TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Telstad gård
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Informasjon om Telstad og FishSpot.
Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen.
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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.04.2014.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/523

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
28/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 29.04.2014
Tid:
Kl. 18.00
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Jostein Sivertsen
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Oskar Snarvold
Rønnaug Åkerman Sandmæl
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Arne Eggen
Margit Wang

Varamedlemmer:
Per Ivar Barmoen
Ibrahima Sesay
Jan Haugan
Steinar Brekken
Frode Risan
Lisbeth Skiphamn Holten
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Stein Tronsmoen
Signe Marit Lium
Grete Negård Johansen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Kaja Haugseth
Merknad:

TYNSET, den 29.04.2014
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Tittel
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2014.
OPPSTART AV UTREDNING SAMMENSLÅING AV
KULTURSKOLENE I TYNSET OG ALVDAL
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2011-2015
HALVVEIS RAPPORT
STYRINGSDIALOG I TYNSET KOMMUNE
HØRINGSSVAR - RESERVASJONSORDNING FOR
FASTLEGER
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YTRE VEDLIKEHOLD TJØNNMOSENTERET FINANSIERING
OPPRUSTING AV ARKIVET I RÅDHUSET - FINANSIERING
VENTILASJONSANLEGG FURUMOEN - FINANSIERING
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
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18/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.03.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.03.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.03.2014.

19/14
OPPSTART AV UTREDNING SAMMENSLÅING AV KULTURSKOLENE I
TYNSET OG ALVDAL
Rådmannens innstilling:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Jostein Sivertsen:
Tillegg til avsnitt 1:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal samt en representant fra arbeidstakersiden.
Tilleggsforslaget fra Sivertsen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av kultursjef Tynset, kultursjef Alvdal og
kulturskolerektor Tynset/Alvdal samt en representant fra arbeidstakersiden.
Gruppa gis følgende mandat:
« Arbeidsgruppa skal utrede sammenslåing av de to kulturskolene etter en
vertskommunemodell, med forslag til organisering og økonomisk fordelingsnøkkel.»
Frist 01.12.14
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20/14
STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2011-2015 HALVVEIS RAPPORT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Strategisk plan for Nav i Hedmark 2011–2015 – Halvveisrapport til
orientering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar Strategisk plan for Nav i Hedmark 2011–2015 – Halvveisrapport til
orientering.

21/14
STYRINGSDIALOG I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre gjennomfører styringsdialog som foreslått.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre gjennomfører styringsdialog som foreslått.

22/14
HØRINGSSVAR - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER
Rådmannens innstilling:
Beslutninger som kan medføre uthuling av fastlegeordningen bør generelt unngås, og spesielt
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Tynset kommune vil av hensyn til tilgjengeligheten til lovpålagte legetjenester for
innbyggerne ikke tilråde at fastleger gis anledning til å avtale reservasjon mot å henvise til
abort.
Beslutninger som kan medføre uthuling av fastlegeordningen bør generelt unngås, og spesielt
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Dersom forslaget blir vedtatt vil Tynset kommune ikke tillate fastlegeavtaler som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.
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Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Tynset kommune er ikke enig i at fastleger av samvittighetsgrunner skal gis anledning til å
reservere seg mot å henvise kvinner til abort, og er imot at det innføres en
reservasjonsmulighet. Dette vil dessuten føre til en uthuling av fastlegeordningen som bør
unngås.
Tynset kommune vil ikke tillate at det innføres reservasjonsmulighet i egen kommune, dersom
det legges opp til at dette skal bestemmes av hver enkelt kommune. Slike beslutninger bør
ikke legges til kommunalt beslutningsnivå.
Forslag fra Senterpartiet:
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommunestyret mener at det ikke skal åpnes for at kommunen kan inngå avtale om
reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.
Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Kjetil Lorentzen:
Saken trekkes.
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Forslaget fra Lorentzen falt med 5 mot 22 stemmer.
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre trakk sine forslag og fremmet
omforent forslag sammen med Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Tynsetlista
Frie Velgere:
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Det omforente forslaget fra SP, AP, SV, V, H, FrP og TFV vedtatt med 26 stemmer mot
1stemme for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommunestyre står på kvinnens side og sier nei til reservasjonsrett for fastleger.
Tynset kommune sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort,
assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener
dagens lovverk er klart.
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Tynset kommune har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven.
Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter
får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.
Tynset kommunestyre legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste
hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder
kvinners rett til sjølbestemt abort. Kommunestyret forutsetter at det er helt uaktuelt å endre
helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover på
måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.
Tynset kommunestyre vil ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker
kvinners rett til sjølbestemt abort. Vi kan heller ikke støtte praksisendringer som gjør at det
kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighetene til å få oppfylt sine rettigheter.
Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og
livssyn. Tynset kommunestyre mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på
sjukehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sjukehus i Norge.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne
saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom
forslaget blir vedtatt, vil Tynset kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.
Tynset kommune viser ellers til utredningen som er vedlagt saken og som sammen med dette
vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

23/14
PROSJEKT SPREDT AVLØP
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
datert 15.04.2014.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens kriterier for videre prioritering av oppgradering
av avløpsanlegg. Det settes i gang oppgradering områdevis av avløpsanlegg i klasse 2.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg
datert 15.04.2014.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens kriterier for videre prioritering av oppgradering
av avløpsanlegg. Det settes i gang oppgradering områdevis av avløpsanlegg i klasse 2.
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24/14
YTRE VEDLIKEHOLD TJØNNMOSENTERET - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å benytte kr 800 000,- av disposisjonsfondet til beising av
Tjønnmosenteret.
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Arne Eggen:
Saken trekkes og behandles i virksomhetsplan i budsjettet for 2015.
Forslaget fra Eggen vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Saken trekkes og behandles i virksomhetsplan i budsjettet for 2015.

25/14
OPPRUSTING AV ARKIVET I RÅDHUSET - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at eksisterende arkivlokaler i 1. etasje i rådhuset rehabiliteres og
bevilger kr 270 000,- til istandsetting av lokaler og innkjøp av nødvendig inventar.
Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at eksisterende arkivlokaler i 1. etasje i rådhuset rehabiliteres og
bevilger kr 270 000,- til istandsetting av lokaler og innkjøp av nødvendig inventar.
Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet.

26/14
VENTILASJONSANLEGG FURUMOEN - FINANSIERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnad på kr.
3.600.000,-. Nytt ventilasjonsanlegg på Furumoen senter finansieres i sin helhet med
låneopptak.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 10 av 22

Sak 28/14
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnad på kr.
3.600.000,-. Nytt ventilasjonsanlegg på Furumoen senter finansieres i sin helhet med
låneopptak.

27/14
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Kaja Haugseth trer varig ut av Tynset kommunestyre fra og med 10. april 2014.
Lisbeth Skiphamn Holten blir fast medlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet fra samme
dato. Holten blir medlem av komite for oppvekst.
Vararepresentanter til kommunestyret for Arbeiderpartiet:
1. Ibrahima Sesay
2. Kari Skjulhaug
3. Magnus Arne Normann
4. Evelyn Sørgård Næverdal
5. Stella Bjørnstad
6. Terje Grandum
7. Britt Kreutzmann
Valgnemndas innstilling:
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Oskar Snarvold
Vararepresentant: Valgnemndas innstilling blir lagt frem i møtet.
Behandling:
Valgnemnda la frem innstilling i møtet:
Vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole: Lisbeth Skiphamn Holten.
Rådmannens og valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kaja Haugseth trer varig ut av Tynset kommunestyre fra og med 10. april 2014.
Lisbeth Skiphamn Holten blir fast medlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet fra samme
dato. Holten blir medlem av komite for oppvekst.
Vararepresentanter til kommunestyret for Arbeiderpartiet:
1. Ibrahima Sesay
2. Kari Skjulhaug
3. Magnus Arne Normann
4. Evelyn Sørgård Næverdal
5. Stella Bjørnstad
6. Terje Grandum
7. Britt Kreutzmann
Automatisk opprykk av neste person dersom Britt Kreutzmann går ut.
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Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole:
Oskar Snarvold
Vararepresentant:
Lisbeth Skiphamn Holten
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.04.2014.
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2013
Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 14/645

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
29/14
Kommunestyret
69/14
Formannskapet

Møtedato
10.06.2014
05.06.2014

Vedlegg
• ÅRSREGNSKAP 2013
• ÅRSMELDING 2013
• REVISORS BERETNING,
• KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
• ÅRSMELDING ELDRERÅDET
• ÅRSMELDING RÅDET FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Fylkesmannen i Hedmark
Revisjonen KPMG
Økonomisjef
Regnskapsleder
Kontrollutvalgets sekretariat
Kontrollutvalgets medlemmer
Saksopplysninger
Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.
Det er formannskapet som fremmer innstilling for kommunestyret.
Regnskapet og årsmeldinga er omfattende dokumenter som gir mye informasjon omkring
kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Dokumentene bør leses i sammenheng med
hverandre for å gi den nødvendige innsikten. Rådmannens kommentarer i årsmeldinga gir et
sammendrag og vurdering av de utfordringene kommunen har stått overfor i regnskapsåret.
Den økonomiske analysen viser nøkkeltall og utviklingen av økonomien over tid.
Tjenesteområdenes rapporter i årsmeldinga beskriver måloppnåelse, kostratall, økonomisk
resultat og tjenesteproduksjonen i året.
Saksvurdering
Når det gjelder vurderinger av regnskapet og den økonomiske utviklingen i året, henvises det i
all hovedsak til regnskaps- og årsmeldingsdokumentene som gir omfattende redegjørelser for
kommunens økonomiske situasjon for 2013.
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Driftsregnskapet:
Både brutto- og netto driftsresultat ligger litt lavere enn i de to foregående årene. Grensen for
en bærekraftig utvikling over tid går ved et netto driftsresultat på 3 % - 4 % målt mot
driftsinntektene. Vi ligger for 2013 på 2,3 %. Gjennomsnittlig resultat for hele landet er
2,6 % i henhold til foreløpige kostratall.
Det regnskapsmessige avviket fra nettobudsjettet viser kr 0. Til sammenligning hadde vi et
regnskapsmessig mindreforbruk på 3 mill. kr i 2012 og 3,8 mill. kr i 2011.
Regnskapsresultatet burde samlet sett ha vært noe bedre. Hovedårsakene til et middels godt
resultat ligger i nedgang av inntekter fra konsesjonskraft og utfordringer i et par av
tjenesteområdene i helse- og omsorgssektoren. På den positive siden er det 13 tjenesteområder
som kan vise til innsparinger i forhold til budsjettet. Tjenesteområdenes samlede innsparing i
forhold til budsjettet utgjør kr 1 928 000 i 2013 mot kr 4 941 000 i 2012. Til sammenligning
viste tjenesteområdenes regnskaper for 2011 en samlet overskridelse i forhold til budsjettet på
kr 1 645 000 og i 2010 overskridelse kr 10 974 000.
Negativt premieavvik viser en nedgang på 3 mill. kr fra 26,5 mill. i 2012 til 23,5 mill. kr. nå.
Dette er gode nyheter, men prognoser tyder på at negativt avvik vil øke igjen i 2014.
Kommunens lånegjeld fortsetter også i 2013 å stige som følge av høy investeringstakt. Brutto
lånegjeld har økt med hele 55,3 mill. kr i løpet av året til totalt 422,9 mill. kr
Investeringsregnskapet:
Investeringsregnskapet viser i år full dekning av finansieringsmidler. Dette er positivt når vi
tar i betraktning det høye nivået på investeringene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I den forstand at kommunen i løpet av et år forbruker store ressurser til drift og investering, er
det opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette
som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt kjøp av varer og tjenester. Å
minimalisere denne påvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av
klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskap og årsmelding for 2013.
Formannskapets innstilling:
Legges frem i møtet.
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REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2014
Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 14/644

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
30/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Vedlegg
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdene
Økonomisjefen
Regnskapsleder
Saksopplysninger
I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, pr. 30. april og 31. august. Her
foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.
Rådmannen er ansvarlig for den løpende økonomistyringen og at det etableres rutiner som
gjør at avvik kan fanges opp.
Det vises til den vedlagte rapporten som beskriver situasjonen i de enkelte tjenesteområdene.
Periodisering av budsjettet ble innført fra og med 2013. Dette er et omfattende prosjekt på
grunn av det store volumet og kompleksiteten av budsjettposter som trenger forskjellig
periodisering for at virkemiddelet skal fungere etter intensjonen. Vi driver fortsatt med
utvikling og tilpassing og derfor vil det måtte tas noen forbehold om at periodiseringen
fortsatt kan avvike noe fra den faktiske bokføringen på enkelte områder.
Saksvurdering
Regnskapsrapporten viser at det ligger an til noen vesentlige avvik i driftsregnskapet
sammenlignet med budsjettet. Den totale forventede budsjettoverskridelsen på årsbasis ligger
på 5,2 mill.kr vurdert ut fra den kunnskapen vi besitter pr. dato
Det er særskilt 2 forhold som ser ut til å få betydning for regnskaps-resultatet.
1. Tre tjenesteområder ligger an til overskridelser av betydning. Beskrivelser av årsakene
ligger i regnskapsrapporten.
2. På fellesområdet ligger det an til lavere inntekter fra skatt og rammetilskudd enn
budsjettert og konsesjonskraftinntektene går fortsatt ned som følge av lave kraftpriser.
Hovedinntrykket av situasjonen i tjenesteområdene er at de aller fleste områdene har god
kontroll på økonomien til tross for de utfordringene som følger av innsparingskrav som er lagt
inn i budsjettrammene for 2014.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 15 av 22

Sak 30/14

Det arbeides fortløpende med effektivisering av drifta i alle tjenesteområder med tanke på å få
best mulige tjenester for de budsjetterte midlene. Fordi det ligger an til overskridelser i
kommunens totale regnskap, innebærer dette at samtlige tjenesteområder også må lete etter
muligheter for innsparinger. Prognosene viste i 2013 mye av de samme utfordringene etter 1.
tertial. Ved en samlet innsats klarte vi å unngå overskridelser. Målet er naturligvis at vi greier
dette også i 2014.
Når det gjelder investeringer rapporteres det om god kontroll for de fleste prosjektene For
Skogstua barnehage er det imidlertid forventet en overskridelse på ca. kr 550 000.
Sykefraværet viser en liten økning sammenlignet med helår 2013 men ligger fortsatt relativt
lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Tallet ligger også vesentlig lavere enn 1. kvartal
2013 hvor vi hadde 6,9 % fravær.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I den forstand at kommunen i løpet av et år forbruker store ressurser til drift og investering, er
det opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette
som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester. Å minimalisere denne påvirkningen
gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre
innkjøps- og produksjonsprosesser.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2014 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
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Sak 31/14
VEDRØRENDE FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE I TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 14/289

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
31/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Vedlegg
1. Særutskrift fra sak 6/2014 i Tynset kirkelige fellesråd
Melding om vedtak sendes til
Tynset kirkelige fellesråd, Kirkeegga 2500 Tynset
Saksopplysninger
Forrige gang festeavgifta ble økt mer enn økningen i konsumprisindeksen var i 2010 da
avgifta ble økt fra kr 100 pr år til kr 170 pr år. Fellesrådet foreslår nå å øke den årlige avgifta
til kr 250 pr grav. Festeavgifta kreves inn for 10 år om gangen.
I henhold til Gravferdsloven er det kommunestyret som skal fastsette festeavgiften etter
forslag fra fellesrådet.
Saksvurdering
Som man ser av saksopplysningene er det en stor prosentvis økning i festeavgiften som nå
foreslås av fellesrådet. Økningen begrunnes med fellesrådets stramme økonomi og at
nåværende festeavgift ikke dekker kostnadene til vedlikehold og administrering av
kirkegårdene.
Da det er kort tid siden forrige større økning av festeavgiften foreslår rådmannen at endringen
gjøres gjeldende først fra 2015.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ingen relevans for klima eller miljø
Rådmannens innstilling:
Festeavgiften pr. grav i Tynset Fellesområde settes fra og med 2015 til kr 250 pr. år.
Festeavgiften kreves inn hvert 10. år.
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Sak 32/14
SØKNAD OM ØKNING AV OFFENTLIG TILSKUDD - EGGEN OG ØYAN
BARNEHAGER
Arkiv: 223 A10
Arkivsaksnr.: 14/14

Saksbehandler:
Mariann Hagen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
32/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
SØKNAD OM Å ØKE MINIMUMSSSATSER FOR BEREGNING AV TILSKUDD, datert
16..05.2014
•

Melding om vedtak sendes til
Eggen barnehage v/ Pål Narve Mælen, Egga, 2500 TYNSET
Øyan barnehage v/ Håken Telgardsenget, Telneset 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Tynset kommune mottok søknad fra Eggen og Øyan barnehage den 16.05.14, der de ber om at
det offentlige tilskuddet per barnehageplass i Eggen og Øyan barnehager økes til 100 % av det
en kommunal barnehageplass koster. I dag mottar disse to barnehagene minimumssatsen, som
tilsvarer 96 % fra 1.januar 2014 og 98 % fra 1.august 2014. Eggen og Øyan begrunner
søknaden med at de to andre private barnehagene i Tynset kommune, Furumoen og Lekestua
allerede får tilskudd tilsvarende det en kommunal plass koster, altså 100 %.
Dette er riktige opplysninger. Alle barnehagene får det tilskuddet de har krav på i henhold til
barnehagelovens forskrift om likeverdig økonomisk behandling av private barnehager.
Årsaken til at barnehagene behandles forskjellig per i dag er som følger:
Før barnehagene ble rammefinansiert, 1.januar 2011, var det andre regler for beregning av
offentlig tilskudd til private barnehager. Da var det slik at barnehagene hadde krav på å få
utbetalt den summen som gav dem mest tilskudd av 2 ulike beregningsmåter:
• Full kostnadsdekning, men begrenset oppad til 100 % av det en kommunal
barnehageplass i gjennomsnitt kostet.
• Tilskudd tilsvarende minimumssatsen av det en kommunal barnehageplass kostet.
Minimumssatsen var da 88 %.
I 2010 fikk Furumoen og Lekestua utbetalt offentlig tilskudd tilsvarende 100 % av det en
kommunal barnehageplass kostet fordi det ga dem mest tilskudd. Eggen og Øyan fikk utbetalt
tilsvarende minimums prosentsats fordi det ga dem mer tilskudd enn full kostnadsdekning. I
2010 var det altså slik at en barnehageplass i Furumoen og Lekestua kostet mer enn
gjennomsnittet av en kommunal barnehageplass og en barnehageplass i Eggen og Øyan
barnehage kostet mindre enn 88 % av det en kommunal barnehageplass kostet i gjennomsnitt.
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Da forskriften for beregning av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble endret
fra 01. 01. 2011, ble regelen om tilskudd tilsvarende minimumssats beholdt, men de private
barnehagene ble også sikret ved en bestemmelse om at det offentlige tilskuddet skulle utgjøre
minst samme prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av kommunale
barnehager som året før. Dermed var Furumoen og Lekestua sikret tilskudd tilsvarende
100 % av dette, mens Eggen og Furumoen hadde krav på minimumssatsen. Siden 2011 har
minimumssatsen økt gradvis og fra 1.august i år er den 98 %. Føringene fra den sittende
regjeringen er at fra 2015 skal alle private barnehager ha samme offentlige tilskudd som
kommunale barnehager. Eggen og Øyan ønsker en forskuttering av dette og søker om 100 %
tilskudd allerede i 2014.

Saksvurdering
Tynset kommune har i alle år forholdt seg til lov og forskrift når det gjelder beregning av, og
utbetaling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Økonomien til en barnehage
og kostnad per barnehageplass, enten den er kommunal eller ikke-kommunal, er avhengig av
tilgang på barn (fulle barnehageplasser) og personalkostnader, herunder personalets
kompetanse, ansiennitet og pensjonsavtale. Ved inngangen til 2011 var det slik at Furumoen
og Lekestua barnehager hadde høyere personalkostnader per barn enn Eggen og Øyan. Dette
har jevnet seg ut, spesielt for Øyan barnehage som per i dag har færre barn og merker det
økonomisk. Slik sett kan det være et rimelig krav fra disse barnehagene at de private
barnehagene på Tynset bør behandles likt. På den annen side er det ikke budsjettert med en
slik økning av tilskuddet. Det er opp til den enkelte kommune å gi tilskudd utover
minimumssatsen. Med utgangspunkt i de foreløpige beregningene av tilskudd som er gjort for
2014, vil en økning av prosentsatsen til 100 % bety en økning av kommunens utgifter slik:

Eggen
Øyan

Foreløpig vedtak
tilskudd 2014
4 476 449
2 369 393

100 % hele 2014

100 % fra 1.august

+ 138 447
+ 73 280

+ 57 686
+ 30 533

Tynset kommune har tre valg:
1. Å fortsette å forholde seg til lov og forskrift og utbetale det de private barnehagene
minimum har krav på av tilskudd. Kostnad: 0
2. Å innvilge søknad fra Eggen og Øyan barnehager om 100 % tilskudd på lik linje med
Furumoen og Lekestua for hele 2014. Kostnad: 212 000 kroner. Det er ikke budsjettert
med denne økningen. Tertialrapporteringa viser at kommunen ikke har noe å gå på i
forhold til budsjettet for tilskudd til private barnehager i 2014. Pengene må tas av
disposisjonsfondet.
3. Å innvilge søknad fra Eggen og Øyan barnehager om 100 % tilskudd på lik linje med
Furumoen og Lekestua fra 01. 08. 2014 (nytt barnehageår). Kostnad: 88 200 kroner.
Det er ikke budsjettert med denne økningen. Tertialrapporteringa viser at kommunen
ikke har noe å gå på i forhold til budsjettet for tilskudd til private barnehager i 2014.
Pengene må tas av disposisjonsfondet.
Eggen og Øyan barnehage fremmer et rimelig krav med hensyn til endringer i kostnadsbildet
for barnehagene og med tanke på likebehandling av de private barnehagene vi har på Tynset.
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Spørsmålet ble allerede reist i et møte kommunen hadde med alle barnehagene i februar. Det
er likevel en utfordring at barnehagesektoren ikke har budsjettert med denne økningen i 2014
og at pengene derfor må tas av disposisjonsfondet.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken gir ingen konsekvenser for en bærekraftig utvikling med hensyn til
klima og miljø.

Rådmannens innstilling:
Eggen og Øyan barnehage tildeles offentlig tilskudd per plass tilsvarende 100 % av det en
kommunal barnehageplass i gjennomsnitt koster, fra 1.august 2014. Merutgiften kommunen
vil få, 88 200 kroner dekkes av disposisjonsfondet.
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Sak 33/14
HØRING - ARBEIDSMARKEDET FOR AVKLARINGS- OG
OPPFØLGINGSOMRÅDET
Arkiv: X61
Arkivsaksnr.: 14/691

Saksbehandler:
Arild Einar Trøen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
33/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Vedlegg
Vedlegg:
1. Høringsnotat fra arbeids- og sosialdepartementet, 14.05.2014.
2. Utkast til ny forskrift, 14.05.2014
3. Lenke til dagens forskrift:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-111320?q=Tiltaksarrang%C3%B8ren+av+avklaringstiltak+skal
Melding om vedtak sendes til
Arbeids- og sosialdepartementet
Meskano
Saksopplysninger
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et høringsnotat der det foreslås å slå sammen
ordninger innen arbeidsmarkedet for avklarings- og oppfølgingsområdet. Samtidig foreslås det
å anskaffe disse tjenestene gjennom en ordinær anbudskonkurranse. Høringsfristen er 4.
august 2014.
Saksvurdering
I dag mottar om lag 2 600 personer avklarings- og oppfølgingstjenester som er anskaffet ved
anbud, mens om lag 9 500 personer mottar avklarings- og oppfølgingstjenester levert av
attførings- og vekstbedrifter.
En bredere drøfting av behovet for endringer i de arbeidsrettede tiltakene, vil komme i
gjennomgangen av virkemidlene i arbeidsmarkedspolitikken i en varslet stortingsmelding om
strategier og tiltak for at flere skal kunne ta del i ordinært arbeidsliv.
Hovedkonklusjonen i høringsuttalelsen er at det må legges ned et betydelig arbeid hvis det
skal være reelle muligheter til at anbud skal fungere slik statsråden forutsetter. Det bør i så fall
utredes bedre eller prøves ut før anbud eventuelt tas i bruk i stor skala. En slik grundig
gjennomgang kan skje i forbindelse med stortingsmeldingen som kommer til høsten.
Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse fra Tynset kommune.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune avgir høringsuttalelse som vedlagt saken til arbeids- og sosialdepartementet.
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VALG - RÅDET FOR KVIKNE - RENNEBU KRAFTLAG 2014-2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/692

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
34/14
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2014

Melding om vedtak sendes til
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Rennebu kommune
Rådet for Kvikne - Rennebu Kraftlag
Saksopplysninger
Tynset kommune er representert i rådet med to medlemmer som velges for fire år - ett medlem
hvert annet år. Det velges to varamedlemmer for hvert medlem med samme funksjonstid.
Valgnemnda skal foreslå ett medlem og to varamedlemmer med fire års funksjonstid.
Medlemmer:
Knut Grøtli (på valg)

Varamedlemmer:
Oddveig Fossum (på valg)
Jon Tore Dalsegg (på valg)

Ordføreren (2 år igjen)

Varaordføreren (2 år igjen)
Rune Storli (2 år igjen)

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Rådet for Kvikne – Rennebu kraftlag 2014 – 2017:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Kjetil Frengstad (valgt for 4 år)
Anne Gerd B. Skogstad (valgt for 4 år)
Jon Tore Dalsegg (valgt for 4 år)
Ordføreren (2 år igjen)
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Varaordføreren (2 år igjen)
Rune Storli (2 år igjen)
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