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27/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
01.03.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 01.03.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 01.03.2016.

28/16
POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune vedtas med de endringer som er beskrevet
i saksutredningen.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer i politisk delegeringsreglement
med vedlegg.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
1.1 Formål
Tilleggspunkt. Nytt punkt 1.1 b side 3:
Lokaldemokrati og innbyggernes mulighet for deltakelse.
Tidligere punkt b blir nytt c osv.
Forslaget fra Sandtrøen vedtatt med 25 mot 2 stemmer.
2 Reglementets formål
Endringsforslag: 2.1 a side 4: Stryke siste del av setning. Ny setning blir:
At de folkevalgte gis mulighet til å konsentrere seg om politiske saker.
Stryke første setning side 5.
Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgaver, som de i henhold til lov kan
delegeres.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 10 mot 17 stemmer.
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3.3 Komiteene
Endringsforslag 3.3.1 side 6:
Det er 4 faste komiteer. I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra
kommunestyret. Komiteene og kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker
eller temaer som komiteene skal jobbe med. Se for øvrig vedlegg 2, punkt 5, Reglement for
saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Tilhørende justeringer i vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i
Tynset kommune
Endringsforslag 1.1. andre ledd:
Kommunestyret bestemmer hvilke saker som skal behandles i komiteene.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 11 mot 16 stemmer.
5.2 Delegeringsreglement
I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra kommunestyret. Komiteene og
kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker eller temaer som komiteene
skal jobbe med.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 9 mot 18 stemmer.
Videre i delegeringsreglementet
3.8.1 c side 8 strykes: Fjerne kurante saker, mest av gjennomførende art, fra de politiske
beslutningsorganer, til fordel for saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og
samfunn.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 9 mot 18 stemmer.
Endringsforslag 3.8.2 f side 9
Bidra til at Tynset kommune er en arbeidsgiver som folk vil jobbe for, der ansatte får bruke
sin fagkunnskap til beste for Tynset kommunes innbyggere.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 10 mot 17 stemmer.
Til vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
Linje 1 side 8 strykes: Kommunestyret skal særlig konsentrere seg om overordnede
prinsipielle og politiske spørsmål.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 10 mot 17 stemmer.
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Omforent forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Uavhengig representant og Senterpartiet
v/Stein Tronsmoen:
1.1 Formål
Tilleggspunkt. Nytt punkt 1.1 b side 3:
Lokaldemokrati og innbyggernes mulighet for deltakelse.
Tidligere punkt b blir nytt c osv.
3.3 Komiteene
Endringsforslag 3.3.1 side 6:
Det er 4 faste komiteer. I kommunestyreperioden blir de tildelt komiteoppgaver fra ordføreren.
Komiteene og kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker eller temaer
som komiteene skal jobbe med. Se for øvrig vedlegg 2, punkt 5, Reglement for
saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune.
3.8 Delegert myndighet til rådmannen
Endringsforslag 3.8.1 c side 8: Kurante saker som er klart innenfor lovverk, og der det ikke er
behov for å utøve skjønn, fjernes fra de utøvende politiske beslutningsorganer, til fordel for
saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og samfunn.
Endringsforslag 3.8.2 f side 9
Motivere og utvikle kommunens ansatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon der
ansatte får bruke sin fagkunnskap til beste for kommunens innbyggere.
Vedlegg 2 Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Tynset kommune
1.15 Spørsmål
Punktene i rådmannens innstilling strykes. Nye punkter:
Grunngitte spørsmål
Utenom de sakene som er oppført på saklista til møtene, kan medlemmene stille grunngitte
Spørsmål til møtelederen. Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold
og fremmes skriftlig av en representant overfor ordfører senest innen fire hverdager før
kommunestyremøtet. Representantens spørsmål og svaret legges ut på representantenes bord
til møtet.
Det fremmes ikke forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. Spørsmålsstilleren og
svareren kan få ordet to ganger hver til å stille spørsmål/tilleggsspørsmål og til å svare på
dette. Andre enn spørrer og svarer kan ikke delta i ordskifte i forbindelse med grunngitte
spørsmål. Skriftlig grunngitte spørsmål med svar legges ved protokollen.
Det er også anledning til å stille spørsmål til ordfører direkte i kommunestyremøte, eller med
kortere frist enn 4 dager. Men spørsmålsstiller kan da ikke forvente et fullstendig svar før i
neste kommunestyremøte.
Interpellasjoner
Det er anledning for representanter å fremme interpellasjon. Interpellasjoner er forespørsler
som gjelder prinsipielle spørsmål, og interpellanten eller svareren kan fremme forslag som tas
opp til votering. Slike forslag blir gjerne vedtatt oversendt til en annen kommunal instans for
utredning og videre behandling. En interpellasjon fremmes skriftlig av en representant overfor
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ordføreren senest innen en uke før kommunestyrets møte. Interpellasjon og svar skal foreligge
skriftlig til møtet og føres i protokollen under referater. Interpellant og den som svarer kan få
ordet to ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet en gang hver.
5.2 Funksjon, ansvar og hovedoppgaver
Endringsforslag:
De faste komiteene er hjemlet i kommuneloveni.
Komiteene og kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag om saker eller temaer
som komiteene skal arbeide med.
Komiteene skal behandle/utrede de sakene som komiteene blir tildelt av ordføreren, og
fremme innstilling til kommunestyret. Komiteene har ikke myndighet til å avgjøre
enkeltsaker.
De 4 faste komiteer sidestilles med hensyn til ansvarsområde og nummereres fra 1 til 4.
Det omforente forslaget til endringer fra SV, Uavh. og SP enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune vedtas med de endringer som er beskrevet
i saksutredningen, korrigert med vedtatte endringer fra kommunestyrets behandling av saken.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer i politisk delegeringsreglement
med vedlegg.

29/16
OPPSTART REVIDERING AV FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT
AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Rådmannens innstilling:
Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling om at det settes i gang evaluering /
revidering av, lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i
kommunen, slik som saksutredningen viser.
Forslag til ny revidert forskrift legges frem for formannskapet i løpet av 2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling om at det settes i gang evaluering /
revidering av, lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i
kommunen, slik som saksutredningen viser.
Forslag til ny revidert forskrift legges frem for formannskapet i løpet av 2016.
30/16
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR NY 4-ÅRSPERIODE
Rådmannens innstilling:
1. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis til:
Søker
Areal
Skjenketid
Øl og vin Br.vin
1.

Savalen Drift,
(Savalen
Fjellhotell/SavalKroa), v/Trond Ola
Hektoen

2.

Savalbete v/Stein
Sorknes

3.

(Tynset Hotell)
v/Valon Salihu

4.

Kebab House
Ceran, v/Ceran
Cihan.
Tjønnmokafeen
v/Gøran Aas
Grøntvedt
Jafs – Tynset
Bowling, v/Per
Joahnsen

5.
6.

7.

Stasjon
Restaurant/Pub,
v/Valon Salihu

8.

Orkelbogen
Friluftssenter,
v/Steinar
Munkhaugen
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Restauranter, Savalloftet,
glassterrasse, resepsjonen,
bar/dansesal,bassengbar,
Savalkroa.
Utendørs skjenkeareal:
Lavo , Savalen Fjellcruise
Gildestua og overbygd
veranda.

Kommentar

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenses til øl og vin
fram til kl. 02.00.

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenset til øl og vin og
skjenketid til kl 02.00
Resepsjon/foyer,
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
bistro/restaurant, 2 stk.
begrenset til øl og vin og
møterom, nattklubb Salong,
skjenketid til kl 02.00.
Utendørs skjenkeareal: ca.
110 m2 inngjerdet ved
hovedinngang.
Restaurant,.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Utendørs terrasse ved
begrenset til øl og vin og
inngangen
skjenketid til kl 02.00
Kantine / Kafe.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Uteareal: Utenfor
begrenset til øl og vin og
møterommet i første etasje
skjenketid til kl. 02.00
Bowlinghallen.
Mand.-torsd
Utendørs skjenking til
Utendørs terrasse utenfor
+ sønd. Kl.
kl. 02.00
bowlinghallen
15.00 –
23.00
Fred.-lørd.
15.00-02.00
Pub/bar, salong, restaurant. 08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Utendørs skjenkeareal på
begrenset til øl og vin og
avgrenset område utenfor
skjenketid til kl. 02.00
stasjonen.
Spisestue, peisestue, TV08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
stue, hall, kjellerstue,
begrenses til øl og vin
konferansesal m/hall,
med skjenketid til kl.
styrerom, vognlager,
02.00
langhuset,stabbur og lavo
oppført i treverk.
Utendørs areale på
gårdstunet og inngjerdet
aktivitetsarena på Fætten
Møteinnkalling: Kommunestyret
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2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert
kunnskap om alkoholloven innen 15.05.2016.
4. Tynset hotell ved Nattsvermeren, Stasjon Restaurant og Pub, Savalen Drift og
Orkelbogen Friluftssenter tar kontakt med politiet for å avklare bruk og godkjenning
av ordensvakter.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis til:
Søker
Areal
Skjenketid
Øl og vin Br.vin
1.

Savalen Drift,
(Savalen
Fjellhotell/SavalKroa), v/Trond Ola
Hektoen

2.

Savalbete v/Stein
Sorknes

3.

(Tynset Hotell)
v/Valon Salihu

4.

Kebab House
Ceran, v/Ceran
Cihan.
Tjønnmokafeen
v/Gøran Aas
Grøntvedt
Jafs – Tynset
Bowling, v/Per
Joahnsen

5.
6.

7.

Stasjon
Restaurant/Pub,
v/Valon Salihu

8.

Orkelbogen
Friluftssenter,
v/Steinar
Munkhaugen
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Restauranter, Savalloftet,
glassterrasse, resepsjonen,
bar/dansesal,bassengbar,
Savalkroa.
Utendørs skjenkeareal:
Lavo , Savalen Fjellcruise
Gildestua og overbygd
veranda.

Kommentar

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenses til øl og vin
fram til kl. 02.00.

08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
begrenset til øl og vin og
skjenketid til kl 02.00
Resepsjon/foyer,
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
bistro/restaurant, 2 stk.
begrenset til øl og vin og
møterom, nattklubb Salong,
skjenketid til kl 02.00.
Utendørs skjenkeareal: ca.
110 m2 inngjerdet ved
hovedinngang.
Restaurant,.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Utendørs terrasse ved
begrenset til øl og vin og
inngangen
skjenketid til kl 02.00
Kantine / Kafe.
08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Uteareal: Utenfor
begrenset til øl og vin og
møterommet i første etasje
skjenketid til kl. 02.00
Bowlinghallen.
Mand.-torsd
Utendørs skjenking til
Utendørs terrasse utenfor
+ sønd. Kl.
kl. 02.00
bowlinghallen
15.00 –
23.00
Fred.-lørd.
15.00-02.00
Pub/bar, salong, restaurant. 08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
Utendørs skjenkeareal på
begrenset til øl og vin og
avgrenset område utenfor
skjenketid til kl. 02.00
stasjonen.
Spisestue, peisestue, TV08.00-02.00 13.00-02.00 Utendørs skjenking
stue, hall, kjellerstue,
begrenses til øl og vin
konferansesal m/hall,
med skjenketid til kl.
styrerom, vognlager,
02.00
langhuset,stabbur og lavo
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Søker

Areal

Skjenketid
Øl og vin Br.vin

Kommentar

oppført i treverk.
Utendørs areale på
gårdstunet og inngjerdet
aktivitetsarena på Fætten

2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert
kunnskap om alkoholloven innen 15.05.2016.
4. Tynset hotell ved Nattsvermeren, Stasjon Restaurant og Pub, Savalen Drift og
Orkelbogen Friluftssenter tar kontakt med politiet for å avklare bruk og godkjenning
av ordensvakter.

31/16
NY SALGSBEVILLING - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 – 2016–2020
Rådmannens innstilling:
1. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (med alkoholinnhold inntil 4,7 %) gis
til:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, v/Odd Tronvoll
Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, v/Anne Grete Moen
Coop Marked Kvikne, v/Ingrid Anita Olsbakk
Tynset Minipris AS – KIWI avd. 230 Tynset, v/Per Westby
Odd Amund Dølmo A/S - REMA 1000 Tynset, v/Odd Amund Dølmo
NG SPAR Innland A/S, v/Ragni Solvang
2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap
om alkoholloven innen 15.05.2016. Dette gjelder for de som ikke har gjennomført
kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
4. Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent, er fra kl. 08.00 –
20.00 på hverdager, og fram til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før
Kristi Himmelfart, jfr. Alkohollovens § 3-7 for:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, Tynset
Minipris AS – KIWI, Odd Amund Dølmo A/S – REMA 1000 og for NG SPAR
Innland A/S og for Coop Marked Kvikne er salgstiden på hverdager kl. 09.00 – 19.00
og på dager før søn- og helligdager unntatt Kristi Himmelfart kl. 09.00 – 18.00.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (med alkoholinnhold inntil 4,7 %) gis
til:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, v/Odd Tronvoll
Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, v/Anne Grete Moen
Coop Marked Kvikne, v/Ingrid Anita Olsbakk
Tynset Minipris AS – KIWI avd. 230 Tynset, v/Per Westby
Odd Amund Dølmo A/S - REMA 1000 Tynset, v/Odd Amund Dølmo
NG SPAR Innland A/S, v/Ragni Solvang
2. Bevillingene gis for 4 år fra 01.04.2016.
3. Bevillingene gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap
om alkoholloven innen 15.05.2016. Dette gjelder for de som ikke har gjennomført
kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
4. Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent, er fra kl. 08.00 –
20.00 på hverdager, og fram til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før
Kristi Himmelfart, jfr. Alkohollovens § 3-7 for:
Coop Oppdal, avd. Domus Tynset, Coop Oppdal, avd. Coop Marked Tylldalen, Tynset
Minipris AS – KIWI, Odd Amund Dølmo A/S – REMA 1000 og for NG SPAR
Innland A/S og for Coop Marked Kvikne er salgstiden på hverdager kl. 09.00 – 19.00
og på dager før søn- og helligdager unntatt Kristi Himmelfart kl. 09.00 – 18.00.

32/16
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017–2020
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Skjønnsmedlemmer fra Tynset kommune 01.01.2017–31.12.2020:
Jorunn Stubsjøen
Gunn Engen
Kristin Aasen
Svanhild Hogstad
Arne Nordstad
Erling Birger Semmingsen
Svein Magne Storaas
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skjønnsmedlemmer fra Tynset kommune 01.01.2017–31.12.2020:
Jorunn Stubsjøen
Gunn Engen
Kristin Aasen
Svanhild Hogstad
TYNSET KOMMUNE
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Arne Nordstad
Erling Birger Semmingsen
Svein Magne Storaas

33/16
NYTT VALG AV VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I
MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Varamedlem for ordføreren til representantskapet i MHBR IKS for resten av valgperioden:
Terje Hylen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Varamedlem for ordføreren til representantskapet i MHBR IKS for resten av valgperioden:
Terje Hylen

34/16
NYTT VALG AV VARAMEDLEM TIL FOROLLHOGNA NASJONALPARKSTYRE
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre for resten av valgperioden:
Berit Nordseth Moen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Varamedlem til Forollhogna nasjonalparkstyre for resten av valgperioden:
Berit Nordseth Moen

35/16
UTBYGGING AV RAMSMOEN-KVARTALET – AVTALE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner Avtale mellom Tynset kommune og Sentrumutvikling AS om
«Utbygging av Ramsmoen-kvartalet», datert 09.03.16.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret godkjenner Avtale mellom Tynset kommune og Sentrumutvikling AS om
«Utbygging av Ramsmoen-kvartalet», datert 09.03.16.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.03.2016.
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ORGANISERING AV KJØKKENET VED ENAN TRYGDESENTER
Arkiv: H07
Arkivsaksnr.: 16/1085

Saksbehandler:
Geir Arne Nordfjord

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
37/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
09.06.2015 – Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av rådmannen 9. juni 2015
Andre dokumenter i saken
28.04.2015 – K-sak 21/15 - Omlegging av tjenester i helse- og omsorg
25.08.2015 – K-sak 50/15 - Framtidig drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter
03.10.2015 – Brev vedrørende privat kjøkkendrift
16.11.2015 – Søknad om støtte fra næringsfond
10.12.2015 – K-sak 115/15 - Tilrettelegging for framtidig drift av kjøkkenet på Enan – søknad
om støtte
09.02.2016 – Brev vedrørende oppstart av privat drift av kjøkkenet på Enan
Melding om vedtak sendes til
Virksomhetsleder hjemmetjenesten
Økonomisjefen
Saksopplysninger
Den 28.04.15 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 21/15:
«Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak på videre drift av kjøkkenet på Enan».
Med bakgrunn i dette vedtaket oppnevnte rådmannen 9. juni en arbeidsgruppe som skulle vurdere
eventuell videre drift av kjøkkenet. Det ble lagt til grunn at videre drift skulle baseres på selvkost.
Arbeidsgruppen leverte sin rapport i august 2015. Med grunnlag i rapporten og påfølgende
diskusjon vedtok kommunestyret i sak 50/15 den 25.08.2015 følgende:
«Tynset kommune legger forholdene til rette for privat drift av kjøkkenet på Enan trygdesenter.
Kommunen lyser ut drift av kjøkkenet på Enan. Kommunen drifter kjøkkenet på Enan inntil nye
avtaler med drivere er på plass (senest 01.01.2016).»
Utlysningen resulterte i én positiv henvendelse. I sak 115/15 behandlet den 10.12.2015 vedtok
kommunestyret å bevilge kr 573750 til oppstart av privat drift på kjøkkenet på Enan. Beløpet
skulle benyttes til nødvendige investeringer i kjøkkenmaskiner og annet utstyr, installasjon,
oppussing m.m. av kjøkkenet på Enan. I tillegg ble det innvilget fri husleie i tre år.
I brev datert 09.02.16 trekker søker seg fordi vedkommende mener det ikke er grunnlag for å
starte privat drift av kjøkkenet på nåværende tidspunkt.

Saksvurdering
Kommunestyret har vedtatt at den kommunale kjøkkendriften på Enan skulle legges om med
virkning fra 1. januar 2016, eller alternativt at det kunne startes privat drift.
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Det er i dag middagsservering både på Furumoen og i omsorgsboligene på Tjønnmosenteret,
der kjøkkenet på Tjønnmosenteret produserer maten og sender denne ut to ganger i uken.
Denne ordningen er innarbeidet og fungerer godt for begge nevnte steder. Maten blir fraktet ut
hovedsakelig i fryst tilstand, og varmes i kombidampere lokalt.
Om metoden Kok-kjøl:
Kok-kjøl prinsippet innebærer at maten lages på tradisjonell måte 90 prosent ferdig,
porsjoneres i spesialemballasje før den hurtig nedkjøles til mellom 1 og 4 grader
celsius. Deretter oppbevares maten i en ubrutt kjølekjede inntil den blir oppvarmet til
sluttilberedning.
Denne metoden forlenger matens holdbarhet og gir stor fleksibilitet med hensyn til når
maten skal serveres. Dette er en bedre (vil mange kjøkken hevde) produksjonsmetode
enn den mange sentralkjøkken fortsatt benytter hvor maten lages varm og kjøres ut til
mottagerne varm og serveringsklar. I tillegg til at næringsinnholdet bevares og
serveringsfleksibiliteten blir bedre, øker kok-kjøl-metoden matsikkerheten fordi maten
er forseglet helt til den varmes opp igjen for servering til riktig serveringstemperatur.
Fordi maten hele tiden oppbevares i kjøletemperatur får man heller ingen
oppblomstring av bakterier i maten. Denne metoden sikrer at beboerne på sykehjem
og institusjoner får god og næringsrik mat. Samtidig kan institusjonene være
maksimalt fleksible med hensyn til spisetider. Det innebærer at beboerne kan spise når
de ønsker å spise og ikke er avhengig av å måtte tilpasse seg matleverandørenes
fastsatte spisetid som følge av at varmmaten må leveres varm. Det gir større valgfrihet
for den enkelte, men det viktigste er kanskje at matsikkerheten og kvaliteten blir bedre.
Som en del av prosessen innenfor hjemmetjenester, ble alle turnuser sagt opp, og nye turnuser
måtte være på plass slik at disse hadde virkning fra 18. april. Disse gjaldt alle ansatte, også der
det var bemanning innenfor kjøkken. Dette medførte at også for de ansatte i kjøkkenet på
Enan, ble turnus sagt opp, med samme virkningsdato som for alle andre ansatte i
hjemmetjenesten.
I og med at det ikke var interesse fra private interessenter var det nødvendig å legge om
driften med virkning fra 18. april 2016, det vil si fra samme dato som det ble innført nye
turnuser i hjemmetjenesten.
Å få utarbeidet og satt i gang nye turnuser har vært en svært viktig og sentral sak for
hjemmetjenesten, og hadde blant annet sammenheng med at alle ansatte skulle ha mulighet til
å velge seg arbeidssted. Dette gjaldt også bemanningen på kjøkkenet på Enan. Bemanningen
bestod av kokk i 100% stilling og kokk i 26,3% stilling, i tillegg til en assistent i 50% stilling.
I forbindelse med ønske om arbeidssted, valgte kokk i 100% stilling å gå over til kjøkkenet på
Tjønnmosenteret, da hun ønsket å benytte sin fagkompetanse som kokk, og ikke synes det var
problematisk å reise til Tynset i jobben. Kokk i 26,3% stilling, valgte å være på Enan.
Oppsigelse av turnus og omlegging av denne har en tidshorisont på 3 måneder. Å avvente
denne prosessen, var derfor ikke et alternativ, da dette ble gjort allerede før det ble klart at
privat drift ikke var et alternativ (ref brev datert 09.02.16 om at privat driver trakk seg).
TYNSET KOMMUNE
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All matservering, middag og tørrmat blir opprettholdt som et tilbud både for beboere på Enan
og eventuelle andre innbyggere på Kvikne som ønsker å kjøpe middag. Omleggingen gjør at
Enan får samme ordning for middagsservering og annen matservering som Furumoen og
omsorgsboligene på Tjønnmosenteret.
Ved omlegging av driften ved kjøkkenet på Enan, der selve produksjonen av middag skal skje
på Tjønnmosenteret, blir arbeidsmengden på kjøkkenet minimal i forhold til tidligere. Den
pleiefaglige grunnbemanningen på Enan blir styrket/økt. Dette skjer hovedsakelig for å styrke
det faglige tilbudet på Enan og i Kvikneregionen, men også for at de som er i pleie skal ha tid
og anledning til både å ivareta tørrmatproduksjon og oppvarming/servering av middag.
Omleggingen av driften ved kjøkkenet vil medføre at det ikke er produksjon av middag på
Enan.
De kokkefaglige oppgavene blir flyttet til kjøkkenet på Tjønnmosenteret. En overflytting av
de kokkefaglige ressursene fra Enan til Tjønnmosenteret vil medføre både redusert innleie av
personell ved Tjønnmosenteret, og en faglig styrking av kjøkkenet her. Dette gjør at
Tjønnmosenteret kan legge opp til mer egenprodusert mat, og redusere innkjøpet av
prefabrikkerte matvarer, (eksempelvis karbonader, medisterkaker etc) samt bakervarer. Det
blir høyere kvalitet på maten som sendes ut fra kjøkkenet ved Tjønnmosenteret, og gir bedre
matkvalitet for alle beboere ved Tynset kommunes institusjoner og
omsorgsboliger/tilrettelagte boliger.
Det er gjennomført samtaler med alle de ansatte på kjøkkenet.100% kokkestilling blir overført
kjøkkenet på Tjønnmosenteret. 26,3% kokkestilling innrettes slik at primærjobben blir
innrettet mot bestilling av tørrmat, tilrettelegging av tørrmat, samt oppvarming av
middag.50% assistent fordeles 25% pleieassistent på Enan og 25% stilling som hjemmehjelp.
Ettersom det ikke var interesse for å drifte kjøkkenet i privat regi, er alternativet enten drift fra
kjøkkenet på Tjønnmosenteret på samme måte som for Furumoen og de øvrige
omsorgsboligene, eller å opprettholde kjøkkenet i sin nåværende form (slik det var fram til
18/4).
Selv om driften nå er lagt om som følge av nye turnuser vil det være mulig å gå tilbake til den
forrige ordningen. Den kommunale driften av kjøkkenet kostet i 2014 i kr. 504.000. Av dette
var kr. 928.000 personalkostnader, kr. 236.000 var innkjøp matvarer og kr. 660.000 var
salgsinntekter fra matvarer. Det er ikke satt av midler i budsjettet til å fortsette driften på
samme måte som tidligere. Det betyr at driftskostnadene som er påløpt ved kjøkkenet hittil i
år vil være høyere enn budsjettert.
Merkostnaden for en videreføring av driften etter samme modell som tidligere antas å være
nær dagens lønnskostnader (kr. 997.000). Egenbetaling for mat fra beboere ved Enan vil bli
fakturert og er uavhengig av om maten produseres på Enan eller om den produseres ved
Tjønnmosenteret. På sikt vil besparelsen bli større, da man ikke er avhengig av å erstatte
kjøkkenutstyr (komfyrer, frysere osv) som var nødvendig for å produsere egen mat.
Samlet lønnskostnad og besparelse beløper seg derfor til i underkant av en million årlig.
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Det som kommer som et tillegg ved å produsere maten ved Tjønnmosenteret er transport av
denne opp til Enan. Maten fra Tjønnmoseteret transporteres ut to ganger hver uke. Det
forventes at egne ansatte som uansett reiser denne distansen tar transporten en gang i uken
(kanskje oftere) og at det derfor baseres på kostnader til transport ganger 1 pr uke. Denne er
det gitt pris på til kr. 400.- pr tur fra varetaxi. Men dette sjekkes også med frivilligsentralen
som transporterer ut andre steder. Tilleggskostnaden ved matombringing kan derfor anslås til
kr. 400.- x 52 uker = kr. 21.000.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ingen vesentlig betydning.
Rådmannens innstilling:
All matservering, middag og tørrmat blir opprettholdt som et tilbud både for beboere på Enan
og eventuelle andre innbyggere på Kvikne som ønsker å kjøpe middag.
Omleggingen gjør at Enan får samme ordning for middagsservering som Furumoen og de
omsorgsboligene på Tjønnmosenteret. Det vil si at produksjonen av middag skjer på
kjøkkenet på Tjønnmosenteret.
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OPPGRADERING AV DET FYSISKE MILJØET I HOLMEN-BYGGET
Arkiv: 612
Arkivsaksnr.: 16/986

Saksbehandler:
Bent Kvisle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
38/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
I budsjettbehandlingen av Virksomhetsplan med økonomiplan 2016-2019 i sak 113/15, ble det
gjort to vedtak som er knyttet til Tynset opplæringssenter.
Under punkt 12 står det at Tynset opplæringssenter får 1 million til styrking av arbeidet med
flyktninger.
I punkt 22 ber kommunestyret om å få utredet en sak i 2016 om behovet for oppgradering av
det fysiske miljøet på Holmen, med kontorer, pauserom og garderober for de ansatte.
I oktober 2015 behandlet kommunestyret i sak 59/15 Organisering av Tynset
opplæringssenter. Det ble vedtatt at voksenopplæringen og tjenesten for integrering og
bosetting skal være organisert under Tynset opplæringssenter, spesialpedagogiske tiltak skal
organiseres under Tynset barneskole. Omorganiseringen gjøres gjeldene fra høsten 2016.
Tynset opplæringssenter har vokst mye på kort tid. I 2009 var det 13 deltakere på
introduksjonsordningen. I 2015 var det 40 deltagere. Innen språkopplæring har antall elever
økt fra 52 til 94 i samme periode.
Ved skolestart i august 2013 inngikk kommunene Tolga, Alvdal, Folldal og Tynset et
interkommunalt samarbeid ved avdelingen norsk- og samfunnskunnskapsopplæring. Det kan
med stor sikkerhet antas at elevtallet vil stige ytterligere de nærmeste årene.
Tynset opplæringssenter flyttet inn i Holmenbygget høsten 2013. Det ble ikke foretatt noen
ombygging eller tilpasning før Tynset opplæringssenter flyttet inn. Klasserom ble tatt i bruk til
spiserom, arbeidsrom, møterom og kontorer. Ved omorganiseringen vedtatt i sak 59/15 flyttes
leder og merkantil over til Holmenbygget. I tillegg tilsettes det to nye personer fra
høsten.Dette har medført et stort behov for å se på en funksjonell og god løsning for de fysiske
rammebetingelsene.
Saksvurdering
Holmen består av 4 stk fløyer, eller rettere sagt blokker, A- til D. Teknolaben er i kjeller i Ablokk, voksenopplæring er i B- og C blokk, og domstolene er lokalisert i D-blokken.
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Behov
I dag er administrasjon for voksenopplæringen plassert på flere steder i B og C-blokk. Dette
gir lite rasjonell kommunikasjon internt, samt at tilgjengeligheten for brukere er uoversiktlig.
En skole har ganske mange besøk utenfra. Da er det viktig å bli godt mottatt. Det er ikke
resepsjon på Holmen, og det er da naturlig at administrasjonen er samlet og det første man
finner.
Utfordringer
Rektor ved Tynset opplæringssenter og merkantilt personell skal flytte til Holmen høsten
2016. Samtidig er det i budsjettet på grunn av veksten i antall elever, gitt rom for to nye
ansatte. En avdelingsleder for bosetting og en ansatt til styrking av arbeidet med
introduksjonsordningen. Dette medfører behov for flere kontorer. Det har vært gjennomført en
prosess hvor personell fra teknisk avdeling i kommunen og rektor ved voksenopplæringen har
sett på ulike løsninger.
Forslag til Løsning
Dagens arbeidsrom for lærere er på 72 m2. Dette rommet flyttes til udisponert rom i 2.etg.
blokk D. Nytt rom er 99,8 m2. De vil få nær tilgang til eksisterende toaletter, eksisterende
HCWC forbeholdes personalet. Domstolene gis tilgang til dette HCWC ved behov. Det er god
dekning med HCWC andre steder i bygget for elever og besøkende. Arealet tilsier at det er
god plass til etablering av enkel garderobe. Dersom det er behov for dusj, så er det mulig i
eksisterende personalgarderobe i kjeller, blokk C.
Det aktuelle rommet er i dag et «rårom» med store vinduer mot sørvest som vil gi godt dagslys
inn i rommet. Alle innvendige overflater må fornyes, med dette menes nytt gulvbelegg,
overflatebehandling av vegger, samt nye himlinger. I tillegg kommer tekniske anlegg som lys,
strøm, data, brannalarm, automatikk for lysstyring og varme, samt nye ventilasjonskanaler.
Det er likevel et billig rom å ta i bruk, da yttervegger står der, og sentralvarmeanlegget er
operativt. Kostnadene for å utbedre rommet anslås til kr 570 000,1.etg. blokk C bygges om til kontorer hvor all administrasjon blir samlet. Det vil bli totalt 9
kontorer og et møte/personalrom. Det benyttes systemvegger som kan demonteres dersom
bruken av lokalene endres. Lys, strøm, datauttak og ventilasjon må tilpasses ny rominndeling.
Kostnadene for å utbedre rommet anslås til kr 880 000,Konklusjon
Denne saken fremmes som følge av vedtak i sak 113/15 Virksomhetsplan, punkt 22, der
kommunestyret ba om å få utredet en sak i 2016 om behovet for oppgradering av det fysiske
miljøet på Holmen, med kontorer, pauserom og garderober for de ansatte.
En oppgradering av det fysiske miljøet ved Holmen-bygget er ønskelig for å gi Tynset
opplæringssenter tilfredsstillende lokaler. Drift i eksisterende lokaler vil gi praktiske
utfordringer ved gjennomføring av opplæringen.
Det er mulig å dele prosjektet i to faser, men det er mest rasjonelt om opprustningen kan
gjennomføres samlet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Tiltaket vil ikke gi noen negative konsekvenser for klima og miljø
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar oppgradering av Holmenbygget som beskrevet i saksframlegget.
Kostnaden på kr 1 450 000,- finansieres med ubundet fond for investering.
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SØKNAD OM STØTTE TIL RULLESKIANLEGG
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 16/1012

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
39/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
Søknad fra Tynset IF ski, datert 31.03.2016
Uttalelse fra Tynset kommune, nyskapende uteanlegg, datert 22.09.2015
Melding om vedtak sendes til
Tynset idrettsforening, Ramm Østgaards gate 8, 2500 TYNSET
Tynset IF ski, v/Geir Schjølberg, Skrenten 14, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Tynset idrettsforening søker Tynset kommune om kr 1000 000 i tilskudd i forbindelse med
planene om å etablere et rulleskianlegg. Anlegget planlegges etablert i deler av lysløypa som
ligger i og ved Haverslia boligområde. I forbindelse med prosjektet skal det også
gjennomføres endringer av dagens skiskytteranlegg ved at dette dreies 90 grader og utvides fra
13 til 20 skiver.
Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 10 124 141. I forhold til spillemiddelsøknader er
prosjektet delt i fire delprosjekter der tre søknader dekker ulike deler av rulleskianlegget og
den fjerde dekker skiskytteranlegget. Alle fire søknader har idrettsfunksjonell godkjenning.
Anlegget som planlegges på Tynset er ment som en ren treningsløype, som skal egne seg godt
som treningsanlegg både for aktive og mosjonister. Det ikke tenkt at anlegget skal bygges som
en konkurranseløype. Slike finnes det allerede to av i regionen. Disse er i Folldal og på Os.
TIF har som mål at arbeidet med anlegget skal starte denne våren og ferdigstilles ca 1.
september 2016. Noe fram i tid planlegges det å legge ny asfalt i en trafikksikker trase fra
NØVGS til skistadion slik at det blir mulig å gå på rulleski i en trygg trasé fra skoleområdet
og Tynset sentrum til skistadion og rulleskianlegget som skal bygges der.
Saksvurdering
Et eget anlegg for rulleski kan gi flere fordeler:
• Både aktive idrettsutøvere og mosjonister får mulighet til å trene i et trygt anlegg. I dag
trenes det på gangveier med til dels dårlig asfalt og langs fylkesveier med både
personbiler og tungtrafikk.
• Hedmark fylkeskommune har tildelt Nord-Østerdal videregående skole ansvaret for å
tilby spisset toppidrett innen langrenn og skiskyting. Dette medfører behov for sikre
treningsforhold for rulleski for et økende antall aktive ungdommer.
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• Et godt treningsanlegg for rulleski vil være en fordel den dagen tilbudet om spisset
toppidrett eventuelt skal forlenges. Dette vil bli vurdert etter en femårs-periode.
• Når et mulig trinn to i utbyggingen blir gjennomført vil rulleskibrukere kunne gå på
rulleski i en trygg trasé helt fra sentrum eller NØVGS og opp i rulleskilegget ved
skistadion.
• Behovet for å bruke bil for å komme til et egnet sted å trene blir mindre.
• Tynset kommune har allerede fine anlegg og gode tilbud til idrettsinteresserte innen en
rekke idretter. Dette tilbudet vil forbedres ytterligere og bli enda mer komplett ved
bygging av et rulleskianlegg.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Prosjektet kan ha en positiv effekt for miljøet ved at det blir mindre behov for å kjøre bil for å
komme til egnet område for rulleskitrening.

Rådmannens innstilling:
Tynset idrettsforenings søknad om kr 1 000 000 til rulleskianlegg innvilges.
Beløpet finansieres med bruk av ubundne investeringsmidler.
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SOLECELLEANLEGG TYNSET UNGDOMSSKOLE
Arkiv: 242
Arkivsaksnr.: 16/1079

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
40/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
Melding om vedtak sendes til
Tynset ungdomsskole
Saksopplysninger
Høsten 2015 ble det lagt fram en sak til behandling i kommunestyret der det ble foreslått å
innføre en tilskuddsordning til de fem første innbyggerne i Tynset kommune som ønsket å
montere solcelleanlegg på sin primærbolig.
Saken ble lagt fram med grunnlag i vedtak fattet i forbindelse med arbeidet med
Virksomhetsplan med økonomiplan 2015 – 2018 og Årsbudsjett 2015.
Av vedtaket fremgår at
«Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til fornybart samfunn. Rådmannen bes
legge fram en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk av solenergi og
utskifting av oljefyrer. Andre lignede forslag skal også vurderes i saken».
«Klima- og energiplan for Tynset kommune 2010 – 2020» ble sist rullert i februar 2015.
Planen inneholder bl.a. mål for hvordan kommunen selv, som bedrift, skal bli mer
miljøvennlig gjennom tiltak som redusert bruk av fossilt brensel, økt bruk av fjernvarme,
lavere energiforbruk totalt sett m.m. Kommunen skal også gå foran med et godt eksempel for
å stimulere innbyggerne og Tynset-samfunnet til å tenke miljø på ulike måter.
Forslaget høsten 2015 om tilskudd til private som ønsket å investere i solcelleanlegg ble av
ulike årsaker utsatt. En begrunnelse var at ENOVA har en egen tilskuddsordning som støtter
solcelleanlegg på privatboliger. Et annet argument kan ha vært at det finnes andre og bedre
måter å fremme kunnskap og interesse for slike anlegg.
Et forslag som ble nevnt da saken var oppe forrige gang var å bevilge midler til et
solcelleanlegg på en av kommunens skoler. Tynset kommune ønsker å være en grønn
kommune som gjør gode beslutninger mht miljø. Et solcelleanlegg på f. eks. Tynset
ungdomsskole vil kunne brukes i forbindelse med undervisningen. Solcelleanlegg er noe som
elevene har i sitt pensum, og som de kan få studere i praktisk bruk, dersom skolen får et slikt
anlegg.
I 2013 ble det montert et lite solcelleanlegg på taket av rådhuset. I det følgende blir det
beskrevet hvordan dette anlegget har fungert.
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Det er gjort målinger for å se hvor mye strøm som kan produseres gjennom året. Panelene har
fungert utmerket og uten problemer så langt. Panelene leverer strøm direkte inn til rådhuset,
og bidrar til å redusere kommunens totale strømforbruk.
Hvert av panelene er på 250 Watt. I løpet av en dag produserer da panelene i snitt mellom 1
og 3 kW/t, opp til 3,68 kw/t (max).
Erfaringen viser at det må til direkte sollys dersom det skal bli solenergi. Produksjonen faller
så snart en sky passerer solen. Produksjonen fra solcellepanelene er høy allerede fra mars. Lav
temperatur og klar luft bidrar til at cellene leverer mer strøm enn solen skulle tilsi. I
månedene februar, mars og april 2015 lå produksjonen noe høyere enn i 2014, men fra mai
2015 var produksjon mye lavere enn foregående år. Sommeren 2015 var preget av mye
overskyet vær i månedene mai, juni og juli. I august fikk vi 14 dager med strålende vær, og
det ble da satt produksjonsrekord med over 70 kWt. 10 dager med over 3 kWt/dag utgjorde
den store forskjellen her.
Dette gir følgende månedsproduksjon:

Blå stolper viser produksjonen i 2014, røde stolper viser produksjonen i 2015 til og med
august.
I 2014 ble det totalt produsert 435.6 kW/t med de to panelene. Total produksjon i 2015 ble
427 kW/t.
Link til kommunens testpanel, for de som ønsker mer informasjon:
https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/tazd196736
Fordeler med bruk av solenergi:
• Ingen nye naturinngrep
• Ingen nye veier
• Tar i bruk eksisterende infrastruktur
• Ingen nye nettutbygginger
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• Strøm der den trengs
• Kan levere strøm ut på nettet når det ikke er eget behov for elektrisiteten
• Produksjon av elektrisk energi er stor når vannkraftmagasinene har liten fyllingsgrad

Produksjonskurven gjennom året passer veldig bra inn med vannmagasinenes fyllingsgrad.
Lite vatn betyr mindre strøm, noe som kan skape behov for kjøp av mindre ren energi fra
utlandet. Denne «vårknipa» kan delvis kompenseres ved bruk av solenergi, som har gode
produksjonsmåneder i samme periode.
Ulemper med bruk av solenergi:
• Høye investeringskostnader
• Lang tilbakebetalingstid
• Ukjent energiform
Det er liten erfaring med solcelleanlegg som energikilde i vårt klima, men testanlegget på
rådhuset viser så langt at produksjonen er større enn mange kanskje ville forventet.
Miljøstiftelsen Zero, som Tynset kommune har hatt et samarbeid med gjennom
klimaspydspissprosjektet, beskriver måleresultatene fra Tynset som interessante. Teknisk
ukeblad har skrevet om at det mangler måleresultater tilsvarende de vi nå har fra Tynset i
mange områder i Norge.
Bruken av solceller i Europa er stigende. Ny teknologi og økt bruk har presset prisene
nedover, og det forventes at kostnadene vil fortsette å synke i årene fremover. Både Sverige,
Danmark, Nederland Tyskland og England opplever betydelige prisfall på solcelleanlegg etter
hvert som antall anlegg øker. Her i Norge er økningen i bruk av solcelleanlegg liten, da
investeringskostnaden er høy, spesielt med dagens lave prisnivå på strøm.
Et middels stort solcelleanlegg beregnet på privatboliger i Norge koster fra litt under til noe
over 100 000 kr. Slike anlegg planlegges ofte ut fra at de skal kunne produsere om lag 4000
kW/t pr år. Et demonstrasjonsanlegg trenger ikke å være like stort, jfr. anlegget som er
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montert på rådhuset. I tillegg er det relativt rimelig å øke størrelsen på eksisterende
solcelleanlegg dersom det skulle være ønskelig. Dette er også svært enkelt teknisk sett.
Saksvurdering
Strømprisene i Norge er nå så lave at det er liten interesse for å investere i solcelleanlegg på
privatboliger. Dersom Tynset kommune skal bruke midler på et solcelleanlegg virker det som
en fornuftig løsning å gjøre dette på en skole, slik at ungdommen kan se og lære noe om
denne teknologien. Da kan veien til selv å investere i et slikt anlegg bli kortere den dagen det
blir mer aktuelt å investere i solcelleanlegg. Det er sannsynlig at strømprisene om noen år vil
stige, samtidig som solcelleanlegg mest sannsynlig vil bli rimeligere etter hvert som
teknologien blir bedre og omsetningen av slike anlegg øker.
Det er nå godkjent et valgfag for 8. og 9. klassetrinnene ved Tynset ungdomsskole kalt
«Teknologi i praksis». For en slik linje, men også for elevene generelt, vil et solcelleanlegg på
skolen kunne bidra til å observere teknologi i praksis.
Tynset teknolab er etablert i Holmen-bygget, rett ved ungdomsskolen. En må anta at det også
for teknolaben vil være interessant å studere både montering og drift av et slikt anlegg.
Ut fra ovennevnte vurderes det som aktuelt å bevilge inntil kr 100 000 til et solcelleanlegg på
Tynset ungdomsskole. Næringsfondets retningslinjer gir ikke rom for bevilgninger til denne
typen tiltak. Det vurderes derfor som aktuelt å dekke bevilgningen over budsjettposten
ubundne investeringsmidler.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken bør på sikt kunne gi positive ringvirkninger i forhold til klima og
miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger inntil kr 100 000 til et solcelleanlegg som skal plasseres på Tynset
ungdomsskole.
Beløpet dekkes av posten ubundne investeringsmidler.
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MAKESKIFTE AV KOMMUNAL GRUNN MOT SAVALEN FOTBALLBANE
GNR 124/307
Arkiv: 611 &50
Arkivsaksnr.: 16/1177

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
41/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg:
Søknad fra PTH as av 11.04.16 og uttalelse fra Savalen Skiarena datert 07.04.16.
Andre dokumenter i saken
1. MAKESKIFTE AV KOMMUNAL GRUNN MOT SAVALEN FOTBALLBANE GNR
124/307, datert 14.04.2016
2. UTTALELSE FRA SAVALEN SKIARENA AS, datert 07.04.16
Melding om vedtak sendes til PTH as, Savalen Skiarena AS og tekniske tjenester
Saksopplysninger
Tynset kommune mottok 12.4.2016 en forespørsel om mulig makeskifte på to eiendommer i
kommunens eie på Savalen. Aktuelt område er tomt med gnr/bnr 112/100 og 112/74. Søker er
PTH AS ved Per Morten Hektoen.

Oversiktskart for området med aktuelle kommunale eiendommer i grønt.

Arealet som ønskes makeskiftet er på ca. 1680 m2, pluss noe areal til veiatkomst til
eksisterende hytteeiendommer. Søker oppgir i sin forespørsel at arealet ønskes brukt til
utvikling av en stor utleiehytte. Savalen Booking har i dag 3 store utleiehytter med godt
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belegg, og ønsker derfor en til. Da det er viktig for utleie av slike hytter at de har en sentral
plassering i forhold til hotell, skianlegg og andre aktiviteter, er det ønskelig å få til en
lokalisering som er så sentral som mulig.

Foreslått ny tomt til utleiehytte i gult.

Av foreslått område er rosa areal kommunalt eid.

Aktuelt areal å makeskifte mot for Tynset kommune er eiendommen med gnr/bnr 124/307,
Savalen fotballbane, som har et areal på 6372 m2. Eiendommen er i dag regulert til
Idrettsanlegg, ikke offentlig tilgjengelig.

Oversiktskart for området som viser beliggenhet for fotballbanen og de aktuelle kommunale eiendommene.

Kommunen eier arealet, mens Savalen Skiarena disponerer eiendommen 112/74 som areal
avsatt til skistadion. Savalen Skiarena har blitt forespurt og er positive til å tilrettelegge for en
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ny utleiehytte ved siden av skiarenaen. De mener at dette tilrettelegger for økt aktivitet og
muligheter for Savalen skiarena i forbindelse med treningssamlinger og skiarrangement.
Saksvurdering
Det omsøkte makeskiftet har som formål å gi mulighet for en utbygging som vil være med og
bidra til aktivitet og utvikling på Savalen. Samtidig så er dette en mulighet for å få til en
sentralt plassert og verdifull tomt i et område hvor det ikke er mange slike muligheter igjen.
Slik sett så er dette et areal som mange ville kunne ha interesse av.
Kommunen eier det etterspurte arealet, og det er i dag regulert til mange ulike formål: Anlegg
for idrett og sport, Friluftsområde, Felles avkjørsel, Turvei, Fritidsbebyggelse, Felles
parkeringsplass og Privat vei.
Første problemstilling i saken er om det i utgangspunktet er ønskelig å bidra med areal til et
slikt formål. Om det skulle være aktuelt er neste vurdering om det skal løses gjennom et
makeskifte eller om kommunen bør omregulere eiendommen og legge den ut for salg.
Det omtalte kommunale arealet benyttes i dag hovedsakelig til atkomst til arenaen og til
eiendommene, samt til parkering ved større arrangementer. En forutsetning for en
omdisponering av arealet vil være at det må omreguleres og at atkomst til eiendommer og til
dagens parkeringskrav i gjeldende planer vil måtte oppfylles ved ny plansituasjon. Om det
skal gjennomføres et makeskifte må det gjøres avhengig av at nytt areal kan omreguleres til
ønsket formål.
Det etterspurte kommunale arealet har for så vidt ikke veldig stor verdi for kommunen i dag.
En avståelse av arealet vil i følge tilbakemeldingene fra Savalen Skiarena ikke ha negative
konsekvenser for bruken av området til det angitte formålet i gjeldende reguleringsplan. I
tilbakemeldingen fra Savalen Skiarena fremholdes at det heller vil kunne gi en positiv effekt i
forhold til å bidra med økt aktivitet og muligheter i forhold til skiarrangement og
treningssamlinger.
Ved å makeskifte dette arealet med fotballbanen på Savalen vil kommunen få eierskap til et
areal regulert til idrettsanlegg, som i dag ikke er offentlig tilgjengelig. Dette vil da bli et
offentlig tilgjengelig idrettsanlegg, og med sin sentrale plassering er det også et areal som ikke
vil miste sin verdi i fremtiden.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert å ha vesentlig effekt.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret har vurdert søknaden fra PTH as av 11.04.16 og gir rådmannen fullmakt til å
forhandle fram en avtale om makeskift.
Gjennomføring av makeskifte betinges av at området kan omreguleres til omsøkt formål.
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UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN
Arkiv: L81
Arkivsaksnr.: 16/168

Saksbehandler:
Per John Valle

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
42/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg:
1. Søknad fra Ken Olav Phillips AS ved e-post datert 07.04.16.
2. Kartskisse som fulgte søknaden.
3. Notat vedr. utbyggingsavtaler datert 03.02.16.
4. Møtereferat dater 08.01.16
5. E-post til Phillips datert 04.02.16.
6. Brev til Erik Olav Snarvold og Elin Vangen Snarvold, datert 16.03.2010.
Andre dokumenter i saken
1. UTBYGGINGSAVTALER, datert 03.02.2016
2. REFERAT JØRGENSMOEN, datert 03.02.2016
3. SVAR - VEDR UTBYGGING INFRASTRUKTUR, datert 04.02.2016
4. VEDR UTBYGGING INFRASTRUKTUR, datert 04.02.2016
5. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN, datert 07.04.2016
6. INFRASTRUKTUR I BOLIGOMRÅDE JØRGENSMOEN - AVKLARING VEDR
FORTAU, datert 07.04.2016
7. UTBYGGING AV JØRGENSMOEN - KOSTNADER FORTAU LANGS
SOLBAKKEN, datert 12.04.2016
Melding om vedtak sendes til
Ken Olav Phillips AS, plan, byggesak og geodata og tekniske tjenester.
Saksopplysninger
Ved e-post datert 07.04.16 til Tynset kommune, ber Ken Olav Phillips AS om å få avklart
følgende:
1. Hvem bekoster fortau langs Olaf Røsts gate.
2. Flytting av fortau.
Søknaden begrunnes bl.a. med følgende fra Phillips sin side:
-

Det vises til e-post datert 02.02.2016 fra Tynset kommune med generell informasjon
om utbyggingsavtaler og notat fra møte den 08.01.2016 til undertegnede.
Notatet konkluderer med at kommunen ikke kan pålegge utbygger/ grunneier og
bekoste dette (fortau).
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-

I e-post av 04.02.2016 fra Tynset kommune settes det opp 2 stk alternativer for
løsning.
1: Jeg søker om å få forskuttere og setter opp hvilke betingelser dette skal gjøres på.
2: Jeg søker om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.

-

Reguleringsplanen er klar på at det skal etablerer/forberedes for fortau langs Olaf
Røstsgt. Men hvem som skal betale dette har det aldri vært snakk om før forslag til
utbyggingsavtale kom på bordet. Alt av arbeider med veier etc. inne på feltet er klart.
Ken Olav Phillips AS bekoster dette, og kommunen får dette overlevert etter
ferdigstillelse vederlagsfritt.

-

Når det gjelder etablering av fortau langs en kommunal vei, er saken noe annet.
Dette fortauet gjelder ikke bare for nytt boligfelt. Dette er en forlengelse av
eksisterende fortau, og gagner alle oppsitterne langs veien, samt alle andre. At jeg
som privat utbygger skal bekoste fortau gratis for Tynset kommune her, er helt
urimelig, i og med at det ikke foreligger en avtale om dette.

-

Alt. 1: Ken Olav Phillips AS tilbyr seg å etablere og forskuttere fortau iht tilbud i mail
av 25.01.2016 fra Phillips, der det vises tilbud fra Br. Harsjøen AS og Østa Elektro AS
for kr: 485.391,- kr.eks.mva.
Beløpet refunderes ved overlevering til Tynset kommune ca. 01.07.2016.

-

Alt. 2: Ken Olav Phillips AS søker om utsettelse av bygging av fortau langs Olaf
Røstsgt. inntil Tynset kommune er klar med utbedring av veien. (Dispensasjon fra
rekkefølgekravet)

-

Fortau og vei henger veldig tett sammen. Kommunen vil pådra seg en god del ekstra
kostnader med å etablere dette i to omganger. Dette har det vært møter om flere
ganger sammen med Knut Joar Harsjøen i Br. Harsjøen AS. At dette arbeidet skal
utføres i to etapper, vil også være uheldig for de som allerede er etablert langs veien.
En nyetablering på Jørgensmoen vil IKKE påvirke trafikkbildet radikalt. Vi snakker
over en tid på ca. 5 år og kanskje en belastningsøkning på ca 80-100 personer.

-

Ken Olav Phillips AS hevder at valgte løsning av trase for fortau er en dårlig løsning.
Løsningen som er valgt i dag ble anvist fra kommunen i oppstartsmøte 21.08.2013 og
utarbeidet videre fra hans regulant Atle Berg i Berg & Østvang AS. Dagens valgte
løsning er også fordyrende for Tynset kommune.

-

Etter påtrykk fra Ken Olav Phillips AS, ble det gjennomført en befaring på plassen for
å se på løsningen med fortau. Tror alle som var til stede på befaringen, så at det
faktisk ville bli en mye bedre løsning med å etablere fortau som på vedlagte skisse.
Trafikksikkerheten blir bedre ivaretatt, kostnadene blir mindre, samt at grunneier
Sæter slipper å få sin eiendom ødelagt.
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-

Berørte arealer på to private eiendommer blir minimale med å flytte fortau til motsatt
side. (Solbakken 22 er kommunens eiendom). Eier av Solbakken 24 Finn T. Tronslien
er veldig positiv, og mener at det kun er denne løsningen som blir bra.
En ting er sikkert: Dette toget er ikke gått. Det er lov å endre løsninger på en plan hvis
mulig. Det er vanskeligere å gjøre dette etter at arbeidene er utført. Nå har vi tid og
mulighet. Håper dette kan avklares kjapt slik at dette ikke forhindrer videre fremdrift
for utbyggingen på feltet, og at utbyggingsavtalen kan signeres.

Ved e-post fra Phillips datert 08.04.16, blir det opplyst at eieren av Solbakken 20, Inge
Åsmund Lien ikke har motforestillinger mot å avstå grunn og mener flyttingen er det eneste
riktige.
04.09.09 ba grunneier om en prinsippavklaring omkring rekkefølgekravet i
kommunedelplanbestemmelse nr. 9 som angir at område B10 (Jørgensmoen) ikke kan bygges
ut før det er etablert gang- og sykkelveg atkomst langs Olaf Røsts gate (Forrige kommune del
plan). Som kjent rustet kommunen opp Olaf Røsts gate med fast dekke og fortau i 2014 fra
Parkveien og fram til Litun.
Formannskapet drøftet saken i møte 18.03.10 og gav uttrykk for at det er Tynset kommune
som er hovedansvarlig for at den planlagte gang- og sykkelatkomsten langs Olaf Røsts gate fra
FV. 681 (Parkveien) og fram til Litun blir realisert. Ved utbygging av Jørgensmoen må
tiltakshaver regne med å få krav om at det som en del av planarbeidet etableres
gjennomgående gang- og sykkelveg i eller langs det nye boligfeltet som deretter kobles til
planlagt gang- og sykkel atkomst i Olaf Røsts gate. Det vil imidlertid være urimelig å kreve at
tiltakshaver skal belastes kostnadene ved realisering av gang- og sykkelveg fra fv. 681
(Parkveien) fram mot Litun.
Formannskapet var videre villig til å vurdere mulig dispensasjon fra rekkefølgekravet og
saken ble sendt på formell høring til sentrale myndigheter 01.07.10. Høringsuttalelsene fra
følgende, frarådet bl.a. at det ble gitt dispensasjon fra rekkefølge kravet om fortau langs det
nye boligfeltet:
Fylkesmannen i Hedmark av 30.07.10, Barnetalspersonen i Tynset av 28.07.10 og Hedmark
fylkeskommune av 14.09.10.
På bakgrunn av dette ble saken på ny drøftet i formannskapet. Her ble det bl.a. anbefalt at
både avklaring av byggegrense og rekkefølgekrav ble tatt inn i et formelt oppstartsmøte av
reguleringsplanarbeidet. Rekkefølgekravet ble derfor opprettholdt i oppstartsmøte til
reguleringsplanen.
Reguleringsplanen er utarbeidet som privat reguleringsplan med Arkitektene Berg og Østvang
AS som konsulent, og Phillips som oppdragsgiver og som har bekostet planarbeidet.
Denne reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 26.05.2015, og i
reguleringsbestemmelsenes § 2.9.1 står følgende: «Utbygging av byggeområder kan ikke finne
sted før utbyggingsområdet har etablert veg, vann-, avløpsanlegg, el-forsyning og fortau langs
Solbakken.»
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Saksvurdering
1. Hvem bekoster bygging av fortau?
§17 i pbl. klargjør etter rådmannens syn at kommunen gjennom utbyggingsavtale kan kreve at
utbygger bygger fortauet og dekker kostnadene ved byggingen av fortauet langs
Solbakken/Jørgensmoen dersom utbygger ønsker å komme i gang før det er forutsatt at
kommunen eventuelt skal bygge nødvendig infrastruktur her. Vedlegg 2 til veileder om
utbyggingsavtaler (utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 7. juni 2007), bekrefter
dette ytterligere, i og med at det bl.a. her også åpner for bygging av infrastruktur utenfor
planområdet. Se vedlagte notat til saken.
Tynset kommune har altså anledning til å kreve at utbygger bygger og dekker alle kostnader
ved bl.a. byggingen av fortauet langs Solbakken for å kunne starte utbygging når han selv
ønsker. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge utbygger/grunneier å bygge og bekoste dette.
Videre kan heller ikke utbygger/grunneier kreve at kommunen omprioriterer sine budsjetter
for å tilpasse seg utbyggingsønsker fra private.
Det foreligger ingen planer for når en eventuell opprusting av Solbakken skal foretas og det er
utbyggingen av Jørgensmoen som utløser kravet om at det skal etableres fortau langs
Solbakken (I byggefeltet er det forutsatt å etablere vel 40 leiligheter). Videre er det ikke
bevilget penger i den nærmest 4-årsperioden for å finansiere fortau langs Solbakken eller ruste
opp veien. Utbygger/grunneier må derfor etter rådmannens syn, enten bygge og bekoste
fortauet selv, eller vente med utbyggingen til opprusting av Solbakken med bygging av fortau
blir vedtatt i gjennom kommunens budsjetter.
Det er for øvrig allerede gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet i forbindelse med utbygging av
bolig på feltet, dette på betingelse av at dokumentasjon på rekkefølgebestemmelsene
vedrørende bl.a. utbygging av fortau blir løst, legges frem innen 01.02.2016.
Solbakken er i dag på lik linje med mange andre veger/gater i Tynset, grusvei og burde vært
rustet opp og fått fast dekke. På grunn av at dette er en grusveg, er det i diskusjonene med
tiltakshaver ikke stilt krav om kantstein og fastdekke på fortauet, men en breddeutvidelse av
veien på ca. 2,5 m + grøft. I tillegg må gangarealet merkes på en måte som gjør at det unngås
biltrafikk og parkering her.
Ken Olav Phillips AS har rett i at det hadde kostet mindre totalt å oppruste vegen samtidig
som det ble bygd fortau. Det er imidlertid svært usikkert når denne vegen vil bli prioritert
opprustet og slik sett vil gangarealet kunne gjøre nytte i mange år framover. For kommunen er
det viktigere å prioritere opprusting av Holmengata med fortau og fortau langs Idrettsveien.
Denne saken har også en prinsipiell side i forhold til andre utbyggere. I tidligere
utbyggingsavtaler har utbyggere akseptert å bygge fortau langs offentlig vei og flere
strekninger med gangveger inne i byggefeltene. Dersom kommunen velger å forskuttere
bygging av fortau langs Solbakken eller dispenserer fra rekkefølge kravet, vil dette kunne
legge føringer for senere utbyggingsavtaler.
2. Flytting av fortauet.
Utbygger ønsker å legge fortauet på vestsiden av Olaf Røsts gate/Solbakken, istedenfor å gå
over gnr. 43/40 og Litun. Det vil da gå over en kommunal boligeiendom og Solbakken 20 og
22, før det etableres på østsiden langs Jørgensmoen. Det er fullt mulig å gjøre denne
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endringen, det krever imidlertid en omregulering, sannsynligvis en mindre reguleringsendring.
Det vil i så fall etter rådmannens vurdering være utbyggers ansvar å få utarbeidet
reguleringsendringen og avklare med berørte grunneiere og foreta eiendomskjøpet. Det som
beslaglegges på kommunens grunn er det naturlig at kommunen avstår uten vederlag, da en av
forutsetningene er at gangarealet med grøft skal eies av kommunen. Forslaget til
reguleringsendring må i så fall fremmes som egen sak for formannskapet (Planutvalget).
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vurdert til å ikke ha noen særskilt effekt for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret har vurdert søknaden fra Phillips av 07.04.16 om forskuttering alternativt
frafall av rekkefølge kravet om bygging av fortau langs Solbakken.
2. Søknaden imøtekommes ikke.
3. Vedtaket begrunnes med at rekkefølgekravet og omfanget av dette har vært kjent av
grunneier/utbygger helt siden varsel ved brev av 16.03.2010. Dersom rekkefølgekravet
frafalles eller kommunen tar kostnadene, vil dette kunne skape presedens for lignende
saker.
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STRATEGISK PLAN FOR NAV I HEDMARK 2016-2020
Arkiv: 024
Arkivsaksnr.: 16/1091

Saksbehandler:
Brit Kværness

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
43/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
Strategisk plan for NAV i Hedmark 2016-2020
Melding om vedtak sendes til
NAV Hedmark
Saksopplysninger
Etter initiativ fra NAV Hedmark ble det besluttet at man skulle utarbeide en ny felles strategi
for NAV i Hedmark 2016-2020. Strategien skulle bygge på og videreføre strategisk plan
2011-2015.
Det er denne planen som nå er sendt ut på høring til kommunene i Hedmark og Hedmark
fylkeskommune med ønske om en politisk behandling.
Hovedmålene til NAV er:
-

Flere i arbeid, færre på stønad

-

Enklere for brukerne og brukernes behov

-

En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Partnerskapet mellom kommune og stat skal sørge for at brukerne møter et NAV som fremstår
helhetlig med koordinerende med målrettede tjenester. Det er også viktig at NAV har en stor
grad av brukertilfredshet både hos brukere og samfunnet for øvrig for å kunne oppnå
nasjonale og lokale mål.
I partnerskapet møtes NAV-leder, rådmann og NAV direktør og utøver eierstyring av det
lokale NAV-kontoret.
Hensikten med strategien er å peke ut en felles retning og prioriteringer for NAV Hedmark i
årene fremover. Den forrige strategiske planen hadde et fokus på ungdom og det å hindre
utstøting av arbeidstakere med helseutfordringer gjennom tett oppfølging av sykmeldte,
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arbeidsgivere og syk meldere. Dette har bidratt til færre arbeidsledige ungdommer og en
betydelig reduksjon i sykefraværet i Hedmark.
I prosessen med å komme frem til en ny strategisk plan er det avholdt møter med rådmenn/
kommunalsjefer, fylkesmannen, NAV ledere og representanter fra NAV Hedmark i alle de fire
regionene i fylket. Temaet har vært å finne fokusområder og innretning på strategien.
Følgende områder ble spilt inn i forbindelse med utarbeidelse av Strategisk plan 2016-2020:
-

Lavt utdanningsnivå og fortsatt stort frafall i videregående opplæring

-

Lav sysselsettingsnivå (64 % i Hedmark mot 69 % i landet)

-

Svak befolkningsvekst hittil (og i årene fremover) og voksende andel eldre

-

Økende innvandrerbefolkning

-

Lavt inntektsnivå og relativ stor barnefattigdom

-

Lav innovasjon og få nyetableringer

Planen har arbeid som målsetting og er delt inn i fire fokusområder. Disse er som følger:
Arbeid er målet

 Virksomhetene får

Innvandrere

Redusere

Nav som tydelig og

Inkluderes i arbeid

barnefattigdom og

viktig samfunnsaktør

og lokalsamfunn

utenfor skap

 Innvandrere

 Ungdom velger

 Befolkningen

tilgang til og

tilegner seg

og fullfører

vet at arbeid er

beholder

norsk språk og

videregående

helsefremmende

tilstrekkelig, godt

kulturforståelse

opplæring som

 NAV bidrar

kvalifiserer for

aktivt i

sysselsatte i

arbeid eller

samfunns-

samme grad

høyere

debatten om

søker aktivt arbeid

som øvrig

utdanning

arbeidsmarked,

der jobbene finnes.

befolkning

 Utsatte barn og

samfunnsliv,

unge sikres

folkehelse og

utenfor arbeidslivet

samordnede

levekårs-

kommer i arbeid.

tjenester utfra

utfordringer.

kvalifisert
arbeidskraft.
 Arbeidssøkere

 Innvandrere er

 Unge som står

familiens
livssituasjon
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med NAV og
medvirker i egen
sak.

-

Saksvurdering
Planen har fokusområder det er lett å slutte seg til.
Planen har fått tittelen «men graset er grønt for æille», som et bilde på mulighetene for, og
viktigheten av, at flest mulig av innbyggere i Hedmark deltar i arbeid og samfunnsliv. Tittelen
er tatt fra ei vise av Prøysen hvor kong Salomon og Jørgen Hattemaker tegner bilde av et
klassedelt samfunn hvor mulighetene ikke var like for alle. NAV ønsker at tittelen assosieres
til mulighetene for aktiv deltagelse i arbeid samfunnsliv for flest mulig, og ikke på det
klassedelte samfunnet som Hedmark hadde kun for en generasjon siden.
Høringsinstansene er bedt om å vurdere planen i sin helhet og spesielt:
• Hvor relevant er strategisk plan for egen kommune/region?
Planen vurderes som relevant for Tynset kommune, hvor planens hovedfokus er arbeid for
alle. Ungdom, innvandrere og et velfungerende arbeidsliv som får kvalifisert arbeidskraft er et
felles ansvar. For å øke bevisstheten om at arbeid og aktivitet som et viktig element for
folkehelse og levekårsutfordringer og at arbeid i seg selv er helsefremmende blir NAV sitt
bidrag viktig.
.
• Er relevante utfordringer tatt med i planen?
Utfordringene som nevnes er relevante, samtidig savnes fortsatt oppmerksomhet på mange
unges utfordringer med å få lærekontrakt og innpass i arbeidslivet. For å få flere til å fullføre
utdanningen med fag- eller svennebrev, må elevene tilbys læreplasser. Det oppleves som om
det er stor enighet om viktigheten av disse spørsmålene i samfunnet som helhet. Spørsmålet er
om dette bør synliggjøres i NAV sin strategiske plan: På den ene siden er det svært viktig at
unge mennesker gjøres kompetente til et meningsfullt arbeidsliv, på den andre siden er det å
skaffe læreplasser ikke er kjerneoppgave for NAV.
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• Er det område/punkter som savnes?
Det er en forutsetning for at innvandrere blir sysselsatt i samme grad som øvrig befolkning at
innvandrere tilbys kvalifisering som gir formell kompetanse. Arbeidsmarkedet etterspør i
større grad enn før personer med kvalifikasjoner, fagbrev, høyere utdanning og relevant
praksis.
I noen kommuner er flyktning tjenesten og ansvaret for opplæring/kvalifisering i norsk og
samfunnsfag (etter introduksjonsloven) en integrert del av NAV kontoret. I andre kommuner
er disse rollene adskilt. NAV Tynset og Opplæringssenteret utarbeider for tiden en
samarbeidsavtale for i større grad å sikre god samhandling mellom enhetene i vår kommune.
Dette arbeidet har prioritet, slik at kommunen som helhet kan møte morgendagens
utfordringer på dette feltet på en god måte.
• Hvordan ser kommunen at planen kan følges opp?
For å følge opp planen bør den operasjonaliseres i konkrete tiltak som kan følges opp lokalt.
• Andre innspill til planen. Planen er i utgangspunktet NAV Hedmark sin strategiske plan,
samtidig inneholder planen målsettinger som ikke kommer inn under NAV sine
kjerneoppgaver. På den ene siden kan det virke vanskelig at NAV har målsettinger som
berører andre fagfelt/andre instanser sine (primære) ansvarsområder. På den andre siden kan
man velge å se dette som et ønske om stor grad av tverrsektoriell handling for å oppnå
samfunnets mål.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune gir sin tilslutning til strategisk plan for NAV Hedmark for perioden
2016 – 2020 slik den er framlagt.
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ÅRSRAPPORT INTERNASJONALT RÅD 2015
Arkiv: 004
Arkivsaksnr.: 16/1090

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
44/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
Årsrapport internasjonalt råd 2015
Melding om vedtak sendes til
Internasjonalt råd ved Mahdi Hassan, leder internasjonalt råd
Saksopplysninger
Årsrapport for internasjonalt råd i 2015 følger vedlagt.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport fra internasjonalt råd til orientering.
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FORSLAG TIL ENDRING I RETNINGSLINJENE TIL INTERNASJONALT RÅD
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/350

Saksbehandler:
Gunn Bråten

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
45/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Andre dokumenter i saken
1. INTERNASJONALT RÅD 2015 - 2019, datert 02.03.2016
2. ÅRSRAPPORT INTERNASJONALT RÅD 2015, datert 02.03.2016
3. FORSLAG TIL ENDRING I RETNINGSLINJENE TIL INTERNASJONALT RÅD,
datert 06.04.2016
Melding om vedtak sendes til
Mahdi Hassan, leder i Internasjonalt råd.
Saksopplysninger
Internasjonalt råd er et politisk oppnevnt råd med hjemmel i kommunelovens §10. Rådet ser
behovet for å ha et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær som forbereder
rådsmøtene og som står for mye av den praktiske gjennomføringen av rådets aktiviteter. Da
det ikke er nevnt i gjeldende retningslinjer foreslås disse endret med følgende tillegg, markert
i kursiv:
RETNINGSLINJER FOR INTERNASJONALT RÅD
1. Formål
Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktningers og
innvandreres integrasjon i Tynsetsamfunnet. I dette arbeidet skal det samarbeides med
kommunale organer, næringslivet samt frivillige lag og foreninger.
2. Oppnevning
Internasjonalt råd oppnevnes med hjemmel i § 10 i kommuneloven.
3. Sammensetning
o Rådet har 9 medlemmer
o Begge kjønn skal være representert
o Rådets sammensetning skal være:
3 innvandrere / flyktninger bosatt i kommunen
1 politiker
1 medlem fra frivillige lag / organisasjoner
1 medlem fra lokalt næringsliv
1 medlem fra NAV
1 medlem fra skolesektoren
Koordinator for flerkulturelt arbeid
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4. Valg
o Internasjonalt råd oppnevnes av kommunestyret.
o Flyktninger/ innvandrere fremmer sine egne kandidater.
o Rådet konstituerer seg sjøl og velger en leder og en nestleder som sammen
med sekretær utgjør rådets arbeidsutvalg.
o Oppnevnelsen av rådsmedlemmene følger den kommunale valgperioden og
velges for 4 år om gangen.
5. Ansvarsområde
Internasjonalt råd skal bare beskjeftige seg med saker som har spesiell interesse for
flyktninger og innvandrere. Internasjonalt råd har tre ansvarsområder:
1. Jobbe for inkludering og samhandling mellom nordmenn og innvandrere.
o Rådet skal drive informasjonsarbeid og delta aktivt i holdningsskapende og
inkluderende arbeid i kommunen.
o Rådet skal også ta opp saker på eget initiativ for å fremme samhandling
mellom nordmenn og innvandrere.
2. Arbeidsoppgaver
o Rådet utarbeider handlingsplan i 4års-perspektiv.
o Internasjonal dag (fellesarrangement).
o Andre oppgaver etter rådets bestemmelse.
3. Som rådgivende organ i kommunen
o Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i
kommunen.
o Sakene skal legges frem for rådet tidligst mulig i prosessen.
o Rådets uttalelse følger sakene som trykte vedlegg.
6. Forretningsorden
o Rådet skal ha minimum 4 møter pr.år.
o Arbeidsutvalget forbereder rådsmøtene.
o Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
o Ordfører og rådmann kan delta på rådets møter med tale- og forslagsrett.
o Rådet kan etter behov nedsette utvalg for utredning av bestemte saker.
o Rådmannen stiller sekretær for Internasjonalt råd.
Saksvurdering
Rådmannen er av den oppfatning at det er fornuftig å endre retningslinjene og med det gi
internasjonalt råd mulighet til å konstituere et arbeidsutvalg. Det foreslås å endre punkt 4 og
punkt 6 i vedtektene (understreket skrift).
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket medfører ingen konsekvenser for klima og miljø.
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Rådmannens innstilling:
Retningslinjer for internasjonalt råd vedtas med de endringer som er beskrevet i
saksframlegget.
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SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR TROJA
MIDDELHAVSKJØKKEN
Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/460

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
46/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Vedlegg
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING FOR TROJA
MIDDELHAVSKJØKKEN, datert 11.03.2016
Melding om vedtak sendes til
Budakci AS v/Yilmaz Budakci, Einevegen 53, 9102 KVALØYA
Kontrollør
Lensmannen i Tynset.
Leder NAV
Mattilsynet.
Skatteoppkrever
Saksopplysninger
Yilmaz Budakci søker om skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som Karma
Kafè og Spiseri holdt til. Konseptet er restaurant med mat fra Middelhavet og med
konsertkvelder som passer for alle aldersgrupper. Det søkes om skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid
alkoholholdig drikk, gruppe 1 mand.-torsd. og sønd. kl. 12.00 -23.00, fred.-lørd- kl. 12.00 –
02.00, gruppe 2 og 3 mand.-torsd. og sønd. kl. 13.00 – 23.00, fred.-lørd. kl. 13.00-02.00. Det
søkes også om skjenkebevilling utendørs på inngjerdet terrasse utenfor hovedinngangen og på
baksiden mot Ringveien. Totalt antall sitteplasser er beregnet til 150, fordelt på 110 plasser
inne og 40 ute.
Haluk Sunman søkes som styrer for skjenkebevillingen, med Yilmaz Budakci som
stedfortreder. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Daglig leder for serveringsbevillingen er Yilmaz Budakci. Han har bestått etablererprøven.
I henhold til alkohollovens § 1-7 er søknaden oversendt lensmannen og leder ved NAV for
uttalelse. Ingen hadde merknader til søknaden.
Saksvurdering
Når det gjelder skjenketid fastsetter alkohollovens § 4-4 at det er forbudt med skjenking av
alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer mellom kl. 03.00 og kl. 13.00. Skjenking
av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 – 06.00. I henhold til gjeldende
rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tynset kommune er skjenketiden for alkoholholdig drikk
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gruppe 1 (øl), gruppe 2 (vin) og gruppe 3 (brennevin) fram til kl. 02.00. Skjenking på
utearealet gjelder kun for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin) fram til kl.
02.00.
Bevillingen er søkt i lokaler som tidligere har hatt servering av samme type. Ingen av
høringsinstansene har hatt merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler av denne grunn at
søknad om skjenke- og serveringsbevilling for Troja Middelhavskjøkken imøtekommes.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
Yilmaz Budakci gis skjenke- og serveringsbevilling i de samme lokalene som Karma Kafè og
Spiseri hadde. Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl), gruppe 2
(vin) og gruppe 3 (brennevin). Skjenketid alkoholholdig drikk, gruppe 1 mand.-torsd. og sønd.
kl. 12.00 - 23.00, fred. - lørd- kl. 12.00 – 02.00, gruppe 2 og 3 mand. - torsd. og sønd. kl.
13.00 – 23.00, fred. - lørd. kl. 13.00 - 02.00. Skjenking på utendørs areale gjelder for
alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl) og gruppe 2 (vin).
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Haluk Sunman med Yilmaz Budakci som
stedfortreder. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes Yilmaz Budakci.
Bevillingen gjelder fram til 31.03.2020.
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NYVALG KONTROLLUTVALGET 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1061

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
72/15
Kommunestyret
24/16
Kommunestyret
47/16
Kommunestyret

Møtedato
07.10.2015
01.03.2016
26.04.2016

Melding om vedtak sendes til
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Stein Dølmo/Torill Bakken 2550 OS I ØSTERDALEN
Valgte medlemmer/varamedlemmer
Saksopplysninger
Kommunestyret oppnevnte i møte 1. mars 2016 Mahnaz Moayeri som nytt medlem til
kontrollutvalget for resten av valgperioden. Moayeri er ansatt i Tynset kommune og dermed
utelukket fra valg til kontrollutvalget etter kommuneloven § 77.2.
Kommunestyret må derfor velge nytt medlem til kontrollutvalget samt at det må foretas
nyvalg på hele kontrollutvalget jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 3:
Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige
medlemmer i utvalget.
I henhold til kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg § 2 skal kommunestyret
velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning..
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer.
Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet,
medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem og
varamedlem av kommunestyrekomite, den som foretar revisjon for kommunen og ansatte i
kommunen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Valgnemndas innstilling:
Nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015–2019:
Kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015-2019:
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL
REPRESENTANTSKAPSMØTET VED STIFTELSEN FREDHEIM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/495

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
48/16
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2016

Melding om vedtak sendes til
Stiftelsen Fredheim v/Morten Engebakken, Baldisholveien 85, 2350 Nes på Hedmarken
Saksopplysninger
Kommunestyret skal oppnevne representant og vararepresentant til representantskapsmøtet i
stiftelsen Fredheim.
Stiftelsen Fredheim er en institusjon for voksne rusavhengige. Humanistisk tankegang og et
verdinøytralt grunnsyn er fremtredende elementer i institusjonen som har 47 plasser. 20
plasser er reservert Oslo etter avtale, og 27 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst.
Institusjonen eies av kommunene i Hedmark.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.

Valgnemndas innstilling:
Representantskapsmøtet i stiftelsen Fredheim 2015–2019:
Representant:
Vararepresentant:

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret
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