsgiveransvar
og de vil være sikret rett til vikar ved sjukdom. De vil ved nyansettelser måtte forholde seg til
kommunes tilbud til dirigent.
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Dirigenten vil ha sikret sosiale rettigheter og opparbeide seg pensjonsrettigheter og ofte også
få en større stilling i kulturskolen (kombinere instrumentalopplæring og direksjon i en og
samme stilling).
Kulturskolen vil i gitte tilfeller kunne beordre lærere med ledig undervisningskapasitet til å ta
direksjonsoppgaver så fremt de har denne kompetansen.
Kommunen vil kunne tilby større stillinger (da med videresalg av dirigenttjeneste) ved
nyansettelser. Kommunen vil kunne komme til å sitte med dirigenter og stillingsressurser
korpsene ikke ønsker å benytte.
Kostnadsramme:
Stillingsstørrelsene for direksjon av skolekorps avhenger sjølsagt mye av aktivitetsnivået til
korpset, men ut fra Norges Musikkorps Forbunds utregningsmaler vil 16% være et absolutt
minimum og et normalt skolekorps med aspirant og hovedkorps i normal drift vil normalt
ligge på 20% stilling. Dette må man forhandle seg frem til en felles enighet rundt i forkant av
kontraktsinngåelse mellom tilbyder og kjøper av tjenesten (kulturskole, dirigent og styret i
korpset i fellesskap).
For å illustrere kostnader ved en slik ordning tar saksutreder utgangspunkt i 25%, som er det
stillingsstørrelsen er pr i dag for dirigent i Tynset Skolemusikkorps.
Det tas utgangspunkt i en 4 års høyere musikkutdanning og 16 års ansiennitet da dette er der
de fleste av kulturskolens nåværende ansatte ligger innenfor. Dette gir en årslønn på kr
540.000,-. Dette vil gi en årlig lønnskostnad, for en 25% stilling, på rundt kr 135.000,- og i
tillegg kommer sosiale utgifter på rundt kr 40.000,-. Det vil si en lønnskostnad på kr 175.000,pr år. I tillegg vil det kunne bli snakk om noe kveldstillegg, kjøregodtgjørelse og
overnattingsutgifter ved turer og lignende. En kostnadsramme på 200.000,- vil dekke alt av
utgifter tilknyttet stillingen.
Refusjon/inndekning:
I utgangspunktet har ikke kommunen lønnsrammer for denne stillingsutvidelsen. Det vil si at
korpset vil få refusjonskrav på hele beløpet. Kommunene rundt Tynset har 75% refusjon og
dekker dermed 25% av brutto kostnad. Det er uttrykt ønske om samme type ordning for
Tynset fra skolekorpsets side. Dette vil da si at kommunen dekker 25% av kostnaden. For en
25% stilling med medio utdannelse og full ansiennitet vil dette da utgjøre ca kr 50.000,- i
kostnad for kommunen pr dirigent. Dette må i tilfelle innarbeides i neste års budsjettramme
som en ekstra bevilling, da kulturskolen pr i dag ikke har frie midler til dette formålet. Om
man velger å ta det innenfor dagens ramme i kulturskolen vil man måtte si opp 15% stilling
hos annen lærer. Dette er 30 elevplasser og en inntjening i elevkontingent på kr 75.000,-.
Grunnen til den store stillingsreduksjonen er at elevpengene i kulturskolen også utgjør 1/3 av
inntekten vi driver skole for.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Det har ingen konsekvenser for klima og miljø hvor dirigenten er ansatt.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune har ingen prinsipielle motforestillinger mot å selge profesjonelle,
pedagogiske tjenester til lag og foreninger som driver kulturarbeid for barn og unge (korps,
kor og teater) til sjølkost pris.
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2. Kulturskolen i Tynset kommune har ikke avsatt midler til å dekke subsidiering av slike
tjenester med 25%.
3. Det tas stilling til om ordningen kan innføres ved å avsette midler til formålet under
behandling av neste års budsjett.
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VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL 2017-2018
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2422

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
113/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Andre dokumenter i saken
1. VALG STYREMEDLEM FRIVILLIGSENTRALEN 2017-2018, datert 27.10.2016
Melding om vedtak sendes til
Tynset Frivilligsentral v/daglig leder Gudrun Bakken Meierigata 4 2500 TYNSET
Den valgte
Saksopplysninger
Tynset kommune har to styremedlemmer i Tynset Frivilligsentral, disse har en funksjonstid på
to år. Dette betyr at Tynset kommune må foreta valg på ett styremedlem hvert år. Etter
vedtektsendring skal det ikke lenger oppnevnes varamedlemmer til styret.
For perioden 2017–2018 er det styremedlemmet Bjørn Tore Grutle som er på valg.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2017–2018:
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MØTEPLAN 2017 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2468

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
114/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Vedlegg
Forslag til møteplan 2017 – formannskap og kommunestyre
Kalender 2017
Saksopplysninger
Kommuneloven § 32.1 om ”Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse”:
«Møte i folkevalgte organ skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv,
kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst
1/3 av medlemmene krever det.»
Det er vinterferie for skolene i uke 8, påske i uke 15 og høstferie for skolene i uke 41.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2017 vedtas.
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VALG AV REVISJONSTJENESTE
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2343

Saksbehandler:
Norvald Veland

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
115/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Kortversjon av saken:
Det skal velges ny leverandør av revisjonstjenester for Tynset kommune. Kontrollutvalget
legger fram innstilling til kommunestyret på ny leverandør.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller på at …. velges som revisor for Tynset kommune for perioden
2017-2020.
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