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Kommunestyret vedtok at sak 8/16 på sakslista ble behandlet som
første sak etter godkjenning av møteprotokollen fra forrige møte.
Saksnr.

Tittel

1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL – MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2015.
8/16
ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER I ALVDAL OG
TYNSET KOMMUNER – PRINSIPPSAK
2/16
HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
3/16
ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED ANKE FRA
STATNETT OVER DOM OM EIENDOMSSKATT PÅ
NETTANLEGG
4/16
KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER
5/16
UTTALELSE TTIP/TISA
6/16
OPPREISNINGSORDNING – PRESISERING AV VEDTAK
7/16
SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIKLING AV NORSK
SPEKEMATFESTIVAL
9/16
SØKNAD OM UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Det ble lagt frem bordsak:
10/16 SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BILOPPHUGGERI
Kommunestyret avviste å behandle saken i møtet 26.01.2016.
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1/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL – MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
10.12.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 10.12.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 10.12.2015.

8/16
ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER I ALVDAL OG TYNSET KOMMUNER
PRINSIPPSAK
Rådmannens innstilling:
1. Før det tas stilling til om det er riktig med etablering av snøskuterløype(r) i Tynset
kommune på generelt grunnlag, bes rådmannen legge fram en helhetlig faglig rapport som
belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser.
2. Rapporten skal bekjentgjøres av kommunen gjennom åpne møter med innbyggerne og
legges ut på høring slik at alle interessenter får anledning til å komme med innspill og
merknader.
3. Det bevilges inntil kr. 100.000,- fra næringsfondet for å utarbeide rapporten.
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en felles
kunnskapsplattform, der fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser av motorisert
ferdsel i utmark til fornøyelseskjøring belyses.
Behandling:
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Å åpne for fornøyelseskjøring i utmarka med snøskuter vil kunne få uheldige konsekvenser.
Tradisjonelt bærekraftig friluftsliv vil bli presset. Dyrs biotoper vil bli presset. Forurensning
av miljø i form av støy og utslipp vil øke i forhold til dagens situasjon.
Motorferdsel i utmarka i Tynset kommune skal være forbeholdt når det er som mest påkrevd.
Tynset kommune ønsker ikke å åpne for snøskuterkjøring i utmarka for forlystelse.
Forslaget fra Steenland falt med 2 mot 25 stemmer.
Tilleggsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Nye punkter:
2. Rapporten skal inneholde en sårbarhetsanalyse for Tynset kommune.
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3. Man skal vurdere eventuelle egnede og uegnede steder for en snøskuterløype i Tynset
kommune.
4. Man skal vurdere næringspotensialet ved etablering av snøskuterløyper i Tynset
kommune.
5. Man skal vurdere påvirkning på andre brukere av naturen, herunder hyttefolk og
skiturister i Tynset kommune.
6. Vurderingen bør inneholde faktaopplysninger om skuterløypers påvirkning på flora og
fauna.
7. Vurderingen bør inneholde et klimaregnskap ved en skuterløype.
8. Vurderingen bør inneholde faktaopplysninger om støy fra snøskutere.
Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Margit Wang:
Underpunkt:
Ansvarsforhold og økonomi i forbindelse med tilsyn/kontroll i løypenettet.
Sørhus og Wang trakk sine opprinnelige forslag og la frem omforent forslag fra SV og MDG:
Nye punkter:
2. Rapporten skal inneholde en sårbarhetsanalyse for Tynset kommune.
3. Man skal vurdere eventuelle egnede og uegnede steder for en snøskuterløype i Tynset
kommune.
4. Man skal vurdere næringspotensialet ved etablering av snøskuterløyper i Tynset
kommune.
5. Man skal vurdere påvirkning på andre brukere av naturen, herunder hyttefolk og
skiturister i Tynset kommune.
6. Vurderingen bør inneholde faktaopplysninger om skuterløypers påvirkning på flora og
fauna.
7. Vurderingen bør inneholde et klimaregnskap ved en skuterløype.
8. Vurderingen bør inneholde faktaopplysninger om støy fra snøskutere.
9. Rapporten bør inneholde ansvarsforhold og økonomi i forbindelse med tilsyn og kontroll
med løypenettet.
Det omforente forslaget fra SV og MDG falt med 6 mot 21 stemmer.
Tilleggsforslag punkt 1 i rådmannens innstilling fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Rapporten fremlegges for kommunestyret før sommeren 2016.
Forslaget fra Tronsmoen vedtatt med 25 mot 2 stemmer.

Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Per Martin Sandtrøen:
Rapporten skal inneholde grundige analyser av situasjonen i kommuner som har liknende
næringsstruktur og naturforhold som Tynset kommune, og hva som har vært konsekvensene
av at disse kommunene har åpnet opp for eller sagt nei til å tillate scooterkjøring i utmark i
kommunen.
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Forslaget fra Per Martin Sandtrøen vedtatt med 24 mot 3 stemmer.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Før det tas stilling til om det er riktig med etablering av snøskuterløype(r) i Tynset
kommune på generelt grunnlag, bes rådmannen legge fram en helhetlig faglig rapport som
belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser. Rapporten fremlegges for
kommunestyret før sommeren 2016.
2. Rapporten skal inneholde grundige analyser av situasjonen i kommuner som har liknende
næringsstruktur og naturforhold som Tynset kommune, og hva som har vært
konsekvensene av at disse kommunene har åpnet opp for eller sagt nei til å tillate
scooterkjøring i utmark i kommunen.
3. Rapporten skal bekjentgjøres av kommunen gjennom åpne møter med innbyggerne og
legges ut på høring slik at alle interessenter får anledning til å komme med innspill og
merknader.
4. Det bevilges inntil kr. 100.000,- fra næringsfondet for å utarbeide rapporten.
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en felles
kunnskapsplattform, der fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser av motorisert
ferdsel i utmark til fornøyelseskjøring belyses.
2/16
HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar hovedplan for vann og avløp, datert 16.11.15.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar hovedplan for vann og avløp, datert 16.11.15.
3/16
ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED ANKE FRA STATNETT OVER
DOM OM EIENDOMSSKATT PÅ NETTANLEGG
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettssak
om eiendomsskatt på nettanlegg.
2. Det bevilges kr 20 000 som dekkes over disposisjonsfond.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettssak
om eiendomsskatt på nettanlegg.
2. Det bevilges kr 20 000 som dekkes over disposisjonsfond.

4/16
KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset oppretter en
samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Tynset om kjøp av kommunale akutte
døgnplasser med inntil to sengeplasser.
2. Kommunene samlet betaler årlig et beløp på kr 1 964 000 til SI Tynset, dette fordeles
mellom kommunene etter innbyggertall. Beløpet indeksreguleres årlig.
3. Ordningen skal evalueres første gang i januar 2017.
4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å utforme en samarbeidsavtale sammen med
SI Tynset, i henhold til denne saken.
5. Ordningen trer i kraft fra signering.
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Tilleggsforslag punkt 2 i rådmannens innstilling fra uavhengig representant Berit Nordseth
Moen:
Beløpet for Tynset utgjør kr 832 731.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt (26-0).
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt (26–0).
Vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset oppretter en
samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Tynset om kjøp av kommunale akutte
døgnplasser med inntil to sengeplasser.
2. Kommunene samlet betaler årlig et beløp på kr 1 964 000 til SI Tynset, dette fordeles
mellom kommunene etter innbyggertall. Beløpet for Tynset utgjør kr 832 731. Beløpet
indeksreguleres årlig.
3. Ordningen skal evalueres første gang i januar 2017.
4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å utforme en samarbeidsavtale sammen med
SI Tynset, i henhold til denne saken.
5. Ordningen trer i kraft fra signering.
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5/16
UTTALELSE TTIP/TISA
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Tynset har følgende anbefaling til regjeringen:
• Lovteksten i TISA-avtalen legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Dermed vil
alle kunne få innsyn i hva avtalen innebærer.
• Folkestyret, både nasjonalt og lokalt, skal ha høyeste politiske prioritet. Norge kan ikke
inngå noen handelsavtale som begrenser folkestyret og det demokratiske
handlingsrommet.
• Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker matproduksjonen og
mattryggheten i Norge.
• Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker helse-, miljø- eller
arbeidsstandarder i Norge.
Behandling:
Endringsforslag rådmannens innstilling kulepunkt 1 fra uavhengig representant Berit Nordseth
Moen:
Lovteksten i TISA-avtalen legges frem for Stortinget og offentliggjøres så raskt som mulig.
Endringsforslag rådmannens innstilling kulepunkt 1fra Senterpartiet v/Per Martin Sandtrøen:
Lovteksten i TISA-avtalen som det forhandles om legges frem for Stortinget så raskt som
mulig. Dermed vil alle kunne få innsyn i hva avtalen kan innebære.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 9 mot 18 stemmer.
Forslaget fra Per Martin Sandtrøen vedtatt med 25 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset har følgende anbefaling til regjeringen:
• Lovteksten i TISA-avtalen som det forhandles om legges frem for Stortinget så raskt
som mulig. Dermed vil alle kunne få innsyn i hva avtalen kan innebære.
• Folkestyret, både nasjonalt og lokalt, skal ha høyeste politiske prioritet. Norge kan ikke
inngå noen handelsavtale som begrenser folkestyret og det demokratiske
handlingsrommet.
• Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker matproduksjonen og
mattryggheten i Norge.
• Norge kan ikke inngå noen handelsavtale som svekker helse-, miljø- eller
arbeidsstandarder i Norge.
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6/16
OPPREISNINGSORDNING-PRESISERING AV VEDTAK
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre vedtar følgende presisering for arbeidet med oppreisningsordningen:
• Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget som sekretariat til et advokatfirma,
revisjons- eller regnskapsfirma eller annet firma med faglig kompetanse som kan
organisere arbeidet med sekretariatsbistand.
• Oppreisningsordningen iverksettes fra den dato sekretariatet er klart, og to år fram i
tid.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar følgende presisering for arbeidet med oppreisningsordningen:
• Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget som sekretariat til et advokatfirma,
revisjons- eller regnskapsfirma eller annet firma med faglig kompetanse som kan
organisere arbeidet med sekretariatsbistand.
• Oppreisningsordningen iverksettes fra den dato sekretariatet er klart, og to år fram i
tid.

7/16
SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIKLING AV NORSK SPEKEMATFESTIVAL
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Tynset arrangement SA om et årlig tilskudd på
kr 500 000 kr over en periode på tre år til utvikling av Norsk spekematfestival. Tilskudd for
arrangementet i 2016 kan utbetales i januar 2016. De to neste års tilskuddsbeløp utbetales i
forkant av hver festival etter anmodning fra Tynset arrangement SA.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Terje Hylen:
Saken avvises.
Forslaget fra Hylen falt med 1 stemme mot 26.
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Kommunestyret i Tynset delegerer vedtaksmyndighet for å bevilge inntil kr 500 000 i sak 7/16
i kommunestyret 26.01.2016 til Tynset formannskap, etter nye og oppklarende
saksutredninger og avklaring av habiliteten til saksutreder.
Rådmannens innstilling vedtatt med 22 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra Steenland.
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Vedtak:
Tynset kommune innvilger søknaden fra Tynset arrangement SA om et årlig tilskudd på
kr 500 000 kr over en periode på tre år til utvikling av Norsk spekematfestival. Tilskudd for
arrangementet i 2016 kan utbetales i januar 2016. De to neste års tilskuddsbeløp utbetales i
forkant av hver festival etter anmodning fra Tynset arrangement SA.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
9/16
SØKNAD OM UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Karin Tørklep Sletten innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.
Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som fast medlem av kommunestyret for Sosialistisk
Venstreparti.
Vararepresentanter til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti, i prioritert rekkefølge:
1. Erland Horten
2. Siri Beate Fossum
3. Elin Bjørnstad-Tuveng
4. Gunn Bråten
Margit Wang, SV, trer inn som fast medlem av formannskapet.
Varamedlemmer til formannskapet, i prioritert rekkefølge:
1. Solfrid Storli SP
2. Sindre Sørhus MDG
3. Kjetil Lorentzen KrF
4. Vidar Mortensen AP
5. Roar Estensgård SP
6. Karoline Hodal Tronsmoen SP
7. Eva Eggen SP
8. Per Ivar Barmoen SP
Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som medlem (nestleder) i komite for oppvekst.
Valgnemnda legger frem innstilling i neste kommunestyremøte på
representanter/vararepresentanter til valgnemnda, rådet for likestilling for funksjonshemmede,
samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole, kirkelig fellesråd og Forollhogna
nasjonalparkstyre.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Setningen «Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som medlem (nestleder) i komite for
oppvekst» i rådmannens innstilling strykes.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Karin Tørklep Sletten innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.
Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som fast medlem av kommunestyret for Sosialistisk
Venstreparti.
Vararepresentanter til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti, i prioritert rekkefølge:
1. Erland Horten
2. Siri Beate Fossum
3. Elin Bjørnstad-Tuveng
4. Gunn Bråten
Margit Wang, SV, trer inn som fast medlem av formannskapet.
Varamedlemmer til formannskapet, i prioritert rekkefølge:
1. Solfrid Storli SP
2. Sindre Sørhus MDG
3. Kjetil Lorentzen KrF
4. Vidar Mortensen AP
5. Roar Estensgård SP
6. Karoline Hodal Tronsmoen SP
7. Eva Eggen SP
8. Per Ivar Barmoen SP
Valgnemnda legger frem innstilling i neste kommunestyremøte på
representanter/vararepresentanter til valgnemnda, rådet for likestilling for funksjonshemmede,
samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole, kirkelig fellesråd og Forollhogna
nasjonalparkstyre.
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