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TYNSET, den 01.12.2016
Merete Myhre Moen (s)
ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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
29.11.2016.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/2520

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
118/16
Kommunestyret

Møtedato
15.12.2016

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 29.11.2016
Tid:
18:00
Strategisk plan – Regionrådet v/Rune Jørgensen
Orientering fra Tynset frivilligsentral v/Gudrun Bakken
Til stede på møtet:
Merete Myhre Moen
Nils Kristen Sandtrøen
Tone Hagen
Per Hermann Køhn Hansæl
Einar Røe
Nils H. Øian
Roar Estensgård
Erland Horten
Berit Nordseth Moen
Solfrid Storli
Arne Eggen
Jon Tore Dalsegg
Karoline Hodal Tronsmoen
Sindre Sørhus
Gerd Engebakken
Margit Wang
Terje Hylen
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Eva Eggen
Kurt Olav Fossum
Kjetil O. Lorentzen
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen

TYNSET KOMMUNE

Varamedlemmer:
Arne Nordstad
Cathrine Fodstad
Evelyn S. Næverdal
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Stein Tronsmoen
Per Martin Sandtrøen
Vidar Mortensen

TYNSET, den 29.11.2016

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 3 av 35

BEHANDLEDE SAKER
Saksnr.

Tittel

104/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I
KOMMUNESTYRET DEN 25.10.2016.
105/16
FORVALTNING AV KOMMUNENS
UTMARKSEIENDOMMER
106/16
GEODATAPLAN FOR NØGIS-SAMARBEIDET 2017-2020
107/16
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER
108/16
VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGG
109/16
TYNSET BRANNSTASJON
110/16
UTREDNING AV MØTEPLASS FOR UNGDOM
111/16
TALENTSTIPEND FOR UNGDOM
112/16
DIRIGENT SKOLEMUSIKKEN
113/16
VALG AV STYREMEDLEM TIL TYNSET
FRIVILLIGSENTRAL 2017-2018
114/16
MØTEPLAN 2017 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
115/16
VALG AV REVISJONSTJENESTE
116/16
HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET
KOMMUNE
117/16
REVIDERING BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 4 av 35

Sak 118/16

Ordfører besvarte interpellasjon fra Nils Kristen Sandtrøen, AP, (fremmet i kommunestyret
25.10.2016) om Tynset kommunes ansvar som bestiller av byggeprosjekter, vedlegg 1.
104/16
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.10.2016.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2016.

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

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

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

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

107/16
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
- Selge en bolig på Kvikne og en i Tylldalen i 2017 og tilsvarende i 2018.
- Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua på
Kirkeegga.
- Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre Aaen
skole og Stubsjøen skole.
Behandling:
Tilleggsforslag fra Høyre v/Terje Hylen:
- Eiendommer som kommunen ikke klarer å vedlikeholde, selges.
- Overskudd fra salg av kommunale eiendommer, blir satt av i et bassengfond.
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Hylens forslag strekpunkt 1 falt med 3 stemmer mot 24.
Hylens forslag strekpunkt 2 falt med 2 stemmer mot 25.
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
1. Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua til
Fellesrådet.
2. Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre
Aaen skole og Stubsjøen skole.
3. For utleieboligene i Tylldalen og Kvikne bes det om at:
• Leieprisene skal reduseres med inntil 30 % i de kommunale boligene, da prisene i
større grad må tilpasses markedspris i det private markedet.
• At det vikes fra kriteriene for tildeling av kommunale boliger. Målet er økt
bosetting i bygdene, og alle typer leietagere bør dermed få muligheten til å leie.
• Det kan inngås forhandlinger om salg av 1 bolig i Tylldalen og 1 bolig i Kvikne
hvis det gis tilslutning fra bygdas eget bygdeutvalg.
Forslaget fra Myhre Moen vedtatt med 26 stemmer mot 1 for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Kommunestyret tar saksframstillingen til etterretning og gir rådmannen fullmakt til å:
1. Inngå forhandlinger med Tynset kirkelige fellesråd med mål om å overføre Klokkerstua til
Fellesrådet.
2. Inngå forhandlinger med Anno Museum/Musea i N. Østerdal med mål om å overføre
Aaen skole og Stubsjøen skole.
3. For utleieboligene i Tylldalen og Kvikne bes det om at:
• Leieprisene skal reduseres med inntil 30 % i de kommunale boligene, da prisene i
større grad må tilpasses markedspris i det private markedet.
• At det vikes fra kriteriene for tildeling av kommunale boliger. Målet er økt
bosetting i bygdene, og alle typer leietagere bør dermed få muligheten til å leie.
• Det kan inngås forhandlinger om salg av 1 bolig i Tylldalen og 1 bolig i Kvikne
hvis det gis tilslutning fra bygdas eget bygdeutvalg.

108/16
VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGG
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsplan bygg, datert 10.11.16.

109/16
TYNSET BRANNSTASJON
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i
Alternativ 1 (Jordkjendbygget)
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse og oppjustering av lokalene i innarbeides i budsjett for 2017.
Behandling:
Einar Røe, AP, ble erklært habil.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Rådmannens innstilling punkt1-3 strykes.
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av alternativ 3 (VS eiendom
Elvegata) som referert til i avsnitt om seksjonering i saksutredningen.
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse innarbeides i budsjett for 2017.
Forslaget fra Hagen falt med 12 stemmer mot 15 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i
Alternativ 1 (Jordkjendbygget)
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3 Midler til anskaffelse og oppjustering av lokalene i innarbeides i budsjett for 2017.

110/16
UTREDNING AV MØTEPLASS FOR UNGDOM
Rådmannens innstilling:
1. Utredningen legges til grunn for kommunens videre satsing på forebyggende barne- og
ungdomsarbeid
2. Utredningens konklusjoner videreføres som innspill til neste års virksomhetsplan
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utredningen legges til grunn for kommunens videre satsing på forebyggende barne- og
ungdomsarbeid
2. Utredningens konklusjoner videreføres som innspill til neste års virksomhetsplan
TYNSET KOMMUNE
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111/16
TALENTSTIPEND FOR UNGDOM
Rådmannens innstilling:
1. Vedtekter for Tynset kommunes talentstipend for ungdom vedtas i henhold til forslaget i
saken.
2. Frist for søknad i 2016 settes til 15. november,
Behandling:
Forslag fra Senterpartiet v/Arne Eggen:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Nytt punkt 6 i vedtektene:
«Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.»
Rådmannens innstilling punkt 6 blir nytt punkt 7.
Forslaget fra Eggen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedtekter for Tynset kommunes talentstipend for ungdom vedtas i henhold til forslaget i
saken med følgende tillegg:
Nytt punkt 6 i vedtektene:
«Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.»
Rådmannens innstilling punkt 6 blir nytt punkt 7.

112/16
DIRIGENT SKOLEMUSIKKEN
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune har ingen prinsipielle motforestillinger mot å selge profesjonelle,
pedagogiske tjenester til lag og foreninger som driver kulturarbeid for barn og unge (korps,
kor og teater) til sjølkost pris.
2. Kulturskolen i Tynset kommune har ikke avsatt midler til å dekke subsidiering av slike
tjenester med 25%.
3. Det tas stilling til om ordningen kan innføres ved å avsette midler til formålet under
behandling av neste års budsjett.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Ordningen innføres med halvårseffekt i 2017 og innarbeides i eksisterende rammer i
kulturskolen.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 4 stemmer mot 23 stemmer for rådmannens innstilling.
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Vedtak:
1. Tynset kommune har ingen prinsipielle motforestillinger mot å selge profesjonelle,
pedagogiske tjenester til lag og foreninger som driver kulturarbeid for barn og unge
(korps, kor og teater) til sjølkost pris.
2. Kulturskolen i Tynset kommune har ikke avsatt midler til å dekke subsidiering av slike
tjenester med 25%.
3. Det tas stilling til om ordningen kan innføres ved å avsette midler til formålet under
behandling av neste års budsjett.

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

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

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

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

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

Kommunestyret
Tynset 22.11.2016

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

Saksbehandler
Merete Myhre Moen

Deres ref.

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

Med hilsen

Merete Myhre Moen
ordfører
TYNSET KOMMUNE
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.11.2016.
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VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017
Arkiv: 150
Arkivsaksnr.: 16/2509

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
141/16
Formannskapet
10/16
Arbeidsmiljøutvalget
119/16
Kommunestyret

Møtedato
30.11.2016
07.12.2016
15.12.2016

Kortversjon av saken:
I denne saken behandles forslag til virksomhetsplan for Tynset kommune.
Virksomhetsplanen gir en omfattende beskrivelse av kommunens tjenestetilbud og hvordan
disse tjenestene driftes og finansieres. Planen inneholder både årsbudsjett for 2017 og
økonomiplan for 2017 -2020. I planen skilles det mellom bevilgninger til drift
(driftsbudsjettet) og bevilgninger til investeringer (investeringsbudsjettet).
Saken behandles først i formannskapet. Det er formannskapet som fremmer innstilling for
kommunestyret. Kommunestyret skal også vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for
kontroll og tilsynsarbeid.
Vedlegg
1. Virksomhetsplan med økonomiplan 2017 – 2020 og årsbudsjett 2017
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Melding om vedtak sendes til
Kommunestyret
Tjenesteområdene
Økonomisjefen
Kirkelig fellesråd
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende
økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som
juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og
øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler
innarbeides i økonomiplanen, jf. kommuneloven § 44, nr. 5.
Årsbudsjett
I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for
det kommende budsjettåret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og
anvendelse av disse i budsjettåret. §46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens
virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. §47 angir at budsjettet
er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg utarbeidet
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egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i
virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.
Ansvar og myndighet
I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og
myndighet i budsjettsaker:
- Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer
for rammeområdene
- Ansvaret for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen.
- Rådmannen fremmer innstilling for formannskapet.
- Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret.
- Kommunestyret fatter endelig vedtak
Oppstilling og fordeling av budsjettet
Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling:
”Rådmannens innstilling til virksomhetsplan (budsjettdelen) skal inneholde forslag til
investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og
reduksjoner.
Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til
obligatoriske oppstillinger.
Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde.
Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder.
Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles
på rammeområdene som brutto driftsramme.
Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres «så langt som mulig.»
Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr.
rammeområde. For 2017 deles budsjettet opp i 23 rammeområder. Dette er uendret fra 2016.
Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr rammeområde.
I forskrift om årsbudsjett §4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett
samlet dokument når vedtak skjer samtidig.
Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert
årsbudsjett som er det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet
skal ikke undergis politisk behandling.
Kontroll- og tilsynsarbeid
I følge forskrift om kontrollutvalg §18 er det kontrollutvalget som utarbeider forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget fremmer eget forslag til
kommunestyret og budsjettforslaget behandles i kommunestyret i sammenheng med
kommunens egen budsjettbehandling. Konsekvensene av forslaget er innarbeidet i
virksomhetsplanen.
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Saksvurdering
Rådmannens kommentarer til virksomhetsplanen framgår av planen side 1 og 2.
Den vedlagte virksomhetsplanen gir omfattende dokumentasjon i forhold til tiltak og
prosjekter som omfattes av planen. Det knyttes derfor ikke ytterligere vurderinger i denne
saksframstillingen utover det som framgår av virksomhetsplandokumentet.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Kommunen forbruker i løpet av året store ressurser gjennom løpende drift og
investeringsprosjekter. Det er 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
gjennom innkjøp. Å minimalisere klimapåvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta
gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser.
Råd og utvalg
Saken sendes på høring til:
Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Internasjonalt råd og De unges råd.
Rådmannens innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2017 - 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2. Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 25 435 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyrvirksomhetsplanen.

og

betalingssatser

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2017
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3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2017.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.

Formannskapet behandlet saken i møte 30.11.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak/formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2017 - 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2. Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 25 435 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyrvirksomhetsplanen.

og

betalingssatser

vedtas
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henhold

til
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2017
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2017.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
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3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 18 av 35

Sak 120/16
REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER
Arkiv: 151
Arkivsaksnr.: 16/2507

Saksbehandler:
Barbo Storruste Røe

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
120/16
Kommunestyret

Møtedato
15.12.2016

Kortversjon av saken:
Investeringsprosjekter som går over flere år skal ifølge forskriften tas opp til vurdering hvert
år med tanke på prosjektets framdrift. Bevilgede midler som ikke er benyttet, skal innarbeides
i neste års budsjett.
På slutten av året legges det nå opp til en budsjettjustering, hvor ubenyttede midler fra
tidligere år overføres til årets investeringsbudsjett.
Melding om vedtak sendes til
Teknisk sjef
Økonomisjefen
Saksopplysninger
Årets investeringsregnskap og budsjett er gjennomgått, og man har kommet fram til ubenyttet
bevilgning fra tidligere år som bør overføres til inneværende års investeringsbudsjett.
Dette gjelder følgende prosjekter:
Prosjekt

Samlet
Bevilgning

Omsorgsboliger TFF
Brannvarslingsanlegg Furumoen
Alt. oppvarming Tjønnmosenteret
Skjerming demente Tjønnmos.
Ombygging avd.kjøkken Tjønnmos.
Maskiner Hovedkjøkken Tjønnmos.
Vann/avløp fylkesvei 30
Vann/avløp Olaf Røsts gate
Adkomst skoleområdet
Opprustning Olaf Røsts gate

10 927 000
400 000
400 000
200 000
600 000
500 000
1 900 000
5 400 000
28 100 000
10 500 000

Brukt
Tidligere
år
10 600 000
0
0
0
466 200
0
199 000
3 673 000
23 000 000
7 479 000

Overføres
til
2016
327 000
400 000
400 000
200 000
133 800
500 000
1 701 000
1 727 000
5 100 000
3 021 000

Finansiering
Lån og inv. fond
Lån
Lån
Lån
Inv.fond
Inv.fond
Lån
Lån
Lån, tilskudd
Lån

Saksvurdering
Ny budsjettering av investeringer samsvarer med vedtak om investeringer i økonomiplanen,
og er også i tråd med sentrale forskrifter og anbefalinger.
Dette vil bli en årlig sak for kommunestyret.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ingen
Rådmannens innstilling:
Rebudsjettering av investeringer for budsjettåret 2016 vedtas i tråd med oppstilling i saken.
Rullering av prosjektene i henhold til økonomiplanen justeres tilsvarende.
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Unntatt offentlighet (Ofl) Ofl §13
Sak 121/16
VALG AV LEVERANDØR SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET FOR
PERIODEN 2017-2020
Arkiv: 035
Arkivsaksnr.: 16/270

Saksbehandler:

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
21/16
Kommunestyret
121/16
Kommunestyret

Møtedato
01.03.2016
15.12.2016

Vedlegg
1. Sammenstilling og evalueringsrapport fra Abakus AS (U.off.)
Andre dokumenter
1. Anbudsdokument
2. Tilbud (u.off.)
Melding om vedtak sendes til
Abakus AS
Kontrollutvalgets leder
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i møte 01.03.2016, sak 21/16, å gjennomføre ny anbudsrunde for
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
Det er kommunestyret som i hht. kontrollutvalgsforskriften, § 20, som skal sørge for at
kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets
behov. Det følger av dette at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret mht. valg av
sekretariatsordning og valg av sekretariat når dette er konkurranseutsatt.
I møte 06.10.16 i kontrollutvalget gjorde utvalget følgende vedtak sak 34/16:
Kontrollutvalget mottok anbudsdokument og sammenstilling med evalueringsrapport i fra
Abakus AS rett før møtet, og mente derfor de ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å gjennomgå
dokumentene. Saken ble utsatt til neste møte.
Behandling:
Saken er behandlet av kontrollutvalget den 29.11.2016.
Kontrollutvalgets innstilling:
……… velges som sekretariat for kontrollutvalget for perioden 2017–2020.
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SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING - POLITISK
PRINSIPPBEHANDLING
Arkiv: K01
Arkivsaksnr.: 15/1087

Saksbehandler:
Hilde Aanes

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
80/16
Formannskapet
8/16
Kommunestyret
122/16
Kommunestyret

Møtedato
23.06.2016
26.01.2016
15.12.2016

Kortversjon av saken
Det er en overordnet politisk beslutning å avgjøre hvorvidt Tynset kommune skal gå videre
med arbeidet for å etablere skuterløyper til fornøyelseskjøring. Bakgrunnen for temaet er
endringer i motorferdselsloven i juni 2015 som åpner for at kommunen selv kan legge til rette
for skuterløyper, samt søknad fra Tynset og Alvdal snøskuterforening som ønsker å etablere
dette. Tynset kommune har utarbeidet Rapport 2016, datert 14.11.16, for å lage et felles
kunnskapsgrunnlag for kommunestyret om utvikling og erfaring med motorferdsel i utmark i
andre kommuner og kommunene i regionen. Rapporten ble presentert i åpent møte, og
gjennom en høringsperiode har det kommet inn 16 uttalelser som er innarbeidet i nytt kapittel
sju i rapporten. Uttalelsene synliggjør den lokale holdningen til temaet. En annen hensikt med
rapporten er å skape forståelse for at dette til syvende og sist er et valg der det er vanskelig å
finne fram til en løsning som både tar hensyn til de som ønsker skuterkjøring etter faste løyper
og de som ikke vil ha slik kjøring.
Vedlegg:
1. Rapport 2016 Skuterløyper til fornøyelseskjøring, datert 14.11.16.
2. 15 høringsuttalelser fra kommunens innbyggere / næringsdrivende og
interesseorganisasjon, samt statlige og regionale myndigheter.
Melding om vedtak sendes
Tynset bil & MC AS
v/ Knut Bjørkeng
2500 TYNSET
Tynset Vestre Grunneierlag SA v/ Esten Vingelen
2500 TYNSET
Bjørg Skjøtskift
Parkveien 3 B 2500 TYNSET
Ole Andreas Thomasgaard
Idrettsveien 6
2500 TYNSET
Kristine Barry-Berg
Bjerkeveien 28 1350 LOMMEDALEN
Tynset Østre Grunneierlag SA v/ Henning Sandmæl
2500 TYNSET
Tynset Vaktselskap
v/ Hugo Hugubakken Postboks 98
2501 TYNSET
Hugo Hugubakken
Parkveien 46 A 2500 TYNSET
Tynset & Alvdal Snøscooterforening
Idrettsveien 17 2500 TYNSET
Leiekjørere i Tynset kommune v/ Roar Bangen
2500 TYNSET
Siri K Storrøsten
Brydalen
2500 TYNSET
Olav-Trond Storrøsten
Pilestredet park 28 0176 OSLO
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), region øst
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Hedmark Fylkeskommune
Fylkesmannen I Hedmark
Statens vegvesen
Enhet for landbruk og miljø, v/ Tale Nedberg,
Kopi:
Feste Nordøst AS

Postboks 4404
Postboks 4034

2325 HAMAR
2306 HAMAR

Storsteigen,

2560 Alvdal

Postboks 33

2540 TOLGA

Saksopplysninger
Den 19.06.15 vedtok Stortinget endringer i motorferdselloven som innebærer at
kommunestyret selv kan åpne for, og fastsette egne snøskuterløyper direkte gjennom lokal
forskrift, og ikke gjennom en reguleringsplan, slik som i tidligere forsøksordning.
Den 09.09.15 søkte Tynset og Alvdal snøscooterforening om å etablere snøskuterløyper i
Tynset og Alvdal kommuner. Søknaden skapte mye engasjement og det har vært viktig og
nødvendig å tilrettelegge for en god og bred prosess for belyse temaet.
En overordnet prinsipiell drøfting vil i større grad kunne avklare samfunnsmessige
konsekvenser, før en eventuelt ser videre på konkrete forslag til løypetraseer,
medvirkningsprosess og forholdet til grunneiere rundt traseen. Dette også av hensyn til de
kostnader en videre utredning på et mer detaljert nivå vil gi. Et bedre faktagrunnlag vil til slutt
kunne bidra til økt forståelse hos innbyggerne, uavhengig av sakens utfall. Evnen og takhøyde
til å kunne ta en slik diskusjon lokalt er et kvalitetsstempel for et levende og velfungerende
lokaldemokrati.
Den 26.01.16, saksnr 8/16, fattet Kommunestyret følgende vedtak:
1. Før det tas stilling til om det er riktig med etablering av snøskuterløype(r) i Tynset
kommune på generelt grunnlag, bes rådmannen legge fram en helhetlig faglig
rapport som belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser. Rapporten
fremlegges for kommunestyret før sommeren 2016.
2. Rapporten skal inneholde grundige analyser av situasjonen i kommuner som har
liknende næringsstruktur og naturforhold som Tynset kommune, og hva som har
vært konsekvensene av at disse kommunene har åpnet opp for eller sagt nei til å
tillate scooterkjøring i utmark i kommunen.
3. Rapporten skal bekjentgjøres av kommunen gjennom åpne møter med innbyggerne
og legges ut på høring slik at alle interessenter får anledning til å komme med
innspill og merknader.
4. Det bevilges inntil kr. 100.000,- fra næringsfondet for å utarbeide rapporten.
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en felles
kunnskapsplattform, der fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser av
motorisert ferdsel i utmark til fornøyelseskjøring belyses.
På grunn av sykdom på planavdelingen ble ikke dette vedtaket sendt ut før 31.03.2016.
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I formannskapsmøte den 23.06.16 ble det fattet om å legge rapporten ut på høring i perioden
fram 01.10.16 slik at alle interessenter skulle få anledning til å komme med innspill og
merknader.
Rapporten inneholder historikk om motorferdsel i utmark, og utvikling av Lov om
motorferdsel i utmark, samt nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag
og et kapittel om Tynset kommunes overordnede plangrunnlag som kan ha betydning for å
tillate etablering av snøskuterløyper til rekreasjonsformål. Et kapittel er viet nabokommunenes
og Åsnes kommunes erfaringer med motorferdsel i utmark / etablering av skuteløyper.
Tilslutt vises det til tre ulike scenarier for videre utvikling av skuterløyper – fra 0-alternativet
(dagens status, uaktuelt med etablering), via scenario 1: Utvikling med kommunen ved roret,
til scenario-2 der kommunen går for etablering av snøskutertraseer, som kan etableres av
private som også selv kjører prosessen fram til politisk vedtak.
20.09.16 ble det invitert til åpent folkemøte i Tynset rådhus, hvor rapporten ble presentert, og
prosessen videre ble beskrevet. Her ble det presisert at Rapport 2016 ikke er ferdigstilt før de
lokale høringsinnspillene er tatt inn i rapporten, og at det var viktig å komme med innspill til
denne.
Høringsfristen ble etter ønske utvidet noe for dem som hadde behov for det.
Det er kommet totalt 16 høringsuttalelser til rapporten, fra enkeltgrunneiere, grunneierlag,
private, næringsliv, leiekjørere, interesseorganisasjoner, samt regionale myndigheter.
Uttalelsene er lagt inn i rapporten i sin helhet.
Saksvurdering
Søknaden om tillatelse til etablering av faste løypetraseer til fornøyelseskjøring med snøskuter
skapte stort engasjement, både for og imot forslaget. Etter en faglig vurdering, synliggjort i
Rapport 2016, åpen høring med høringsuttalelser, samt åpent folkemøte, er tilbakemeldingene
forholdsvis entydige.
Både grunneierorganisasjonene og næringsliv er positive til at Tynset kommune går videre og
utreder mulighetene for etablering av skuterløyper til fornøyelseskjøring i kommunen.
Dette begrunnes med forhåpninger om økte inntekter gjennom tilrettelegging og drift av
løypenettet, samt et ønske om å tilrettelegge for et nytt aktivitetstilbud for regionens
innbyggere. Det knyttes også opp mot politisk vedtatte styringsdokumenter, herunder
kommuneplanens samfunnsdel. Noen enkeltgrunneiere er negative til en slik etablering.
Uttalelsene gir etter rådmannens vurdering grunnlag for kommunestyret til å fatte en
avgjørelse i saken.
Et eventuelt ja fra kommunestyret i denne omgang, betyr ikke at det uten videre kan etableres
løype(r), men at det kan iverksettes et prosjekt for å utrede mulighetene som følger av krav i
den nasjonale forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan
under ingen omstendighet etableres traséer som utgjør en fare for eller er en trussel mot det
biologiske mangfoldet, friluftsliv, kulturminner, er rasutsatt eller forøvrig til sjenanse for
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fastboende/hytteeiere. Grunneiere vil alltid kunne nekte ferdsel/etablering av snøskuterløyper
på egen grunn.
Framdrift, rammer (medvirkning og prosess), kostnader og finansiering av et eventuelt
prosjekt med å utrede mulighetene for å etablere løype(r) vil da bli lagt fram som en egen sak.
Tynset kommune kan søke Hedmark Fylkeskommune om tilskudd til utredning av verdifulle
friluftslivsområder. Denne må være på plass før en eventuell godkjenning av løyper for
fornøyelseskjøring.
Regionale myndigheter har ingen synspunkter til saken på nåværende tidspunkt, utover at det
gis tilbakemeldinger om at det har vært en bred og grundig prosess i forkant av det vedtaket
som skal fattes.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Vedtaket vil gi noe negativ virkning i forhold til klima og miljø. Dette relateres til økt
aktivitet, og større grad av motorisert ferdsel i forbindelse med transport til og fra løypene.
Råd og utvalg
Trafikksikkerhetsutvalget har uttalt at de ikke har kommentarer til saken på dette tidspunktet,
men at de eventuelt vil komme inn seinere i forbindelse med etablering av løyper,
krysningspunkt til veg, parkering etc.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar signalene fra Rapport 2016, om skuterkjøring til fornøyelseskjøring, samt
innbyggernes og regionale myndigheters tilbakemelding i høringsrunden, til etterretning og
anbefaler å gå videre med planene om å utrede etablering av skuterløyper til
fornøyelseskjøring, jf. Nasjonal forskrift for motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag,
§ 4 a) datert 14.07.15.
Vedtaket begrunnes med at signalene fra grunneierforeninger og næringsliv er positive til en
videre prosess og mulig etablering, dersom forholdene ellers ligger til rette for det.
Det presiseres at grunneier kan nekte ferdsel og etablering av løypetrase på sin eiendom, jf.
lov om motorferdsel, § 10.
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KOMITEOPPGAVE - REVIDERING AV RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER
FOR KULTUR- OG IDRETTSFOND
Arkiv: 242 &00
Arkivsaksnr.: 16/2172

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
123/16
Kommunestyret

Møtedato
15.12.2016

Kortversjon av saken:
Komité for kultur og oppvekst har etter oppdrag fra ordfører gjort en gjennomgang av dagens
vedtekter og retningslinjer for Tynset kommunes kulturfond og idrettsfond. Søkere siste to år
til begge fondene har blitt invitert til å gi innspill, enten skriftlig eller gjennom å møte opp på
et innspillmøte. Det kom innspill fra 7 ulike søkere til idrettsfondet og 4 søkere til
kulturfondet. Hovedkonklusjonen er at søkerne ikke ønsker vesentlige endringer i dagens
retningslinjer og vedtekter. Komitéen har valgt å redigere noen formuleringer for å gjøre dem
tydeligere. Komitéen har også revidert vedtektene og retningslinjene for begge fondene slik at
de er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2017.
Vedlegg
Forslag til reviderte retningslinjer for kulturfondet og idrettsfondet
Melding om vedtak sendes til
Komite kultur og idrett
Kulturtjenesten
Idrettsrådet
Saksopplysninger
Komité for kultur og idrett har jobbet ut fra følgende mandat:
«Tynset kommune opprettet i 2008 et kultur- og idrettsfond, hvor det årlig avsettes 6% av
Tynset kommunes konsesjonskraftinntekter til fondet. Videre tildeles pengene kultur og
idrettsprosjekter i kommunen, ut fra retningslinjer og vedtekter som sist ble revidert i 2011.
Det har i perioder spesielt innen idretten der daglig drift oppleves som en utfordring, pågått
diskusjoner om hvorvidt idretten skal tildeles penger via søknader til fondet slik som nå, eller
om kommunen isteden burde gi et fast beløp til ulike idrettslag/grupper ut fra en
fordelingsnøkkel, slik at pengene også kan benyttes til drift. Hvilken ordning er ønskelig? Bør
vedtektene utvise større romslighet med tanke på drift? Bør det gjøres eventuelt andre
vedtektsendringer, eller bør vedtektene videreføres slik de er?
Ønsker at komiteen starter dialog med aktuelle personer innen idrett og kulturlivet, for deretter
å gå igjennom og revidere tildelingskriterier og vedtekter som legges frem for kommunestyret
innen utgangen av 2017.»
Kultursjefen har vært sekretær for komitéen.
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Komitéen har hatt 3 møter, hvorav ett innspillmøte med søkere og idrettsrådet. Komitéen
valgte å invitere alle som hadde vært søkere til fondet siste to år til å komme med innspill,
enten skriftlig eller ved å møte opp på innspillmøtet. Søkerne ble bedt om å svare på følgende
spørsmål:
1) Hvordan passer retningslinjene/vedtektene for kulturfondet/idrettsfondet med behovet
dere som søkere har?
2) Hvilke formål er det evt. behov for støtte til som per i dag ikke kan desskes av
fondene?
3) Tynset kommune har som mål at det skal være enkelt å søke fondene om tilskudd.
Hvordan oppleves selve søknadsprosessen? (Informasjon, søknadsskjema,
behandlingstid, rapportering) Evt. forbedringsforslag?
Det kom inn x antall skriftlige innspill. Følgende var representert på møtet: TIF hovedlag, TIF
fotball, TIF friidrett, Fåset IL, idrettsrådet og Hallovenn. Skriftlige innspill kom fra TIF
orientering, TIF håndball, Ingveig Vangen, Bekkmoen bofelleskap for enslige mindreårige og
Kunstnergruppe RooS.
Når det gjaldt idrettsfondet kom det følgende innspill:
• Formål i vedtektene henviser til kommunens gamle styringskort. Dette bør endres slik
at en viser til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, som nå er kommunens
overordnede styringsdokument.
• Da det ble åpnet for driftsstøtte i retningslinjene til fondet, ble det greit for idretten.
Retningslinjer og vedtekter passer godt for idretten slik de er nå.
• Barn/unge er prioritert målgruppe, og det gis bare driftsstøtte til tiltak som gjelder
barn/unge.
• Folkehelseperspektivet er viktig, og fysisk aktivitet er like viktig for voksne og eldre
som for barn/unge. Skal barn/unge være så vektlagt målgruppa som det er?
• Idrettsrådet mener at om fondet blir mindre enn nå, er det så lite å fordele at en like
gjerne kan gå over til å fordele etter medlemstall.
Søkerne som var representert mente på den andre siden at en fordeling av midler etter
medlemstall, ikke vil gi grobunn for kreativitet, og at det derfor er bedre å ha det slik
det er.
• Det kom også innspill fra søkerne om at idrettsrådet har en viktig oppgave i å passe på
at midlene ikke bare fordeles etter størrelse på laget.
• Det er en del gjengangere som søker. En kan eventuelt se på treffsikkerhet i forhold til
målgruppe.
• Ønske om støtte til enkeltutøvere på toppidrettsnivå fra idrettsfondet.
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• Ønske om at lag og foreninger kan få tilsendt en påminning om søknadsfristene.
Dette kan også idrettsrådet bidra med å spre informasjon om.
Når det gjaldt kulturfondet, kom det følgende innspill:
• Det er viktig at også mindre tiltak som søker om små summer kan få støtte fra
kulturfondet. En liten sum på noen få tusenlapper kan bety være eller ikke være for
arrangementer der privatpersoner står bak uten noe lag/forening i ryggen. Eksempel på
et slikt er Hallovenn, som er et gratisarrangement for barn arrangert av privatpersoner,
og som har søkt to ganger uten å få støtte.
• På kultursiden er det ikke åpnet for driftsstøtte slik det er på idrettssiden, og her er det
noen grensetilfeller, der det kan diskuteres om tiltaket er drift eller utviklingsstiltak,
f.eks oppgradering av instrumenter til skolemusikk.
• Når det gjelder målgruppe, er det viktig at også personer som ikke allerede er etablert
som kulturaktører kan søke. Formuleringene under målgruppe kan tolkes slik at bare
etablerte aktører innen kulturlivet kan søke. Det er viktig at fondet ikke virker
konserverende, men at nytenkning, nyskaping og et bredt spekter av kulturuttrykk
ivaretas.
• Per i dag er det innarbeidet en praksis om at noen kulturuttrykk prioriteres framfor
andre. Bokutgivelser støttes f.eks ikke, uten at dette står i retningslinjene. Stedegen
litteratur/nedskriving av kulturhistorie burde være innenfor retningslinjene.
Saksvurdering
Hovedinntrykket etter innspillsrunden er at de som har gitt innspill i all hovedsak er fornøyd
med retningslinjer og vedtekter. Det kom inn flest innspill på idrettsfondet, men det var i
hovedsak ønske om å beholde dagens retningslinjer og vedtekter. For idretten var det viktig at
det ble åpnet for driftsstøtte i forrige revideringsrunde, og det har gjort at idretten opplever at
retningslinjene og vedtektene treffer godt. Majoriteten ønsker ikke en fordeling etter
medlemstall. Det ville utestenge nye tiltak, og gi en forfordeling av store lag. Det er ønskelig
at kreativitet belønnes og at en også kan få støtte til arrangementer.
For kulturfondet kom det inn få innspill. I hovedsak gjelder innspillene formål, og muligheten
til å få støtte også til små arrangementer. I tillegg er det ønske om en bredere praksis når det
gjelder hvilke kulturuttrykk som kan støttes. Grensegangen mot hva som er drift har også vært
diskutert, men det har ikke kommet innspill om at det bør åpnes for å gi driftsstøtte fra
kulturfondet.
En revidering i henhold til kommuneplanens samfunnsdel anses som viktig, fordi både
idrettsfondet og kulturfondet forholder seg til gammelt styringskort i beskrivelse av formål.
I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 er «Det gode liv» ett av hovedmålene. Herunder
beskrives under strategier bl.a. at «Tynset skal være kjent for folkehelse, kultur og idrett».
Videre at kommunen skal «legge aktivt til rette for barn- og unges skaperkraft og virkelyst, og
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samspille langsiktig med frivillige aktører for å sikre et aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv.»
Det heter at vi vil se om vi lykkes ved at «flere og flere søker til Tynset-regionen for å kunne
slutte seg til eller etablere nye kreative miljøer. Alle vil ha tilgang på kultur- og
fritidsaktiviteter som bidrar til trivsel og til å utvikle ferdigheter og god folkehelse.»
Under satsingsområder er folkehelse ett av fem satsingsområder. Her heter det at «Nøkkelen
ligger i å skape gode lokalsamfunn og gode forutsetninger for at enkeltmennesket kan ta
ansvar for egen helse»
Komitéen har på grunnlag av formuleringene i kommuneplanens samfunnsdel valgt å revidere
vedtekter og retningslinjer for begge fondene i forhold til formålsformuleringen. I tillegg er
folkehelse tatt inn som gjennomgående begrep sammen med idrett og friluftsliv i
retningslinjer og vedtekter for idrettsfondet. Med dette ønsker komitéen å synliggjøre
folkehelse som overordnet mål, og derigjennom at tiltak som favner bredt/lavterskeltilbud
innenfor folkehelse bør være prioritert.
Det kommer også tydelig fram gjennom kommuneplanens samfunnsdel at barn og unge er en
særskilt prioritert målgruppe. Det betyr ikke at tiltak til voksne ikke kan støttes, og ikke kan
være like viktige innenfor et folkehelseperspektiv, men at tiltak for barn og unge har fortrinn
når en må prioritere. Når det gjelder støtte til drift fra idrettsfondet skal dette bare gis til tiltak
som gjelder barn og unge.
Komitéen foreslår en revidering av vedtekter og retningslinjer som vedlagte forslag.
Revideringen innebærer ingen store endringer, men en redigering for å gjøre noen
formuleringer tydeligere, og samtidig gi en klarere sammenheng med kommuneplanens
samfunnsdel.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.

Komiteens innstilling:
1. Idrettsfondets vedtekter og retningslinjer revideres i henhold til vedlagte forslag.
2. Kulturfondets vedtekter og retningslinjer revideres i henhold til vedlagte forslag.
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PLAN FOR IDRETT OG ANNEN FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2017
Arkiv: 024 G10
Arkivsaksnr.: 16/2573

Saksbehandler:
Stein Kaasin

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
124/16
Kommunestyret

Møtedato
15.12.2016

Vedlegg
Plan for idrett og annen fysisk aktivitet i Tynset kommune 2006–2018
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten,
Saksopplysninger
Generelt
Denne delen av planen skal behandles – rulleres - av kommunestyret hvert år, til vanlig på
slutten av året med tanke på å fremme spillemiddelsøknader for fylkeskommunen innen 15.
januar det påfølgende år. For å kunne fremme så realistiske spillemiddelsøknader som mulig,
er det praktisk å kunne justere en del kostnadsberegninger og søknadsbeløp helt fram til
fristen for oversendelse til fylkeskommunen. Det tas derfor forbehold i denne planen, om at en
del av søknadsbeløpene som er oppgitt i de prioriterte listene nedenfor kan bli justert noe etter
kommunestyrebehandlingen det enkelte år.
Spillemiddelsøknad(er) som ikke er tilfredsstillende komplett innen 15. januar det enkelte år,
vil ikke bli fremmet for fylkeskommunen det året. Fylkeskommunen vil ikke akseptere
søknader som postes etter 15. januar, men i tilfelle legge dem til behandling året etter.
Hovedregler for prioritering av spillemiddelsøknader
Gruppering av spillemiddelsøknader:
Kulturdepartementet krever at spillemiddelsøknader skal grupperes slik for søknader 2017:
Ordinære anlegg

For å få spillemidler må slike anlegg ha en kostnadsramme på minimum kr 150 000,- (for okart 75 000,-).
Maks tilskudd er 18 mill. (spesielle anlegg) Tilskudd 1/3 av kostnader.
Nærmiljøanlegg
For å få spillemidler må et slikt anlegg ha en kostnadsramme på minimum kr 50 000,-.
Tilskudd er begrenset oppad til kr. 300 000,-. Tilskudd 50 % av kostnader.
Tilskudd til kulturarenaer
Et slikt anlegg kan oppnå 1/3 av kostnadene som tilskudd. Maks tilskudd 1,5 mill. minimum
kr. 50 000,-
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Prioritering i den enkelte gruppe skjer slik:
1. Søknader for anlegg som har fått tilsagn om ytterligere midler ved foregående behandling.
2. Søknader om tilleggstilskudd på grunnlag av godkjent kostnadsøkning (overskridelse) på
over kr 200 000,-. (Kostnadsoverskridelser på under kr 200 000,- behandles fortløpende i
fylkeskommunen.)
3. Øvrige søknader.
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2017
Her er anlegg og eier/søker, samt søknadsbeløp, ført opp.
Det er et krav fra Kulturdepartement at idrettsrådet i den enkelte kommune skal uttale seg om
en kommunal plan for fysisk aktivitet, og da i det minste prioriteringen av
spillemiddelsøknadene.
Tynset Idrettsråd har vurdert prioriteringen og tiltrer fremlagt innstilling:
PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER TYNSET 2017
ORDINÆRE ANLEGG

LAG

YSET SKISTADION UTVIDELSE
NYTRØMOEN FOTBALLHALL
HAVERSLIA SKISTADION GARASJE LØYPEMASKIN
KVIKNE SKYTEBANE SKYTTERHUS
TYNSET JFF STANDPLASS ELGBANE
HAVERSLIA RULLESKITRASE VEST
HAVERSLIA RULLESKITRASE VEST ASFALT
HAVERSLIA RULLESKITRASE ØST
HAVERSLIA RULLESKITRASE ØST ASFALT
HAVERSLIA SKISKYTTERSTADION
HAVERSLIA SKISKYTTERSTADION ASFALT
HAVERSLIA SKISKYTTERSTADION LAGER
NYTRØMOEN GARDEROBER
NYTRØMOEN FRIIDRETTSANLEGG REHAB
TYNSET SVØMMEHALL
TYNSET SVØMMEHALL REHAB

KVIKNE IDRETTSLAG
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET TURLAG
KVIKNE SKYTTERLAG
TYNSET JEGER OG FISK
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET IDRETTSFORENING
TYNSET KOMMUNE
TYNSET KOMMUNE

SØKNADSSUM

1.GANG SØKT.

478 000
2 700 000
329 000
148 000
543 000
544 000
664 000
437 000
558000
617 000
458 000
97 000
1 000 000
?
21000000?
3500000?

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017

FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
FORNYE
NY
NY

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

FORNYE
FORNYE
FORNYE
NY
NY
NY
NY

2017

NY

2017?
2018?
2018?

NÆRMILJØANLEGG
TYNSET BARNESKOLE LEKEPARK
LILLEBEKKMOEN BALLBINGE
KVIKNE BALLBINGE
NØVGS AKTIVITETSANLEGG TILRETTELAGT
TYNSET UNGDOMSSKOLE BULDREVEGG
TYNSET BARNESKOLE BULDREVEGG
TYNSET UNGDOMSSKOLE FRISBEEGOLF
TYLLDAL BALLBINGE

TYNSET KOMMUNE
LILLEBEKKMOEN VEL
KVIKNE IL
HEDMARK FYLKESKOMMUNE
TYNSET KOMMUNE
TYNSET KOMMUNE
TYNSET KOMMUNE
?

205 000
265 000
236 000
?
?
?
?
?

TYNSET KOMMUNE

?

2018?

KULTURARENAER
HOLMEN AMFI FESTPLASS

Der det står 2015 eller 2016 under 1. gang søkt, søkte i fjor, disse søknadene er allerede prioritert av idrettsråd/kommunestyre til denne pososjon på lista.
Der det står 2017 under 1. gang søkt, er sikre søkere i vinter. Disse skal prioriteres rekkefølge på. De er ført opp i skjema etter tidspunkt de kontaktet kommunen.
Lag som ennå ikke vet om de vil søke står påført ?
De som ikke har regnet ferdig kostnadsoverslag står med ? Under SØKNADSSUM.

Både gruppering og prioritering av spillemiddelsøknadene kan overprøves av
fylkeskommunen, og av Kultur- og kirkedepartementet. Søknader med vesentlige mangler ved
frist for innsendelse til fylkeskommunen, vil ikke bli fremmet.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 31 av 35

Sak 124/16
Prioritering av kommunale tilskudd fra kulturbudsjettet
Prioriteringen av kommunale tilskudd til anleggsbygging og rehabilitering gjøres så langt som
råd i samsvar med de årstall for tilskudd som er ført opp i tabellene foran. Innenfor ett og
samme årsbudsjett prioriteres slike kommunale tildelinger som regel i samsvar med
spillemiddelprioriteringene. Alle kommunale tilskudd til anlegg ut over kulturbudsjettet skal
behandles separat i kommunestyret.
Prioriteringsliste for kommunale tilskudd beregnet som 5 % av total kostnad:
For året 2015 er det ikke foreslått å utbetale kommunalt anleggstilskudd.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for idrett og annen fysisk aktivitet 2017 vedtas.
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SØKNAD OM MONTERING AV SOLCELLEANLEGG - OG FORHOLDET TIL
KOMMUNALT ETABLERINGSGEBYR
Arkiv: 624
Arkivsaksnr.: 16/2353

Saksbehandler:
Hilde Aanes

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
125/16
Kommunestyret

Møtedato
15.12.2016

Kortversjon av saken
Økonomien i et solcelleanlegg er marginal, men miljøgevinsten er stor, og faller inn under
handlingsdelen i Klima og energiplanen for kommunen. Det er ønskelig at noen innbyggere
satser på slike anlegg, både for å skaffe lokal erfaring om energi-produksjonen og øke
bevisstheten rundt forbruk. Nord Østerdal kraftlag spør om mulighetene for å kutte
behandlingsgebyret i forbindelse med søknad om tiltak, som et stimuli for å komme i gang
med etableringen.
Melding om vedtak sendes
Nord-Østerdal Kraftlag SA, Tomtegata 8 2500 TYNSET
Økonomisjef Per Østigård, for gebyrsatsene i virksomhetsplanen 2017.
Saksopplysninger
Nord-Østerdal kraftlag AS, NØK, v/ Arne Sandbakken har i e-post datert 08.09.16 sendt en
forespørsel angående saksgang og gebyr i forbindelse med etablering av solcelleanlegg. NØK
har registrert en økende interesse for å montere solcelleanlegg på taket. Alle som skal
produsere solenergi må inngå en avtale om å bli «plusskunde» om de vil levere produsert kraft
inn i nettet. De henvender seg til NØK for å undersøke videre saksgang, og det har vært
uklart om hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke.
Sandbakken har mottatt svar fra Tynset kommunes byggesaksavdeling om at i henhold til
Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er solenergianlegg, som solcelle- og
solfangeranlegg, å anse som bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl. § 201 bokstav f. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en
bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om
søknadsplikt. Dersom det blir en vesentlig fasadeendring vil det også være søknadspliktig for
eneboliger. Dette vil en måtte vurdere i hvert enkelt tilfelle
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Fig 1: Eksempel på solceller på taket som vil kreve søknad om tillatelse til etablering etter
plan- og bygningsloven § 20-1.
Sandbakken påpeker videre at økonomien i et solcelleanlegg per i dag er marginal, selv med
Enovastøtte. Miljøgevinsten er til gjengjeld stor, og faller inn under i Klima og energiplanen
for kommunen, det det er kommunens ønske at innbyggere på eget initiativ anskaffer slike
anlegg, og det er viktig for å skaffe lokal erfaring og kartlegge produksjonspotensial, samt
støtte opp under målrettet arbeid for bedre energieffektivisering og bevissthet rundt forbruk.
Kommuner som allerede har fått betydelig utbygging av slike anlegg, har enten gitt støtte til
anlegget, eller i det minste unntatt dette fra søknadsplikt. Det bør vel også være i kommunens
interesse og i henhold til Klima og miljøplanen og den profilen kommunen ønsker å vise på
dette området.
Saksvurdering
Kommunedelplan for Klima- og energi (2010), delmål 4, energieffektivisering og redusert
energibruk, har som mål at forbruket av elektrisk energi i all bygningsmasse skal reduseres
med 20 % innen 2020 i forhold til 2008- nivå (kwh/pr innbygger).
Gjennom produksjon av solenergi vil ikke forbruket av elektrisk energi gå ned direkte, men
erfaringen er at forbruket indirekte vil gå ned på bakgrunn av økt fokus på energiforbruket.
Det vil også bli frigjort elektrisk energi på nettet til andre formål / tilført mer solenergi.
Kommunedelplanens del 2 Handlingsdelen for 2015-2018, ble revidert 24.02.2015.
Her ble det satt sterkere fokus på kommunens egen innsats, fremfor å pålegge kommunens
innbyggere ulike tiltak. Kommunen skal gå først og vise veg. Det betyr at det ikke finnes
konkrete tiltak rettet mot kommunens innbyggere på dette feltet i dagens handlingsdel.
Når Nord-Østerdal kraftlag spiller inn gebyrfritak på dette området, så vil det være en måte for
Tynset kommune å imøtekomme innbyggernes ønske om å prøve ut solcelleenergi på eget
hus/bygg. Tapte gebyrinntekter vil være begrenset (søknad om fasadeendring: kr 1660 pr.
tiltak), men symbolverdien i å legge til rette for gebyrfritak ved søknadsbehandlingen vil være
desto større.
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Tynset kommune har gått foran og plassert to prøvepaneler på rådhustaket som har levert
strøm siden januar 2014. Panelene fungerer etter intensjonen, og leverer strøm ved direkte
solinnstråling. Enkel tilrettelegging gjør tiltaket interessant for flere, selv om ekstremt lave
strømpriser gjør konkurransegrunnlaget vanskelig pr i dag.
Det finnes etter hvert mange ulike typer av solenergianlegg, både solcellepaneler og
solfangere. Begge disse typene bør etter rådmannens oppfatning gis gebyrfritak.
Rådmannen foreslår å imøtekomme forslaget om å fjerne gebyret på denne type
byggesaksbehandling.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
Tiltaket vil vøre et positivt bidrag til miljø- og klima gjennom at høykvalitets elektrisk energi
kan benyttes til annet energiforbruk enn til oppvarming.
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet vedtar å fjerne gebyret på byggesaksbehandling av solenergianlegg,
solceller og solfangere, på bolighus og industribygg.
2. Vedtaket begrunnes med at økonomien i et slikt anlegg er marginalt med dagens
energipriser, og at fritaket vil kunne være en utløsende faktor for at flere vil prøve denne
type anlegg på sine hus. Disse vil høste verdifull erfaring som vil komme andre i
Tynsetsamfunnet til gode. Vedtaket er fattet i henhold til delmål 4 i Kommunedelplanen
for klima og energi, 27.04.2010.
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