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Ordfører besvarte interpellasjon fra Nils Kristen Sandtrøen, AP, (fremmet i kommunestyret
25.10.2016) om Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter, vedlegg 1.

104/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.10.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2016.

105/16
FORVALTNING AV KOMMUNENS UTMARKSEIENDOMMER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forvaltningsplan for Tynset kommunes
utmarkseiendommer.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Solfrid Storli:
Rådmannens innstilling med følgende vedlegg:
1. Kommunen skal fra 2018 gå inn for et differensiert prissystem på reinsjakt i Forollhogna
villreinvald. Det kan legges til grunn det prissystem som er brukt i statsallmenningene i
området. Sluttsum for forskudd og kilopris må, for gjeldende gjennomsnittsvekt for
dyreslaga, bli noe samme sum som fastpris brukt i 2017.
2. Hundetreningskort. Pris fra 2018, starter på kr 170,- pr. døgn. Gjelder 1 person med 1
hund. Dersom det trenes flere hunder av samme person; kr 100,- ekstra pr. hund.
Tilleggsforslagene fra Storli enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forvaltningsplan for Tynset kommunes
utmarkseiendommer med følgende tillegg:
• Kommunen skal fra 2018 gå inn for et differensiert prissystem på reinsjakt i
Forollhogna villreinvald. Det kan legges til grunn det prissystem som er brukt i
statsallmenningene i området. Sluttsum for forskudd og kilopris må, for
gjeldende gjennomsnittsvekt for dyreslaga, bli noe samme sum som fastpris
brukt i 2017.
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• Hundetreningskort. Pris fra 2018, starter på kr 170,- pr. døgn. Gjelder 1 person
med 1 hund. Dersom det trenes flere hunder av samme person; kr 100,- ekstra
pr. hund.

106/16
GEODATAPLAN FOR NØGIS-SAMARBEIDET 2017-2020
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til fremlagt geodataplan for NØ-GIS samarbeidet 2017–2020
2. Planen erstatter tidligere strategidokument og handlingsprogram.

Behandling:
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Per Ivar Barmoen:
Nytt punkt 3:
Ferdigstilling av adressering på eiendommer med helårs bosetting i 2017 og de resterende
eiendommer så raskt som mulig.
Tilleggsforslaget fra Barmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til fremlagt geodataplan for NØ-GIS samarbeidet 2017–2020
2. Planen erstatter tidligere strategidokument og handlingsprogram.

3. Ferdigstilling av adressering på eiendommer med helårs bosetting i 2017 og de resterende
eiendommer så raskt som mulig.

107/16
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER
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.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Høyre v/Terje Hylen:
- Eiendommer som kommunen ikke klarer å vedlikeholde, selges.
- Overskudd fra salg av kommunale eiendommer, blir satt av i et bassengfond.
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Hylens forslag strekpunkt 1 falt med 3 stemmer mot 24.
Hylens forslag strekpunkt 2 falt med 2 stemmer mot 25.

Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
1. Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua til
Fellesrådet.
2. Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre
Aaen skole og Stubsjøen skole.
3. For utleieboligene i Tylldalen og Kvikne bes det om at:
• Leieprisene skal reduseres med inntil 30 % i de kommunale boligene, da prisene i
større grad må tilpasses markedspris i det private markedet.
• At det vikes fra kriteriene for tildeling av kommunale boliger. Målet er økt
bosetting i bygdene, og alle typer leietagere bør dermed få muligheten til å leie.
• Det kan inngås forhandlinger om salg av 1 bolig i Tylldalen og 1 bolig i Kvikne
hvis det gis tilslutning fra bygdas eget bygdeutvalg.
Forslaget fra Myhre Moen vedtatt med 26 stemmer mot 1 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
1. Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua til
Fellesrådet.
2. Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre
Aaen skole og Stubsjøen skole.
3. For utleieboligene i Tylldalen og Kvikne bes det om at:
• Leieprisene skal reduseres med inntil 30 % i de kommunale boligene, da prisene i
større grad må tilpasses markedspris i det private markedet.
• At det vikes fra kriteriene for tildeling av kommunale boliger. Målet er økt
bosetting i bygdene, og alle typer leietagere bør dermed få muligheten til å leie.
• Det kan inngås forhandlinger om salg av 1 bolig i Tylldalen og 1 bolig i Kvikne
hvis det gis tilslutning fra bygdas eget bygdeutvalg.

108/16
VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGG
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.
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109/16
TYNSET BRANNSTASJON
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.
Behandling:
Einar Røe, AP, ble erklært habil.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Rådmannens innstilling punkt1-3 strykes.
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av alternativ 3 (VS eiendom
Elvegata) som referert til i avsnitt om seksjonering i saksutredningen.
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse innarbeides i budsjett for 2017.
Forslaget fra Hagen falt med 12 stemmer mot 15 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
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.

110/16
UTREDNING AV MØTEPLASS FOR UNGDOM
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
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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111/16
TALENTSTIPEND FOR UNGDOM
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,
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Arne Eggen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Nytt punkt 6 i vedtektene:
«Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.»
Rådmannens innstilling punkt 6 blir nytt punkt 7.
Forslaget fra Eggen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedtekter for Tynset kommunes talentstipend for ungdom vedtas i henhold til forslaget i
saken med følgende tillegg:
Nytt punkt 6 i vedtektene:
«Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.»
Rådmannens innstilling punkt 6 blir nytt punkt 7.

112/16
DIRIGENT SKOLEMUSIKKEN
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.
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.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Ordningen innføres med halvårseffekt i 2017 og innarbeides i eksisterende rammer i
kulturskolen.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 4 stemmer mot 23 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
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.

113/16
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET FRIVILLIGSENTRAL 2017-2018
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2017–2018:
Bjørn Tore Grutle (gjenvalg)
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styremedlem Tynset Frivilligsentral 2017–2018:
Bjørn Tore Grutle (gjenvalg)

114/16
MØTEPLAN 2017 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Rådmannens innstilling:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2017 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteplan for formannskap og kommunestyre 2017 vedtas.

115/16
VALG AV REVISJONSTJENESTE
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller på at KPMG velges som revisor for Tynset kommune for perioden
2017-2020.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
KPMG velges som revisor for Tynset kommune for perioden 2017-2020.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 8 av 10

116/16
HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tynset kommune til etterretning.
Rådmannen følger opp de anbefalte tiltakene.
Enkel revidering av analysen kan utføres av administrativt nivå.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tynset kommune til etterretning.
Rådmannen følger opp de anbefalte tiltakene.
Enkel revidering av analysen kan utføres av administrativt nivå.

117/16
REVIDERING BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar revidert beredskapsplan for Tynset kommune. Rådmannen oppdaterer
vedleggene i beredskapsplanen i tråd med saksutredningen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert beredskapsplan for Tynset kommune. Rådmannen oppdaterer
vedleggene i beredskapsplanen i tråd med saksutredningen.
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VEDLEGG 1

TYNSET KOMMUNE
ORDFØREREN

Kommunestyret

Tynset 22.11.2016

Vår ref.
Løpenr.
Arkivkode
16/2400-2
20518/16
044
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar)

Saksbehandler
Merete Myhre Moen

Deres ref.

SVAR - INTERPELLASJON TYNSET KOMMUNES ANSVAR SOM BESTILLER AV
BYGGEPROSJEKTER
Kommunen har som du påpeker i din interpellasjon et stort ansvar i sin rolle som innkjøper av
byggetjenester. Kommunen ønsker at de vi kjøper bygge- og anleggstjenester fra, skal være seriøse
bedrifter som blant annet har gode lønns- og arbeidsvilkår, samt krav til HMS.
Fellesforbundet, Difi og byggenæringens landsforbund har utarbeidet seriøsitetskrav som du ønsker
innlemmet som krav til leverandør.
Det kan synes fornuftig, men jeg tenker at det er viktig at de lokale bygge bedriftene også blir hørt i en
slik sak, for å sikre at vi ikke skaper problemer for de seriøse lokale bedriftene vi har i regionen i dag.
Det er mulig at det kan være forhold som er spesielt for vår region, og som evt. må tas hensyn til.
Du avslutter din interpellasjon med å fremme følgende forslag: «Rådmannen utreder en sak til neste
kommunestyremøte hvor Felletsforbundets, byggenæringens landsforbund, KS og difi’s
seriøritetskrav innlemmes som krav til leverandører som skal utføre fremtidige byggeprosjekter for
Tynset kommune»
Jeg støtter delvis ditt forslag, men har et endringsforslag med tanke på tidsperspektivet. Jeg
foreslår at rådmannen utreder en sak til kommunestyremøte innen utgangen av februar. Ønsker med
det å bruke noe mer tid for å sikre at også de lokale bygge bedriftene får uttalt seg om saken.

Med hilsen

Merete Myhre Moen
ordfører
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