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TYNSET, den 13.10.2017
Merete Myhre Moen (s)
ordfører
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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
29.08.2017
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1295

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
79/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 29.08.2017
Tid:
18:00
Gjennomgang og diskusjon om fremtidig næringsarbeid regionalt og for
Tynset kommune
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Merete Myhre Moen
Varaordfører
Nils Kristen Sandtrøen
Medlem
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Einar Røe
Medlem
Nils H. Øian
Medlem
Roar Estensgård
Medlem
Erland Horten
Medlem
Berit Nordseth Moen
Medlem
Solfrid Storli
Medlem
Per Martin Sandtrøen
Medlem
Arne Eggen
Medlem
Jon Tore Dalsegg
Medlem
Vidar Mortensen
Medlem
Arne Nordstad
Medlem
Sindre Sørhus
Medlem
Gerd Engebakken
Medlem
Margit Wang
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Signe Marit Lium
Medlem
Jan Kåre Moan
Medlem
Eva Eggen
Medlem
Kurt Olav Fossum
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Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kjetil Lorentzen
Ibrahima Sesay
Per Ivar Barmoen
Teodor Bekkevoll
Jane Kristin Lund
Håkon Fiskvik

Roar Estensgård
Per Martin Sandtrøen
Eva Eggen

Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen

TYNSET, den 29.08.2017
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68/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
13.06.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 13.06.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 13.06.2017.

69/17
SØKNAD OM FORHÅNDSTILSAGN AV DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR
VIDEREDRIFT I FURUMOEN BARNEHAGE
Rådmannens innstilling:
Søknad fra Hoppensprett AS om forhåndstilsagn av drift- og kapitaltilskudd for videre drift av
Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og barnehagelovens § 8
er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på grunnlag av en
vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av barnehager til lokale
forhold og behov.
Behandling:
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Saken utsettes.
Forslaget fra Sørhus falt med 4 mot 23 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Hoppensprett AS om forhåndstilsagn av drift- og kapitaltilskudd for videre drift av
Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og barnehagelovens § 8
er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på grunnlag av en
vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av barnehager til lokale
forhold og behov.
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70/17
SØKNAD OM DRIFT- OG KAPITALTILSKUDD FOR VIDERE DRIFT I
FURUMOEN BARNEHAGE
Rådmannens innstilling:
Søknad fra Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS om drift- og kapitaltilskudd for videre
drift av Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og
barnehagelovens § 8 er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på
grunnlag av en vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av
barnehager til lokale forhold og behov.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS om drift- og kapitaltilskudd for videre
drift av Furumoen barnehage innvilges ikke. Barnehagelovens § 14 annet ledd og
barnehagelovens § 8 er lagt til grunn ved behandlingen og kommunen har gjort vedtaket på
grunnlag av en vurdering av plikten til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer av
barnehager til lokale forhold og behov.

71/17
ALKOHOLPOLITISK PLAN FOR TYNSET KOMMUNE 2017-2020
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020» som fremlagt.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Alkoholpolitisk plan for Tynset kommune 2017-2020» som fremlagt.

72/17
VEDTEKTSENDRING FOR STIFTELSEN BORTISTU NEBY
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre godkjenner vedtektsendring i vedtekter for stiftelsen Bortistu Neby.
Nytt punkt 4a lyder: «Stiftelsen skal ivareta og forvalte Bortistu Neby i henhold til
intensjonene i punkt 2. Bygningene på tunet til Bortistu Neby skal ivaretas etter
kulturvernfaglige prinsipper, og stedet skal gis et innhold som er i tråd med givernes ønsker
og intensjoner. Skogeiendommene og eventuelt beiteretter og setereiendommen kan helt eller
delvis skilles ut og selges for å skaffe inntekter til stiftelsen. Inntektene fra et slikt salg skal i
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sin helhet gå til ivaretagelse av bygningene på Bortistu Neby og til ivaretagelse og formidling
av kunsten til Magne Neby Holter. Stiftelsen skal sørge for stell av Magne Neby Holter sitt
gravsted.»
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Nils Kristen Sandtrøen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Sandtrøen falt med 13 mot 14 stemmer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 23 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Tynset kommunestyre godkjenner vedtektsendring i vedtekter for stiftelsen Bortistu Neby.
Nytt punkt 4a lyder: «Stiftelsen skal ivareta og forvalte Bortistu Neby i henhold til
intensjonene i punkt 2. Bygningene på tunet til Bortistu Neby skal ivaretas etter
kulturvernfaglige prinsipper, og stedet skal gis et innhold som er i tråd med givernes ønsker
og intensjoner. Skogeiendommene og eventuelt beiteretter og setereiendommen kan helt eller
delvis skilles ut og selges for å skaffe inntekter til stiftelsen. Inntektene fra et slikt salg skal i
sin helhet gå til ivaretagelse av bygningene på Bortistu Neby og til ivaretagelse og formidling
av kunsten til Magne Neby Holter. Stiftelsen skal sørge for stell av Magne Neby Holter sitt
gravsted.»

73/17
RETTIGHETSERKLÆRING - RETT TIL FREMFØRING AV NETTANLEGG FOR
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre godkjenner rettighetserklæring for «Rett til fremføring av nettanlegg»
for Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. Rettigheten beskrevet i erklæringen kan overdras til annet
kraftselskap.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommunestyre godkjenner rettighetserklæring for «Rett til fremføring av nettanlegg»
for Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. Rettigheten beskrevet i erklæringen kan overdras til annet
kraftselskap.
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74/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV FOR RESTEN AV
VALGPERIODEN 2015-2019
Rådmannens innstilling:
Ingrid Lium innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer for Høyre til kommunestyret:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Erik Lium
4. Jan Erik Larsen
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Varamedlem til heimevernsnemnda for resten av valgperioden 2015–2019:
Marit Arnesen
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ingrid Lium innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer for Høyre til kommunestyret:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Erik Lium
4. Jan Erik Larsen
Varamedlem til heimevernsnemnda for resten av valgperioden 2015–2019:
Marit Arnesen

75/17
NYVALG KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Terje Hylen
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 10 av 64

Sak 79/17
Vedtak:
Nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2015–2019:
Medlem
Vara
Odd Erik Resell, leder
Kamilla Jakubecz
Atle Fiskvik, nestleder
Thomas Svee
Marit Motrøen
Rune Storli
Ketil Leteng
Nils P. Hagen
Signe Marit Lium
Terje Hylen

76/17
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV
Rådmannens innstilling:
Erik Lium innvilges fritak fra politisk verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer for Høyre til kommunestyret:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Jan Erik Larsen
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Erik Lium innvilges fritak fra politisk verv for resten av valgperioden 2015–2019.
Varamedlemmer for Høyre til kommunestyret:
1. Atle Fiskvik
2. Thomas Svee
3. Jan Erik Larsen

77/17
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET OG RÅDET FOR
LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Rådmannens innstilling:
Leif Håvard Henriksen søknad om varig fritak fra verv i eldrerådet og rådet for likestilling for
funksjonshemmede imøtekommes.
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden 2015–2019:
Magni Grue
Nytt medlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede for resten av
valgperioden 2015–2019:
Mari Morønning
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Leif Håvard Henriksen søknad om varig fritak fra verv i eldrerådet og rådet for likestilling for
funksjonshemmede imøtekommes.
Nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden 2015–2019:
Magni Grue
Nytt medlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede for resten av
valgperioden 2015–2019:
Mari Morønning

78/17
NETTSIDE FOR TYNSET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret innvilger kr 120 000 til arbeidet med opprettelsen av en egen nettside for
Tynset. Beløpet belastes næringsfondet. Arbeidet med siden avventes til nødvendig forankring
ift videre drift er utført.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Terje Hylen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Hylen falt med 5 mot 22 stemmer.
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Kommunestyret ønsker at kommunen igangsetter opprettelsen av en egen nettside for Tynset.
Det legges fram en egen sak for kommunestyret som skal belyse hvordan siden skal driftes, og
årlige kostnader forbundet med nettsiden.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 9 stemmer mot 18 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Kommunestyret innvilger kr 120 000 til arbeidet med opprettelsen av en egen nettside for
Tynset. Beløpet belastes næringsfondet. Arbeidet med siden avventes til nødvendig forankring
ift videre drift er utført.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 29.08.2017.
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KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG
KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET
Arkiv: V62
Arkivsaksnr.: 17/1541

Saksbehandler:
Ylva Sneltvedt

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
135/17
Formannskapet
80/17
Kommunestyret

Møtedato
19.10.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Rådmannen legger fram forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av
jordlovsaker og konsesjonslovsaker i Tynset kommune. Formannskapet har bestilt en revisjon
av retningslinjene, både for å oppdatere retningslinjene i forhold til gjeldende lovverk innen
landbruket, og for å tilpasse dagens praksis i behandlingen av jordlovssakene med
kommunens planverk. Det er videre ønskelig at vedtatte mål og tiltak for landbruket i
kommunens strategiske næringsplan for årene 2017-2021, i størst mulig grad gjenspeiles i
retningslinjene.
Vedlegg
1. Forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av jordlovssaker i Tynset
2. Forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av konsesjonslovsaker i Tynset
Melding om vedtak sendes til
Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdeling, postboks 4034, 2306 Hamar
Saksopplysninger
Formannskapet bestilte våren 2017 en revisjon av de kommunale retningslinjene for
behandling av jord- og konsesjonslovsaker i Tynset. De eksisterende retningslinjene ble
vedtatt den 19.06.2012. På grunn av endringer i nasjonalt lovverk på landbruksområdet, samt
endret politisk sammensetning i kommunestyret i Tynset er en slik revisjon ønsket.
Det er ønskelig og viktig at retningslinjene gjenspeiler både dagens politiske sammensetning
og landbrukspolitiske syn i Tynset kommune, samt de vedtatte mål og tiltak for landbruket i
kommunens vedtatte strategiske næringsplan for 2017-2021.
Det er som nevnt nødvendig å endre og oppdatere retningslinjene i henhold til gjeldende
nasjonal lovgivning for landbruket. Det er vedtatt flere endringer innfor både jordloven og
konsesjonslovens siden 2012. Jordlovens § 12 ble første gang endret i 2013, og i juni 2017
vedtok Stortinget til dels store endringer i konsesjonsloven og noen mindre endringer i
jordloven. Disse endringene ble iverksatt henholdsvis den 01.07.2017 (endring i priskontroll
på landbrukseiendommer) og 01.09.2017 (heving av arealgrenser for konsesjon, boplikt mm).
Nødvendige rundskriv med føringer for saksbehandlingen/forvaltningen av de vedtatte
endringene var imidlertid ikke ferdig utarbeidet før i august/september. Kommunene fikk
disse oversendt i skriv fra Landbruks- og Matdepartementet den 01.september 2017. Dette er
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hovedårsaken til at forslag til nye retningslinjer ikke blir lagt fram for politisk behandling før
nå.
Rådmannen vil i grove trekk å liste opp de viktigste endringene som har skjedd i jordloven og
konsesjonsloven siden 2012:
1. JORDLOVA
Endringer om deling av landbrukseiendom (§ 12) – endring gjeldende fra 01.07.2013
Bestemmelsen om deling i jordlova ble endret allerede i 2013. Hensikten med endringa var å
flytte oppmerksomheten bort fra forbud, og bakgrunnen for endringen av jordloven § 12 var
problematikken rundt den høye andelen leiejord i landbruket.
Endringen medførte at kommunen ble gitt økt handlingsrom i forbindelse med fradeling av
tilleggsjord og fradeling av tomter til boligformål i områder hvor bosettingsformålet gjør seg
gjeldende. Nytt rundskriv ble utarbeidet etter lovendringen (M-1/2013)
Sjøl om endringene i jordlova i 2013 ikke kom fram i sin helhet i de eksisterende retningslinjene, har formannskapet blitt orientert om dem i informasjonsmøter i regi av
Fylkesmannens landbruksavdeling, og administrasjonen har forholdt seg til endringene i
saksbehandlingen.
Endringer i driveplikt (§ 8 ) – endring gjeldende fra 01.09.2017
Reglene om driveplikt er fastsatt i jordloven § 8. Det nå er utarbeidet et eget rundskriv om
driveplikten (M-2/2017)
• Det er presisert i lovteksten at driveplikta gjelder for hele eiertida.
• Kravet om at jordbruksarealet bare kan leies ut som tilleggsjord til annen
landbrukseiendom er opphevet
• Krav om at skriftlig leieavtale på minst 10 år skal sendes til kommunen er lagt inn i
jordloven § 8 (flyttet fra forpaktningsloven)
• Kommunen har ikke lenger myndighet til å inngå avtale om bortleie av jord når pålegg
om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke etterkommes
2. KONSESJONSLOVEN og ODELSOVEN § 2
Formålet med endringen av konsesjonsloven i 2017 var å bidra til at færre erverv vil omfattes
av konsesjonsplikt, boplikt og priskontroll, samt bidra til et større utbud/salg av skogarealer:
Endringene innebærer følgende:
• arealgrensen for konsesjonsplikt, priskontroll og boplikt på bebygd eiendom (§ 4 første
ledd nr. 4, § 5 andre ledd og § 9 a) knyttet til fulldyrka og overflatedyrka jord heves fra
25 dekar til 35 dekar.
Som en følge av at arealgrensa er hevet blir en eiendom regnet som odlingsjord først
når fulldyrka og/eller overflatedyrka jorda på eiendommen er over 35 dekar, eller det
produktive skogarealet er over 500 dekar. Endret i jordloven § 2.
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• unntaket fra konsesjonsplikt ved erverv av enkelttomt for bolig- og fritidshus (§ 4
første ledd nr. 1) utvides til å gjelde erverv av naust. Forutsetningen om at den
ubebygde tomta skal bebygges innen fem år (§ 4 andre ledd) er opphevet
• arealgrensen for priskontroll fastsettes i loven (§ 9 a)
• loven gir hjemmel for forskrift om unntak fra priskontroll der kjøpesummen ved erverv av
eiendom med bolighus er under et nærmere fastsatt beløp (§ 9 a)
• priskontroll skal unnlates ved erverv av rene skogeiendommer (§ 9 a)
Endringene gjeldende fra 01.09.2017, med unntak av endringene av priskontrollen som ble
gjort gjeldende allerede fra 01.07.2017
De vedlagte forslagene til nye retningslinjer for behandling av jord- og konsesjonslovsaker er
utarbeidet med grunnlag i gjeldende retningslinjer. Forslagene til retningslinjer er imidlertid
endret på flere områder, og endringene er markert med rød skrift:
• tekstdelen noe omformulert flere steder
• lovtekst er rettet opp der det har skjedd endringer
• henvisninger til nye forskrifter og nye rundskriv er rettet opp
• ordlyden i flere av retningslinjene (gul boks) er endret
• ordlyden i flere av henvisningene til landbruksplan/næringsplan (grønn boks) er
endret, og noen steder fjernet
• Punktet om Oppdeling av landbrukseiendommer ved full bruksrasjonalisering er
omarbeidet (hadde annen overskrift tidligere)
• Nytt punkt om Delvis rasjonalisering ved fradeling av tilleggsjord er innarbeidet i
retningslinjene
Saksvurdering
Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark har lenge anbefalt, og anbefaler fortsatt,
kommunene å utarbeide kommunale retningslinjer for kommunens behandling av jord- og
konsesjonslovsaker. Formålet med retningslinjene er å trekke opp linjene for praksis og en
avklaring rundt vekting av ulike hensyn i behandlingen av disse lovsakene. Retningslinjene vil
være av stor verdi for kommunens forvaltning av jordloven og konsesjonsloven. Med nye og
oppdaterte retningslinjer vil kommunens behandling av lovsakene framstå mer forutsigbar enn
i dag.
I retningslinjene skal den lokale politikken komme fram, noe rådmannen har forsøkt å legge
opp til i de framlagte forslagene. Retningslinjene kan og skal på den annen side ikke gå ut
over rammene for nasjonalt lovverk og forvaltningens frie skjønn, og heller ikke gå imot
viktige nasjonal mål, som f.eks. jordvern.
Rådmannen mener at de framlagte forslagene til nye retningslinjer for praktisering av
jordloven og konsesjonsloven i Tynset, gir et godt grunnlag for den lokale politiske
diskusjonen rundt lokal praktisering av et nasjonalt lovverk.
Utkast med forslag til nye og reviderte retningslinjer legges nå fram for politisk behandling i
formannskapet, før endelig behandling og vedtak i kommunestyret.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
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Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, anbefaler kommunestyret å vedta de vedlagte
forslagene til nye kommunale retningslinjer for behandling av jord- og konsesjonslovsaker
i Tynset.
2. Retningslinjene legges fram for kommunestyret for endelig vedtak.
Formannskapets innstilling legges frem i møtet.
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KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, ALVDAL
OG TYNSET, ENDELIG BEHANDLING
Arkiv: 143
Arkivsaksnr.: 16/1065

Saksbehandler:
Hilde Aanes

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
50/16
Formannskapet
148/16
Formannskapet
107/17
Formannskapet
81/17
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2016
08.12.2016
24.08.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Det er et nasjonalt mål at alle landets kommuner skal utarbeide sin egen kulturminneplan. I
2014 vedtok formannskapet i Tynset å starte opp arbeidet med kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer, i samarbeid med Alvdal kommune.
Hensikten med planarbeidet er å styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag om kulturminner og
sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene. Planen skal være
kommunenes styringsverktøy i planlegging og saksbehandling.
Planen var ute til høring sommeren 2015, men etter møte i regionalt planforum ble det
konkludert med at planen må ut til ny høring, etter at alle kulturminnene er kartfestet,
elektronisk eller i papirform. Planen legges nå ut til andre gangs behandling med kopi av alle
merknader, der disse også er vurdert. Plandokumentene foreslås endret etter at endringene er
politisk vedtatt.
Vedlegg
1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner, rapport.
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset tettsted
2015-2027
6. Samlet oversikt over merknader fra høring og offentlig ettersyn.
7. Saksprotokoll fra første gangs behandling av planen, 21.04.16, saksnr 50/16.
8. Faglig vurdering av merknader innkommet i høringsperioden, av Per Hvamstad, 08.08.17.
Melding om vedtak sendes til
Hedmark Fylkeskommune, Postboks 4404, 2325 HAMAR
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, 2306 HAMAR
Riksantikvaren, Postboks 8196 DEP, 0034 OSLO
Samediggi / Sametinget Àvjovârgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Folldal Kommune, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
Rendalen Kommune, Hanestadveien 1, 2485 RENDALEN
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Tolga Kommune, Kommunehuset, 2540 TOLGA
Os Kommune, Rytrøa 14, 2550 OS I ØSTERDALEN
Rennebu Kommune, Myrveien 1, 7391 RENNEBU
Stor-Elvdal Kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG
Anno Museum AS, Postboks 117, 2401 ELVERUM
Oppdal Kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL
Statens naturoppsyn, pb 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Bane NOR SF, Pb. 4350, 2308 Hamar
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER
NVE, Region Øst, Postboks 4223, Bedriftssenteret 2307 HAMAR
Svein Sletten, Granfeltet 13, 2670 OTTA
Saksopplysninger
Bakgrunnen for planforslaget fremgår av saksfremlegg til behandling før høring og offentlig
ettersyn, se vedlegg.
Hensikten med planarbeidet er å styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og
sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i kommunene. Planen
skal være kommunenes styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører
kulturminner og kulturmiljøer.
Førstegangs behandling
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Formannskapet den 21.04.16. sak 50/16.
Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig
ettersyn.
26.04.16 ble saken sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, med frist 01.07.16.
08.06.17 ble planen lagt fram for regionalt planforum. Det ble her konkludert med at det måtte
følge med et kart over kulturminnene i kommunen, og planen måtte deretter ut på ny høring.
Øvrige merknader som kom inn i denne perioden ble ikke vurdert før ny
førstegangsbehandling, 08.12.16, sak 148/16. Formannskapet fattet her enstemmig vedtak om
å legges kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn og høring.
Høringsuttalelser:
I påvente av vedtak i formannskapet i Alvdal kommune ble ikke planforslaget sendt ut på
høring før 11.04.17. Planforslaget ble da sendt ut på felles høring og offentlig ettersyn i
perioden fram til 26.05.17. Det kom inn totalt 10 merknader, inklusive de som kom i den
første høringsrunden. To av disse gjelder kun Alvdal, de er ikke tatt med her. Merknadene
følger saken i vedlegg 6.
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.
1. Sametinget, datert 20.05.16.
Sametinget er generelt positive til planens forhold til samiske kulturminner og kulturmiljøer.
Når det gjelder de utvalgte tuftene ved Svartsjøen på Kvikne foreslår Sametinget at de heller benevnes
som torvgammetufter eller torvhyttetufter, uten noen etnisk tilknytning.

Kulturmiljøet på Storbekkhaugan er et svært godt eksempel på tradisjonell, samisk
byggeskikk og boplassorganisering, og godt egnet til formidling.
Kulturminneplanens handlingsplan skisserer et prosjekt for registrering av samiske
kulturminner i Knutshø villreinområde. Resultater fra et slikt prosjekt vil være til god nytte for
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lokal og nasjonal historieskrivning, samisk befolkning og identitetsbygging,
kulturminneforvaltning etc.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering og etterretning.
2. Sametinget, datert 08.05.17
Sametinget ber om et punkt i handlingsplanen som går på gjennomgang av
saksbehandlingsrutiner, spesielt med tanke på å innhente uttalelser fra Sametinget.
Sametinget kan bistå med midler til kulturminne registreringsprosjekter, jf.
registreringsprosjektet i Knutshø.
Rådmannens kommentar: Alle planer sendes til Sametinget for uttalelse.
Merknaden tas til orientering.
3. Miljødirektoratet, datert 20.05.16.
Miljødirektoratet viser til at det er Fylkesmannen i Hedmark som er regional statlig myndighet og som
avgir uttalelse på vegne av staten i slike saker.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.
4. Rom eiendom, 04.07.16. (Bane NOR SF)
Pkt. 5.4 Om verneverdier.
- Plandokumentet bør ha med et kort utdrag av vurderingen av verneverdighet ved hvert
enkelt utvalgt miljø/objekt.
- Om Alvdal og Barkald stasjon – gjelder Alvdal.
Rådmannens kommentar: Plandokumentet sorterer mellom nasjonal, regional og lokal
verneverdighet ved det enkelte miljø/objekt. Tillegget Kulturminner i Alvdal og Tynset,
Sørensen og Hvamstad beskriver det enkelte objekt og miljø.
5. Fylkesmannen i Hedmark, 05.07.16.
Fylkesmannen i Hedmark har ingen merknader.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.
6. Hedmark Fylkeskommune, 01.07.16.
Hedmark Fylkeskommune avventer ny første gangs høring med tilhørende plankart.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.
7. Hedmark Fylkeskommune, 23.06.17.
a) Hedmark Fylkeskommune etterlyser fremdeles et plankart etter gjeldende sosi-standard etter kartog planforskriften. Fylkesdirektøren etterlyser også et enhetlig digitalt kart som viser
kulturminnebestanden og som kan være et nyttig verktøy i forvaltningen. Kulturminnene i planen bør
legges inn som et eget digitalt kartlag. Det bør ikke være nødvendig å gå inn i flere kart og registre for
å benytte planen i den daglige forvaltningen. Fylkeskommunen viser også til vedtaksfredete,
forskriftsfredede, automatisk fredete og listeførte kirker, som bør registreres inn i arealplankart med
hensynssone bevaring.

b) Fylkesdirektøren har gitt et ekstra tilskudd til kartfesting og kartframstilling. Det nevnes
spesielt temakart for kulturminner som er fremstilt i forbindelse med Kommunedelplan for
Alvdal tettsted, 2008-2020, og tilsvarende for Tynset sentrum.
c) Planforslaget sier lite om forholdet mellom ulike planer i kommunen, særlig da i forhold til
kommuneplanens arealdel. Det sies også lite om kulturminner relatert til turisme,
næringsutvikling og reiseliv.
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d) Fylkesdirektøren har merket seg at Kommunestyret i Alvdal har valgt å fjerne Barkald
stasjon fra planen etter påtrykk fra ROM-eiendom. Dette er en bygning som var foreslått i
verneklasse 1 av administrasjonen. Rørosbanens utvikling med bl.a. Barkald stasjon har uten
tvil stor kulturhistorisk verdi, og fylkeskommunen vil forholde seg endelig til bygningen når
landsverneplanen for jernbanebygninger kommer på høring, og i forbindelse med rullering av
regional plan.
e) I tillegg var det noen feil og mangler i planen som ble påpekt (se vedlagt brev fra
Hedmark Fylkeskommune.)
f) Tilslutt ber Hedmark Fylkeskommune om at det må ses på et enhetlig digitalt kart for
kartfesting av kulturminnene, en gang til.
Rådmannens kommentar:
a) Plankart etter gjeldende sosi-standard og etter kart- og planforskriften ble grundig diskutert i
planprosessen. Vi konkluderte med at Kart- og planforskriftens krav til plankart gjelder for
arealplaner, jfr. forskriftens § 9, og ikke for tematiske kommunedelplaner.
Regionalt- og lokalt verdifulle kulturminner er nå registrert og lagt inn i Riksantikvarens database
Askeladden. Kommunen har i tillegg laget egne digitale kartlag for kulturlandskap og seterlandskap,
som slås på og gir en enkel oversikt over disse områdene. Dette betyr at man bare trenger å åpne det
vanlige kartgrunnlaget med oversikt over verneområder, viltområder, flom, ras – og kulturminner,
kulturmiljøer-/landskap og seterlandskap. Dette er den beste løsningen som vi kom fram til, da
Askeladdens database også er gjenstand for oppdatering og oppgradering i fremtiden. Herunder
ligger også vedtaksfredete, forskriftsfredede, automatisk fredete og listeførte kirker, som fortløpende
blir gitt hensynssone bevaring når det blir utarbeidet arealplankart i de områder hvor disse ligger.
Dette i henhold til kart- og planforskriften. Nå ligger alt samlet her, og gir raskt en oversikt over
hvilke kulturminner som ev. berøres.
b) Fylkeskommunens ekstra tilskudd til kartfesting ble brukt til å videreutvikle disse kartlagene
digitalt, da det vil gi den beste løsningen og oversikten over kulturminnene- / miljøene i kommunene
pr i dag.

Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
og Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset tettsted
2015-2027 legges ved planen som statiske dokumenter. For nyregistreringer fant vi at dette
ikke var en effektiv fremstillingsmetode da kostnadene ved å fremstille et slikt kart ville bli for
store i forhold til det bedre alternativet med å gjøre de kartfestede objektene elektronisk
tilgjengelige i kartløsningen, og sikre en fremtidig oppdatering av databasen.
c) Forholdet til kommuneplanens arealdel er presisert i bestemmelsen § 1. Dette ligger også
til grunn ved all forvaltning etter plan- og bygningsloven. All arealplanlegging, privat eller
offentlig, skal varsles til regional kulturminneforvaltning som ivaretas av Hedmark
fylkeskommune. Kulturminner og kulturmiljøer vil bli gitt hensynssone for bevaring av
kulturmiljø, ev. hensynssone båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven
eller andre lover, Alle kulturminner som er fredet etter kulturminneloven gis hensynsone.
Lov om kulturminner § 9 fastslår at alle planer og større tiltak skal undersøkes hvorvidt de
berører kulturminner.
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d) Forholdet til Barkald stasjon er omdiskutert. Kommunestyrets vedtak datert 16.03.17 tas til
etterretning.
e) Alle påpekte feil og mangler i planforslaget er tatt til etterretning, og vil bli endret i tråd
med merknaden.
f) Ønsket om et enhetlig digitalt kart er omtalt øverst på siden.
8. Statens vegvesen 29.06.17.
Statens vegvesen har ingen merknader til planen.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.
9. NVE 29.06.17.
NVE har ingen merknader til planen.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.
10. Svein Sletten, 06.07.16
Ber om at utdrag fra denne som gjelder vegen / strekningen Langsetrene -Kroken-Bjørklund
tas inn i planen for å verne denne strekningen.
Rådmannens kommentar: Tas til etterretning.
Innsigelser
Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige
fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.
Lovhjemler
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til
vedtak.
Saksvurdering
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Samlet vurdering:
Planforslaget er grundig bearbeidet og ivaretar de fleste av innspillene som er kommet inn.
Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til vern og riving av Barkald stasjon, og
hensynet til økonomi og kulturminnets plassering og mulighet for bruk, er lagt til grunn for
sluttbehandling og forslag til vedtak i saken.
Kommunene har gjennom plandokumentene fått et enda verktøy for å ivareta kulturminnene i
kommunen. Handlingsplanen legger føringer for hvordan en kan oppnå en bedre forvaltning.
Kartgrunnlaget åpner for en enklere kommunikasjon mot Riksantikvarens database,
Askeladden, som til enhver tid skal holdes oppdatert. En økt stillingsressurs innenfor dette
fagområdet ville kunne sikre fokuset på utvikling av kulturminner som næring og
reiselivsressurs på en bedre måte. Dette vil til slutt være en politisk prioritering.
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Handlingsplanen er korrigert i henhold til datoer for å få en realistisk fremdriftsplan.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget Kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset vedtas.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar kommunestyret Kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset med følgende dokumenter:
1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2017-2021
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset
tettsted 2015-2027
2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer og å foreta mindre korrigeringer
på Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet i etterkant av vedtatt plan.
Behandling i formannskapet 24.08.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet 24.08.2017/formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar kommunestyret Kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset med følgende dokumenter:
1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2017-2021
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset
tettsted 2015-2027
2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer og å foreta mindre korrigeringer
på Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet i etterkant av vedtatt plan.
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REGULERINGSPLAN FOR RULLESKILØYPE HAVERSVEIEN –
ENDELIG BEHANDLING
Arkiv: PLA 201602
Arkivsaksnr.: 16/1094

Saksbehandler:
Kristin Aasen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
88/17
Formannskapet
113/17
Formannskapet
82/17
Kommunestyret

Møtedato
15.06.2017
07.09.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Hensikten med reguleringen er å anlegge rulleskiløype langs Haversveien. Denne rulleskiløpa
er en forlengelse på 600 m av skianlegget i Haverslia og skal være asfaltert med en bredde på
7 meter. Dette gir plass til en toveis trase med snuplass. Løypa knyttes til eksisterende gangog sykkelvei langs Fv. 30 og vil på denne måten gi en trafikksikker adgang på rulleski fra/til
Nord-Østerdal videregående skole, hvor det egen idrettslinje med spesialisering innen ski.
Rådmannen legger fram endelig forslag til reguleringsplan og anbefaler formannskapet å legge
denne fram for endelig vedtak i kommunestyret slik den foreligger.
Vedlegg
1. Planbestemmelser, datert 21.08.17.
2. Plankart, datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 21.08.17.
4. ROS-analyse, datert 02.06.17.
5. Høringsuttalelse fra Sametinget, datert 27.06.17.
6. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 20.07.17.
7. Høringsuttalelse fra Hedmark Fylkeskommune, datert 20.07.17.
8. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, datert 16.08.17.
Melding om vedtak:
Sendes til regionale myndigheter, naboer og berørte parter (se eget vedlegg) av saksbehandler.
Saksopplysninger
Forslagsstiller og regulant er Tynset kommune. Planområdet er på 32,2 daa og ligger syd for
Haverslia boligfelt og omfatter Haversveien med sideterreng, fra Fv.30 og opp til skistadion i
øst. Hensikten med reguleringen er fremføring av rulleskiløype langs Haversveien.
Planen omfatter kommunens eiendommer med gnr./bnr 39/147, 39/161, 39/193, 39/241 og
39/253, samt at planen omfatter noe areal inn på eiendom 39/9, dette er avklart med grunneier.
Rulleskiløypa etableres langs Haversveien over en strekning på ca. 600 m, med forbindelse
videre til gang- og sykkelnett langs Fv.30. Dette vil gi en mer trafikksikker atkomst for
rulleskibrukere fra Tynset sentrum og helt opp til anlegget, og vil medføre mindre behov for
biltransport. Det vil være behov for krysning av Haversveien i vest der hvor rulleskiløypa
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knytter seg opp til eksisterende gang- og sykkelveinett langs Fv.30. Nedre del av løypa har så
lite fall at dette ikke utgjør noen sikkerhetsfaktor i forhold til rulleskiløpernes behov for å
stoppe før krysning.
Tilførselsløypa er ikke minst viktig som en bedret atkomst fra NØVGS og opp til skianlegget,
for å styrke tilbudet om spisset toppidrett innen langrenn og skiskyting ved skolen. I
kommunens virksomhetsplan for 2017-2020 er det satt av midler til prosjektet i
investeringsbudsjettet.
Saken ble behandlet i formannskapet 15.06.17, hvor formannskapet vedtok å fremme
planforslaget og legge det ut til høring og offentlig ettersyn. Det har kommet 4 merknader i
høringsperioden:
Sametinget, datert 27.06.17:
Sametinget kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med
automatisk freda samiske kulturminner. Aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8 annet
ledd er ivaretatt i bestemmelsene.
Fylkesmannen i Hedmark, datert 20.07.17:
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Hedmark Fylkeskommune, datert 20.07.17:
Det kommenteres at det er positivt at fotgjengere og rulleskibrukere skilles i planforslaget. Det
påpekes at det er mange sti- og turmuligheter i Haverslia, og at et viktig utgangspunkt for
disse bl.a. er eksisterende sti som starter ved krysset Haversveien og Tronveien. Det anbefales
at reguleringsbestemmelsene sikrer en utforming av krysningen over Haversveien som gir
trygghet for fotgjengerne og en god kobling til stien.
Statens Vegvesen, datert 16.08.17:
Vegvesenet skriver i sin høringsuttalelse at selv om planforslaget ikke omfatter selve
sammenkoblingen fra rulleskiløypa og ned til sentrum vil tiltaket likevel medføre
konsekvenser for bruken av den eksisterende gang- og sykkelveien. Vegvesenet etterspør
derfor en vurdering av trafikksikkerheten langs gang- og sykkelvei i forhold til
1. Avkjørsler til private eiendommer fra gang- og sykkelvei.
2. Krysningspunkt over Haversveien (innen planområdet) og mellom gang- og sykkelvei
og Grendeveien (utenfor planområdet).
3. Generell trafikksikkerhetsvurdering for bruken av gang- og sykkelvei mot sentrum.
Det kommenteres at dersom vurderingene viser at det bør gjøres tiltak, bør dette innarbeides
som rekkefølgekrav i bestemmelsene, da det er gjennom denne planen at bruken av
gangveisystemet rundt planområdet endres.
Saksvurdering
Den innregulerte rulleskiløypa vil være et viktig trafikksikkerhetsmessig tiltak for å bedre
trafikkforholdene, da rulleskiløpere vil få atskilt kjørebane fra biltrafikk. Eksisterende fortau
beholdes som i dag og vil gi atkomst for andre myke trafikanter. Dette medfører at
rulleskiløperne og andre myke trafikanter separeres, noe som er gunstig da rulleskiløperne kan
oppnå stor hastighet ned Haversveien. I tillegg kan ny rulleskitrase være med og fungere som
en buffer i vårflommen, da avrenning fra skog og nydyrking periodevis kan gi stor avrenning
ned mot boligfeltet.
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Det har kommet merknader fra Hedmark Fylkeskommune vedrørende trafikksikkerheten ved
krysning av Haversveien, der hvor man krysser over til gang- og sykkelvei langs Fv.30. Det
bemerkes at det gjennom reguleringsbestemmelser bør sikres en utforming av krysningen som
gir trygghet for fotgjengere, samt en god kobling til stien som gir forbindelse videre ut i et
mye brukt turterreng.
Fra Statens vegvesen har det kommet flere kommentarer vedrørende trafikksikkerhet langs
gangs- og sykkelvei langs Fv.30. Det etterspørres en trafikksikkerhetsvurdering for bruken av
gang- og sykkelvei mot sentrum, her igjennom en vurdering av krysninger og avkjørsler fra
denne.
I tråd med høringsuttalelsene fra Fylkeskommunen og Statens Vegvesen er det etter
høringsperioden gjort en vurdering av de virkninger som en rulleskiløype vil ha på gang- og
sykkelveien langs Fv.30. Dette er omtalt i revidert planbeskrivelse, konklusjonene i
vurderingen kan i oppsummeres slik:
Det er i dag 3 avkjørsler til private eiendommer fra eksisterende gang-/sykkelvei. De to
øverste avkjørslene, til Tronveien 4 og 6, ligger henholdsvis 55 og drøye 80 m ned i bakken
etter krysning av Haversveien. Her er det et fall på gang- og sykkelveien på ca. 7%, noe som
gir en viss fart for en rulleskiløper, selv om denne starter fra stillestående på toppen av
bakken. Det er relativt grei sikt for avkjørselen til begge eiendommene i forhold til
bygningsmasse, mens Tronveien 6 skjermes en del av en hekk ut mot grenselinja på
nabotomta Tronveien 4. Det bør vurderes om det skal fjernes noe vegetasjon på tomta til
Tronveien 4. Etter veiloven er det en byggegrense på 15 m fra midtlinje av gang- og
sykkelvei, hvor man ifølge § 31 i Veilova kan påby å skjære ned eller fjerne vegetasjon om det
blir funnet nødvendig av hensyn til ferdsel eller vedlikehold. Nedre avkjørsel, til Tronveien
18, har gode siktforhold og mindre fall slik at det burde være uproblematisk med sambruk.
Gang- og sykkelveien har en bredde på 3 m.
Over Haversveien er det veldig god sikt i krysningspunktet. Det er 50 km fartsgrense på
stedet. Biltrafikken på stedet gir tilgang til totalt ca. 114 boliger, pluss trafikk til skistadion.
Det er ikke målt ÅDT på veien, men Fv. 30 har en ÅDT på 1800 ned til sentrum og en målt
ÅDT på 725 videre sørover, så en anslått ÅDT i Haversveien vil være ca. 1075.
Eksisterende fortau ligger på nordside av veien, dvs. at fotgjengertrafikk til boligfeltet ikke
trenger å krysse Haversveien. Krysning vil derfor kun være aktuelt for fotgjengere som skal
bruke stinettet og for rulleskiløpere som skal til og fra skianlegget. Det er lite fall på nedre del
av rulleskiløypa. Ifølge rulleskiløpere som bruker Haversveien i dag er det ikke
fartsproblematikk i nedre del av løypa. Det burde derfor ikke være noen problemer med å
stoppe før krysning. Dette tilsier at krysningspunktet vil ha relativt lite gangtrafikk og moderat
mengde biltrafikk. Det burde derfor være tilstrekkelig å skilte fotgjengerovergangen her, uten
å trenge å lage et opphøyet fotgjengerfelt. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsenes §
2.4.
Eksisterende sti starter ved enden av ny rulleskiløype ved krysningspunktet på Haversveien.
Her står i dag et skilt med oversikt over stiforbindelser ut i terrenget. Ny rulleskiløype vil gi
god forbindelse ut til stien her, så lenge skiltet flyttes og det terrengmessig legges til rette for
tilgang til sti. Dette er også lagt inn i bestemmelse 2.4.
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Når det gjelder krysningspunktet mellom gang-sykkelvei langs Fv.30 og Grendeveien, så går
problematikken her på gang- og sykkelveien fra sentrum og sørover ned mot krysningen over
Grendeveien. Gang- og sykkelveien kommer med et fall på ca. 5 %, mens det flater ut de siste
30 m inn mot krysset. Det er vanskelig å lage noen avkjøringsmulighet for å minke farten for
rulleskiløpere her, da det er begrenset areal tilgjengelig pga. Kaldbekken som krysser
Grendeveien i rør her. For å øke trafikksikkerheten her foreslås det å bedre siktforholdene
gjennom å fjerne vegetasjon langs nedre del av gang- og sykkelveien på nordøstsiden av
krysningen. Dette vil gi god sikt opp bakken. I tillegg bør det lages et opphøyd gangfelt her,
for å sikre at bilene setter ned farten før fotgjengerkrysningen. Disse to tiltakene sikres
gjennom en rekkefølgebestemmelse, §5.1 i planbestemmelsene.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Planforslaget vil ikke medføre særlige konsekvenser for klima og miljø. Rulleskiløypa vil
omfatte nytt terreng, men en gjennomgang av alle naturbaser tilsier at tiltaket ikke berører
områder med utvalgte naturtyper, prioriterte arter, rødlistearter osv. En rulleskiforbindelse ned
til sentrum vil tvert imot kunne bidra til mindre biltrafikk og legge til rette for friluftslivet.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, detaljregulering
av rulleskiløype i Haversveien, plan-ID 201601 i Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbestemmelser, datert 21.08.17.
2. Plankart, datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 21.08.17.
4. ROS-analyse, datert 02.06.17.
Behandling i formannskapet 07.09.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet 07.09.2017/formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Tynset kommunestyre vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, detaljregulering
av rulleskiløype i Haversveien, plan-ID 201601 i Tynset kommune med følgende dokumenter:
1. Planbestemmelser, datert 21.08.17.
2. Plankart, datert 02.06.17.
3. Planbeskrivelse, datert 21.08.17.
4. ROS-analyse, datert 02.06.17.
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REVIDERING AV FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA
MINDRE AVLØPSANLEGG
Arkiv: M39
Arkivsaksnr.: 16/351

Saksbehandler:
Bjørn Magne Brekken

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
29/16
Kommunestyret
48/17
Formannskapet
83/17
Kommunestyret

Møtedato
29.03.2016
07.04.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og
lignende), felles for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset har vært ute
til høring i perioden 01.05.2017 – 01.08.2017. Forslag til forskrift legges fram for
kommunestyret for endelig vedtak. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner
forslaget til forskrift.
Vedlegg:
1. Revidert forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus,
hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune, Hedmark.
2. Høringsuttalelsene fra Fylkesmannen i Hedmark.
3. Hedmark fylkeskommune.
4. Maskinentreprenørenes forbund.
5. Gudbrand Aasheim.
Melding om vedtak sendes til:
Os Kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN
Tolga Kommune Kommunehuset 2540 TOLGA
Folldal Kommune Gruvevegen 7 2580 FOLLDAL
Alvdal Kommune Nyborg 2560 ALVDAL
Rendalen Kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR
Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 2325 HAMAR
Maskinentreprenørenes forbund Postboks 505 Sentrum 0105 OSLO
Gudbrand Aasheim Skoleveien 11 2325 RENDALEN
Saksopplysninger
Forslag til forskrift gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen
bebyggelse med innlagt vann i de områdene i Alvdal, Folldal, Os, Rendalen Tolga, Tynset
kommuner som ikke er tilkoplet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger
50 pe. I utkastet til forskriften finnes det forklaring på faguttrykkene som er brukt i
saksutredningen.
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Formannskapet vedtok den 07.04.17 å legge forslaget til revidert lokal forskrift om utslipp av
sanitært avløpsvann fra mindre avløpsvann ut på offentlig høring i perioden 01.05.2017 –
01.08.2017.
Samarbeidsgruppene i kommunene har vurdert innspillene og forskriften oversendes
kommunestyret for endelig behandling med vedtak om ikrafttreden. Dersom forskriften blir
endret, må den sendes ut på ny høring.
Sakvurdering
Formålet med forskriftsrevideringen har vært å gi klare regler for søkere, noe som vil gi en
raskere og enklere behandling av sakene. Videre var det ønskelig å vurdere hvordan den
opprinnelige forskriften har fungert frem til i dag. Dette med bakgrunn i at det ofte kommer
inn saker hvor nye løsninger har kommet på markedet som det ikke er tatt høyde for i den
opprinnelige forskriften. Herunder tette tanker tilknyttet vannbesparende toalett. Det var et
generelt forbud mot tette tanker i den opprinnelige forskriften. Tette tanker for gråvann vil
fremdeles ikke være tillatt.
Forslaget til revidert forskrift er gjennomgått etter høringen og arbeidsgruppa har da foretatt
noen mindre justeringen. Det har kommet inn 4 høringsuttalelser og innholdet i disse med
arbeidsgruppas konklusjoner er som følger:
Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Gruppa har tolket fylkesmannens uttalelse til at disse ikke har vesentlige innvendinger mot
forskriften, men peker på at forskriftens §8-2 burde konkretisere hvem som har tilgang til
bruken av toalett i driftsbygninger. Gruppas fokus for slike løsninger har vært om vi fortsatt
skal tillate toalettavløp direkte ut i gjødsellager i driftsbygninger. Dette har hittil vært en
løsning som har vært tillatt og akseptert i driftsbygninger. Mattilsynet har med grunnlag i en
rapport, som ble utarbeidet i 2013, anbefalt kommunene å forby slike toalettløsninger på
grunn av smittefarer. Ingen har gitt innspill på dette spørsmålet i høringsrunden.
Fylkesmannen har kun sett på hvem som eventuelt kan benytte toalettet. Gruppa synes
fylkesmannens merknad blir svært vanskelig å håndtere i praksis. Vi har foreslått en
videreføring fra gjeldende forskrift. Avgrensningen er til de som har sitt arbeid i
driftsbygningen. I samme paragraf er det også tatt forbehold om at løsningen utgår dersom
myndighetene på et senere tidspunkt faktisk forbyr slike løsninger. På den måten kan
forskriften leve videre uten ny revidering, dersom Mattilsynet eller andre organer, på et senere
tidspunkt innfører totalforbud mot ordningen.
- Forskriften åpner for minirenseanlegg i bygninger i sporadisk bruk (hytter osv). Slike anlegg
kan være sårbare i slike tilfeller. Fylkesmannen mener at dokumenterte driftserfaringer (§124) for slike anlegg også må kunne antyde hvor store belastningsvariasjoner anlegget kan tåle
uten at driftsfunksjonen og rensegraden reduseres uakseptabelt mye. Gruppa har etter en nøye
vurdering kommet fram til at forskriftsteksten er god nok slik den er.
- Det anbefales at det brukes fullstendige setninger i forskriftsteksten. Gruppa mener at så
lenge forskriften blir gjenstand for kontroll og korrekturlesning av Norsk Lovtidend før den
blir kunngjort, så blir slike ting ivaretatt.
Fra fylkeskommunen i Hedmark:
Har ingen vesentlige kommentarer til forskriften og ser det som positivt med felles forskrift
for alle kommunene.
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Fra Maskinentreprenørenes forbund MEF:
MEF har mange medlemmer med lang erfaring i planlegging og bygging av mindre
avløpsanlegg.
- Det pekes på benevnelser brukt på kompetanse/ansvarsområder i søknadsprosessen. Selve
utslippssøknaden behandles med hjemmel i forurensningslov, mens bygginga av anlegget
behandles med hjemmel i plan- og bygningslov. Ansvarsrett gjelder kun i
byggesaksbehandlingen. I forskrift hadde vi brukt benevnelsen «planlegger» under § 7, noe
som MEF mener blir noe upresist. Vi har derfor endret benevnelsen til «prosjekterende».
- MEF har foreslått en konkretisert relevant fagutdanning for utførende for alle typer anlegg,
da de synes at begrepsbruken i § 7 siste kulepunkt er noe upresis. Arbeidsgruppa har derfor
kuttet ut deler av teksten slik at denne nå bare krever relevant fagkompetanse, samt ADK 1
kurs eller tilsvarende.
Gudbrand Aasheim- Rendalen:
Aasheim forestår i dag septiktømminga i Rendalen. Arbeidsgruppa mener at mye av det han
lister opp er vurdert og hensyntatt i revidert forskrift.
- Kravet om helårsveg der det legges ned tett tank bør kuttes ut. Utgangspunktet for kravet er
at alle tanker skal være tilgjengelig året rundt. Dette på grunn av krisetømminger. Flere hytter
ligger langs veger med sporadisk vinterbrøyting. Gruppa har da tilført i §§7 og 7 at kravet om
helårsveg kan fravikes for fritidsboliger dersom forsvarlig slamtømming likevel kan ivaretas. I
disse tilfellene vil forsvarlig tømming være å sikre at tanken tømmes senhøstes. Videre vil
kravene i forslag til forskrift § 8.1 om nivåvarsler m/alarm bidra til å forhindre overbelastning.
Dette gjør at behovet for krisetømming ikke fører til akutt forurensing, men medfører at
toalettet ikke kan benyttes i denne perioden.
- Er skeptisk til kravet om at støtbelaster i lukka infiltrasjonsanlegg skal brukes. I revidert
forskrift hadde vi videreført gjeldende forskrift på dette punktet. I forskrift har vi vist til
VA/Miljøblad nr. 59. Stiftelsen VA/Miljø-blad er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk
forening (NKF) og Norsk Vann. Hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske
løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse
normene har fått navnet VA/Miljø-blad. Norsk Rørsenter er prosjektledere for VA/Miljøbladene. Offentlige myndigheter og øvrige fagmiljøer innenfor avløpsteknikk i Norge, bruker
disse dokumentene som styringsverktøy i sitt arbeide. Gruppa har besluttet at selve kravet om
støtbelaster sløyfes i tekstdelen, men at det da bare vises til at anleggene skal utføres i henhold
til VA/Miljøblad nr. 59.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø
En viktig hensikt med forskriften er å minske forurensing fra mindre avløpsanlegg.
Forskriften hjemles i forurensningsloven og hensyn til klima og miljø anses derfor ivaretatt.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner forslaget til forskrift.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommunestyre vedtar «Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre
avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende) for Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og
Tynset kommune, Hedmark», som vedlagt.
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.
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Vedtaket hjemles i Forurensningsforskriften § 12-6 som tillater kommunen å fastsette lokal
forskrift som erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 30 av 64

Sak 84/17
SALG AV TOMTEAREAL MELLOM FIAS OG TYNSET RENSEANLEGG
Arkiv: 611
Arkivsaksnr.: 17/678

Saksbehandler:
Jostein Hauge

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
84/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
SK-Bygg har økt behov for vinterlagringsplass av maskiner og utstyr, og ønsker derfor å kjøpe
tilleggsareal på 0,7 dekar av Tynset kommune. Arealet ligger ved Nytrøa industriområde
mellom FIAS gjenvinningsstasjon og Tynset renseanlegg.
Vedlegg
1. E-post av 25.04.17 – Aksept fra FIAS
2. Kart over aktuelt tomteareal
Melding om vedtak sendes til
SK-Bygg v./ Roar Kolstad, 2500 Tynset
Saksopplysninger
SK-Bygg v./Roar Kolstad sendte 06.04.17 søknad per e-post om å få kjøpe 0,7 dekar
tilleggsareal av Tynset kommune som en utvidelse av eget tomteareal på Nytrøa.
Søknaden kommer som følge av økt behov for vinterlagringsplass av maskiner og utstyr, og
de har planer om å oppføre ett bygg som dekker dette behovet på tomta.
SK-Bygg eier industritomt gnr. 44, bnr 559 på ca. 5 dekar som de leier ut til FIAS
gjenvinningsstasjon på Nytrøa.
FIAS leier i dag ca. 2 dekar av Tynset kommune på naboeiendommen til SK-Bygg, og en liten
del av dette arealet blir berørt av et eventuelt tomtekjøp fra SK-Bygg.
Driftssjef i FIAS, Ståle Vangskåsen har ingenting imot kjøpet som reduserer deres leieområde
minimalt, og aksepterer denne løsningen per brev med vedlagt kartskisse og forklaring.
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Skravert område er omsøkt tomt på 700 m2

Saksvurdering
Industriområdet på Nytrøa er fullt, men Tynset kommune har tilleggsareal som kan fradeles i
området SK-Bygg ønsker å kjøpe. Omsøkt tomt ligger gunstig til med tanke på adkomst og
bruken tiltenkt denne tomta.
Tilleggsarealet ble kjøpt av Tynset kommune i forbindelse med planleggingen av nye Tynset
renseanlegg, og det ble satt nye tomtepriser per m2 for salg av dette arealet.
Det foreslås at en kjøpsavtale gjennomføres med de prisene som er satt for tilleggsareal kr.
130,- per m2, som da gir en kjøpesum på kr. 91 000,- + omkostninger.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Omsøkt tomteareal ligger gunstig til geografisk i forhold til SK-Byggs eksisterende tomt og
aktiviteter.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner salg av tilleggsareal fra matrikkelenhet gnr/bnr 46/54 og 44/25 på
om lag 0,7 dekar til SK-Bygg v. Roar Kolstad.
Prisen settes til kr 130 pr. m2. Kostnader for oppmåling, tinglysning og eventuelle andre
omkostninger betales av kjøper.
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OVERSIKT/VEDLIKEHOLDSBEHOV TRYGDEBOLIGER (TILRETTELAGTE
BOLIGER)
Arkiv: 231
Arkivsaksnr.: 17/218

Saksbehandler:
Ove Rønningen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
13/17
Kommunestyret
29/17
Kommunestyret
85/17
Kommunestyret

Møtedato
28.02.2017
28.03.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Ved kommunestyresak 29/17 ble det fattet vedtak om at rådmannen skulle legge frem oversikt
over kommunens trygdeboliger med beskrivelse av tilstand, og eventuelt tidsplan og
prisanslag på nødvendig vedlikehold for kommunestyret innen 1. oktober 2017.
Vedlegg
Oversikt/vedlikeholdsbehov trygdeboliger (tilrettelagte boliger)
Melding om vedtak sendes til
Tekniske tjenester
Saksopplysninger
Trygdeboliger (eller tilrettelagde boliger) er leietakers eget hjem, men samtidig en integrert
del av det tilbud omsorgstjenesten har, - et botilbud tilpasset den enkeltes behov. Boligene har
tids-ubestemte leieavtaler. Tynset kommune har i dag trygdeboliger på Kvikne, Tynset og i
Tylldalen.
Saksvurdering
Kommunen har trygdeboliger av eldre og nyere dato, de eldste er fra 1971(Furumoen).
Boligene inngår i eiendomsavdelingens vedlikeholdsplan og er i akseptabel stand. Imidlertid
tilsier anslåtte kostnader for vedlikehold, (se vedlegg) at det bør settes av midler i
driftsbudsjettet over noen år. Det er kjøkken, bad og taktekking som har størst behov for
oppgradering.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar oversikt/vedlikeholdsbehov trygdeboliger (tilrettelagte boliger) til
orientering.
2. Midler til vedlikehold innarbeides i budsjett og virksomhetsplan.
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OVERDRAGELSE AV 1 AKSJE I ANNO MUSEUM A/S
Arkiv: C56
Arkivsaksnr.: 17/1507

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
86/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet tilbyr Tynset kommune én aksje i Anno museum AS, til kr
0,-. Tynset kommune er den eneste kommunen i Nord- Østerdal som ikke er museumseier. De
andre kommunene i regionen har mottatt en aksje allerede som museumseiere. Alle
museumseierne har inngått nye konsolideringsavtaler med Anno museum AS. Tynset
museums- og historielag og Tylldalen bygdetun har derigjennom mottatt hver sin aksje. Kort
oppsummert er bakgrunnen for utdelingen av én aksje til hver av kommunene og
museumseierne i Nord-Østerdal et ønske om et enda større engasjement for museumssektoren
i regionen. Tynset kommunen bidrar økonomisk med kr 140 000,- per år i tilskudd til Anno
museum AS.
Vedlegg
Tilbudsbrev fra Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet
Aksjeavtale
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet
Saksopplysninger
I brev datert 10.09.17 får Tynset kommune tilbud om 1 aksje fra Anno museum AS. Samme
tilbud har gått til hver av de lokale museumseierne og kommunene som stiftelsen har
representert i Anno museum AS.
Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet sin aksjeandel i Anno museum AS er 10%. Stiftelsen eier 50
aksjer i Anno museum AS a kr 10.000,- per aksje.
Stiftelsen ble aksjeeier ved opprettelsen av Hedmark fylkesmuseum AS i 2010. Hedmark
fylkesmuseum AS har senere skiftet navn til Anno museum AS. Frem til 2010 hadde
Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet hatt driftsansvar for museene etter museumsreformen i fra
2006 med formål å forvalte de bygningene og samlingen som stiftelsen eier, og å fremme
museumsvirksomheten.
Ved opprettelsen av Hedmark fylkesmuseum AS, overlot Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet
driftsansvaret til fylkesmuseet og gikk inn som deleier i aksjeselskapet. Stiftelsen har siden da
ivaretatt formålet sitt i forhold til museumsvirksomhet ved å forvalte og ivareta museenes
interesser overfor Anno museum som driftsselskap.
I motsetning til de andre kommunene i Nord-Østerdalen er ikke Tynset kommune
museumseier. Tynset museums- og historielag eier Museumsparken på Tynset og Tylldalen
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bygdetun er en egen stiftelse som eier Tylldalen bygdetun, Tronshall og noen andre eldre
bygninger i Tylldalen. I løpet av høsten 2016 og våren 2017 er det inngått nye
konsolideringsavtaler mellom Anno museum AS og alle museumsenhetene tilhørende
Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet. I forbindelse med drøftingene om ny konsolideringsavtaler
kom det opp et ønske fra museumseierne om å overta hver sin aksjepost fra stiftelsen, slik at
alle kommuner/museumseiere kan delta i generalforsamlinger og aksjonærmøter. De andre
kommunene ønsket at Tynset kommune også skulle få ta over én aksje, selv om kommunen
ikke er museumseier. Styret i Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet mener også det er positivt om
de enkelte museene får anledning til å medvirke i Anno museum AS, også som eiere.
Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet vil fortsatt være aksjeeier og ivareta sin rolle som det i Anno
museum AS, men mener det ikke er riktig at stiftelsen representerer hele regionens
museumsinteresser i Anno museum AS alene. Kort oppsummert er bakgrunnen for utdelingen
av 1 aksje til hver av kommunene og museumseierne i Nord- Østerdal et ønske om et enda
større engasjement for museumssektoren i regionen.
Tynset museums- og historielag og Tylldalen bygdetun har i løpet av våren 2017 fått ny
konsolideringsavtale og overtatt hver sin aksje fra Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet. I den
forbindelsen ønsket Tylldalen bygdetun at Tynset kommune skulle overta deres aksje, men det
var ikke mulig i henhold til aksjelovgivningen.
Saksvurdering
Det er uttrykt ønske fra Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet, og de ulike museumseierne i
stiftelsen at Tynset kommune skal få mulighet til å overta én aksje fra stiftelsen. Tylldalen
bygdetun og Tynset museums- og historielag har i flere år uttrykt et ønske om mer
engasjement og støtte fra Tynset kommune i forhold til drift av museene. Tynset bygdetun har
på et tidspunkt luftet ideen om at Tynset kommune kunne overta som eier av bygningsmassen.
Begge museumsenhetene drives av frivillige med små budsjetter, og har hus med krevende
vedlikeholdsbehov. Det er derfor forståelig at museumsenhetene ønsker mer hjelp fra Tynset
kommune, men kommunen har ikke sett det som aktuelt å gå inn som museumseier.
Kultursjefen er per i dag med i styret i Tylldalen bygdetun, og har også hatt samarbeidsmøter
med Tynset museums- og historielag i forbindelse med konsolideringsprosessen. Kultursjefen
blir også invitert på rådsmøter i stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet, og har deltatt på noen andre
samarbeidsmøter med Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet og kommunene som er museumseiere.
Tidligere kunne Tynset kommune innhente kulturminnefaglig kompetanse fra
museumssenteret på Ramsmoen, f.eks i forbindelse med behandling av rivningssaker. Denne
tjenesten tilbys ikke lenger fra museumssenteret. Før konsolideringen inn i Anno ble det sagt
at Tynset kommune kunne få rådgiving i kulturminnesaker tilbake for det årlige tilskuddet
kommunen yter. Kommunen har ikke selv kulturminnefaglig kompetanse ansatt.
Som alle de andre kommunene i Nord- Østerdal bidrar Tynset kommune med et fast årlig
beløp til drift av Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet. For Tynset kommune er beløpet kr
140 000,- Siden Tynset kommune ikke er museumseier, har ikke kommunen noen innflytelse
i driften i museet. Når alle de andre kommunene i Nord Østerdalen har overtatt en aksje i
Anno AS, betyr det at Tynset kommune står utenfor et fellesskap som har
medbestemmelsesmulighet i museumsdriften. Siden Tynset kommune allerede bidrar
økonomisk, kan det være positivt å motta en aksje for å kunne få innflytelse og større innsyn i
museumsdriften. Tynset kommune har ikke ansatt kompetanse på kulturminnefeltet, og har
ikke avsatt ressurser til museumsarbeid. Det betyr at for å følge opp aksjonærmøter og
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lignende må dette i tilfelle prioriteres fra andre oppgaver innen kultursektoren. Det er derfor
ikke realistisk å tro at Tynset kommunen kan ta et større ansvar for drift av de private
museene i kommunen
Tynset kommune ser det allikevel som positivt at kommunen gis mulighet til innflytelse og
innsyn i museumsdriften i kommunen og regionen og kan stå sammen med de andre
kommunene om dette.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ingen konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune overtar én aksje i Anno museum AS fra stiftelsen NordØsterdalsmuseet.
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HØRINGSUTTALELSE "KULTURSTRATEGI FOR HEDMARK
FYLKESKOMMUNE 2018-2022"
Arkiv: 453
Arkivsaksnr.: 17/1540

Saksbehandler:
Beate Hjertager

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
87/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Fylkesrådet har sendt utkast til Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 ut på
høring svarfrist 26. oktober. Ansatte i kulturtjenesten har kommet med innspill til strategien.
Forslag til høringsuttalelse bygger på disse innspillene. Forslag til høringsuttalelse foreslås
vedtatt av kommunestyret og oversendt fylkeskommunen innen høringsfristen.
Vedlegg
1. Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018 – 2022
2. Forslag til høringsuttalelse fra Tynset kommune på Kulturstrategi for Hedmark 2018-2022
Melding om vedtak sendes til
Kulturtjenesten
Saksopplysninger
Fylkesrådet har sendt utkast til Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 ut på
høring. Høringsfristen er 26. oktober. Arbeidet med kulturstrategi ble startet våren 2017 med
blant annet innspillseminar. Her deltok representanter fra kommunene i Hedmark, kunstnere,
ulike kunst- og kulturinstitusjoner, festivaler, samt representanter fra det frivillige kulturlivet.
Kulturstrategien bygger på innspill fra seminaret, samt de utfordringer og prioriteringer som
framheves i Regional planstrategi 2016-2020. Til grunn ligger også rapporten
Kunstformidling i Hedmark, samt andre nasjonale føringer.
Kulturstrategien er overordnet og vil i begrenset grad gå inn på de enkelte fagområdene. Den
er kortfattet og viser visjon, et hovedmål, tre prioriteringer på tvers av fagområdene, fire
delmål og fem veivalg. Sistnevnte viser hvilke arbeidsmåter fylkeskommunen vektlegger.
Strategien skal følges opp med konkrete handlingsplaner våren 2018.
Tynset kommunes høringsuttalelse er utarbeidet på grunnlag av innspill fra ansatte i
kulturtjenesten. Høringsuttalelsen er strukturert etter fire hovedspørsmål fylkeskommunen har
satt opp i sitt høringsbrev:
1) Hvilke, om noen, kommentarer har du til visjon og hovedmål?
2) I kulturstrategien er det tre prioriteringer på tvers. Disse er viktige for utviklingen av
kulturfeltet i Hedmark. Hvilke, om noen, kommentarer har du til disse prioriteringene?
3) Kulturstrategien har fire delmål. Disse rommer bredden i Kulturenhetens faglige
arbeid. Hvilke, om noen, kommentarer har du til delmålene?
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4) I kulturstrategien er det fem veivalg som skal styrke rollen vår som samfunnsutvikler.
Dette er fem arbeidsmåter som vi ønsker å bruke mer aktivt i årene som kommer.
Hvilke, om noen, kommentarer har du til disse?
Saksvurdering
Høringsuttalelsen ligger vedlagt saken.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen spesielle konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
1. Vedlagte høringsuttalelse vedtas av kommunestyret og sendes Hedmark fylkeskommune
som Tynset kommunes høringssvar.
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REKRUTTERING FAGKOMPETANSE HELSE OG OMSORG
Arkiv: 000
Arkivsaksnr.: 17/426

Saksbehandler:
Øystein Kyrre Johansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
25/17
Kommunestyret
88/17
Kommunestyret

Møtedato
28.03.2017
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har i likhet med sektoren i resten av landet
utfordringer knyttet til rekruttering av høgskoleutdannet personell. Mest kritisk er
rekrutteringen av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og sykepleiere, men det ser også
ut til at det blir vanskeligere å rekruttere til stillinger som fastlege.
Som et resultat av dette hadde kommunestyret oppe en sak (K-sak 25/17) om bruk av
vikarbyrå og jobbing med tiltak knyttet til stabilisering og rekruttering. Denne saken tar for
seg punktene beskrevet i nevnte sak.
Vedlegg
Tiltak rekruttere og beholde fagkompetanse med treårig høgskoleutdanning
Melding om vedtak sendes til
Helse- og omsorgssjef
Hovedtillitsvalgte i NSF, FF, Delta og FO.
Saksopplysninger
Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har i likhet med sektoren i resten av landet
utfordringer knyttet til rekruttering av høgskoleutdannet personell. Mest kritisk er
rekrutteringen av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og sykepleiere, men også med
gryende problematikk ifht å rekruttere fastleger.
Som et resultat av dette hadde kommunestyret oppe en sak (25/17) om bruk av vikarbyrå og
jobbing med tiltak knyttet til stabilisering og rekruttering.
Vedtaket i denne saken ble:
1. Rådmannen bes gi en oversikt til kommunestyret for estimert behov for innleie av
tjenester fra vikarbyrå i forhold til helse- og omsorgssektoren.
2. Tynset kommune, kommunestyret, vil på den bakgrunn vurdere å gjennomføre en
anbudsprosess for å få på plass avtaler med aktuelle leverandører av vikartjenester
innen helse- og omsorgssektoren.
3. Rådmannen bes utarbeide, senest 1. juli 2017, en plan for rekruttere og beholde
nødvendig kompetanse for fremtiden på permanent basis.
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Saksvurdering
Kommunestyrets vedtak har omfattende konsekvenser og krever mye prosessarbeid. Spesielt
det å utarbeide plan for å kartlegge, rekruttere og beholde kompetanse er noe som krever mye
arbeid, dialog og involvering av tillitsvalgte og ansatte.
Først noen kommentarer til de to første punktene i vedtaket:
Behov for innleie:
• Pr dags dato har vi utfordringer med å rekruttere sykepleiere som tidligere. Man har
likevel gjennom kreativ bruk av personalet og ekstra innsats klart å få kabalen til å gå
opp enn så lenge. Det understrekes at behovet for innleie og bruk av vikarer dette
uansett vil være et øyeblikksbilde, og at situasjonen på kort tid kan være helt
annerledes i den ene eller andre retningen.
Så langt i år er det testet ut modeller for hvordan man best mulig kan utnytte den
kompetansen man faktisk disponerer. En «Flåte sykepleier» modell er et tiltak som er
testet ut med gode erfaringer. Hensikten har vært å sikre tilgang til sykepleierkompetanse i alle avdelinger. Tiltaket har gitt en bedre faglig og kvalitativ tjeneste for
pasientene, tryggere og bedre samhandling på tvers av tjenesten. Sykepleiernes
kompetanse, erfaring, trygghet og samarbeid på tvers er styrket. Dette skal vi ta med
oss videre i vurderingene på hvordan vi må organisere oss på best mulig måte.
Det har allikevel vært akutte behov slik som det ble beskrevet i sak 25/17. Dette har
ført til at sektoren så langt i 2017 har leid inn 1 årsverk i om lag 4 mnd fra vikarbyrå til
en kostnad på ca 200 000,-. Pr dato har vi ikke leid inn ansatte fra vikarbyrå.
Anbud vikarbyrå:
• På bakgrunn av vedtak i sak 25/17 har man avventet med å utlyse anbud. Det
understrekes at andre kommuner har vært i kontakt med oss i den hensikt å bli med på
en felles og større anbudsprosess på leveranser på både helse (lege etc) og
omsorgstjenester. Går man til en utlysning av anbud vil nok flere kommuner gjøre
dette samlet.
Plan rekruttering:
• Det er viktig at fremtidig arbeid med stabilisering og rekruttering blir jobbet med for
hele kommunen (ikke bare HO sektoren) og for hele regionen i og med at det er et
felles arbeidsmarked. Vi har rekrutteringsutfordringer også innen ledelse, tekniske fag
og annet. Samtidig må vi så langt det lar seg gjøre unngå å konkurrere om de samme
ressursene mellom kommunene eller internt i egen kommune. Dette er en reell
problemstilling i dag.
• HO sektoren har gått igjennom hva vi har av tidligere tiltak og vurdert nye tiltak. Vi
har mange ulike økonomiske insentiver, men disse har vi ikke vært flinke nok til
reklamere for slik at de kanskje har blitt oppfattet som en del av den ordinære lønna og
ikke et stimuleringstiltak som det er tenkt å være. Det er også behov for å justere
satsene da de har vært uedret i mange år. Noen «funksjonstillegg» bør også forvaltes
på andre måter for å ha ønsket effekt. Oppsummert har dette vært drøftet med
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hovedtillitsvalgte, som også har gitt klarsignal til at dette presenteres i dette
saksfremlegget. Noen av tiltakene er av faglig karakter, andre av økonomisk karakter.
Noen er kostnadsdrivende, andre ikke. Se saksdokumentene tilknyttet saken for
detaljer. De som har kostnader knyttet til seg må innarbeides i virksomhetsplan og
godkjennes politisk.
• Det er også en oppfatning av at det å få et styrket og utvidet reelt desentralisert
utdanningstilbud vil gjøre mye for kompetansetilgangen og rekrutteringen. Dette
jobbes det med i regionråd sammenheng og på politisk nivå. Denne type tilbud har vist
seg å ha effekt tidligere og vil etter all sannsynlighet ha det også nå.
• Regionrådet har satt i gang et arbeid som går på å rekruttere arbeidskraft og
kompetanse til regionen. Representanter fra Tynset kommunen deltok i oppstartsmøtet.
Det skal arbeides videre med dette fra regionrådets side og vi har forventinger om at
det vil gi positive resultater. Regionrådets prosjekt omfatter både offentlig sektor og
privat næringsliv.
• Det er nødvendig at Tynset kommune får på plass ressurser som blant mye annet kan
jobbe overordnet i egen kommune, men også regionalt med denne type utfordringer
slik at vi lykkes bedre med stabiliserings- og rekrutteringstiltak i fremtiden.
• Det er viktig at fremtidig jobbing med stabilisering og rekruttering blir jobbet med for
hele kommunen (ikke bare HO sektoren) og for regionen. Vi har
rekrutteringsutfordringer også innen ledelse, tekniske fag og annet.
• Det jobbes i regionråd sammenheng og politisk med å få styrket og utvidet et reelt
desentralisert studietilbud innen aktuelle fagfelt. Dette vil ha stor betydning for
fagrekrutteringen til regionen i fremtiden.
• Kommunen må bli flinkere til å synliggjøre stabiliserings- og rekrutteringstiltak vi
faktisk har. Dette kan blant annet gjøres i gode stillingsannonser, hjemmesider etc.
Dette sikres også gjennom korrekt forvaltning av de ulike tiltak.
• Kommunen må avsette resurs til organisasjons- og personalutvikling slik at man har
kapasitet til å jobbe med disse og flere utfordringer i fremtiden.
• Det må vurderes om man bør utarbeide et felles anbud for flere kommuner på helse- og
omsorgstjenester i Nord-Østerdalen. Er ikke behovet der utlyses det ikke noe anbud.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Rådmannens innstilling:
1. Rådmann bes om å kartlegge om andre kommuner i regionen har behov for tjenester fra
vikarbyrå og om det er ønskelig å gå ut med et felles anbud på dette.
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2. Det gis støtte til at de stabiliserings- og rekrutteringstiltak det har vært jobbet med i HOsektoren tas med i arbeidet med virksomhetsplan og blir en del av denne prosessen.
3. Jobbingen som gjøres på ulike arenaer med tanke på reelle desentraliserte
høgskoleutdanninger følges opp både fra administrativt og politisk nivå.
4. Kommunen må sikre at de stabiliserings og rekrutteringstiltak som er etablert blir
tydeliggjort for egne ansatte og søkere til våre stillinger.
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NÆRINGSARBEIDET I FJELLREGIONEN - HØRING
Arkiv: 033 &13
Arkivsaksnr.: 17/1021

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
89/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Regionrådet for fjellregionen har nå sendt dokumentet «Organisering av kommunenes
næringsarbeid i fjellregionen» ut på høring. Vedlagt utredningen ligger en egenevaluering
utarbeidet av de to regionale næringssjefene. Begge dokumentene gir viktig
bakgrunnsinformasjon for denne saken og er vedlagt saksframstillingen.
En arbeidsgruppe bestående av rådmenn, regionale næringssjefer og leder for Rørosregionen
næringshage AS har lagt fram en rapport som skisserer 4 mulige modeller for framtidig
organisering av næringsarbeidet i Fjellregionen. I saken innstilles det på at dagens ordning
med to regionale næringssjefer ikke videreføres etter 31.12.2017.
Vedlegg
Invitasjon til høring, datert 12.06.2017
Organisering av kommunenes næringsarbeid i fjellregionen
Næringsarbeid i fjellregionen, egenevaluering av de to regionale næringssjefene
Status for næringsfondet pr. 09.10.2017
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for fjellregionen, v/Rune Jørgensen, Aumliveien 4c, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
I sak 63/17 fattet Regionrådet for fjellregionen følgende vedtak:
«Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til fremtidig organisering av
næringsarbeidet.
Arbeidsgruppa består av rådmennene i de 8 kommunene, de to regionale næringssjefene og
daglig leder i næringshagen for Røros- og Tynset-regionene; Rørosregionen næringshage AS.
Arbeidsgruppa skal utrede et forslag til hvordan næringsarbeid på områdene politikk og
forvaltning bør struktureres og organiseres for kommunene i fjellregionen. Det innbefatter
bl.a. å se på om kommunenes forvaltningsoppgaver i næringsarbeidet bør legges til en eller to
regionale enheter og hvordan styringen av dette bør være. Arbeidsgruppa legger fram sitt
forslag innen 1. mars 2017.»
Regionrådet for fjellregionen har sendt dokumentet «Organisering av kommunenes
næringsarbeid i fjellregionen» på høring. Utvalget som står bak utredningen har bestått av
rådmannsgruppa i Regionrådet, en representant fra Rørosregionen Næringshage AS og de to
regionale næringssjefene. Vedlagt utredningen ligger en egenevaluering utarbeidet av de to
regionale næringssjefene.
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Fra 2014 har Regionrådets kommuner hatt to regionalt ansatte næringssjefer. De regionale
næringssjefstillingene ble besatt i mars/juli 2014. Ansettelsesforholdene deres er forlenget til
ut 2017, da høringen om framtidig organisering skal være klar.
Denne saken omhandler i hovedsak en evaluering av næringsarbeidet i Fjellregionen i årene
2014 til utgangen av 2017. I denne perioden har regionen hatt to regionalt ansatte
næringssjefer. Kommunene er invitert til å komme med innspill på hvordan næringsarbeidet
bør organiseres framover, fra og med 2018. Arbeidsgruppa har lansert 4 ulike modeller for
hvordan næringsarbeidet i kommunene og gjennom Regionrådet kan organiseres.
Arbeidsgruppa har ikke konkludert med hvilken av de fire modellene en bør velge.
I tillegg til arbeidsgruppas rapport har de to regionale næringssjefene foretatt en
egenevaluering som er vedlagt denne saken. Næringssjefene konkluderer med at det er behov
for endringer av organiseringen, men de har ikke konkludert med hvilke av de fire modellene
de vil anbefale for de kommende årene.
Næringsarbeidet i Fjellregionen har vært organisert på flere ulike måter de senere årene. De
fleste kommunene har egne næringssjefer i hel eller redusert stilling. I Folldal og Rendalen er
dette 100%-stillinger. I Tynset kommune har vi en 70%-stilling. Alvdal kommune har ingen
egen ansatt næringssjef, men kjøper hjelp til næringsarbeidet etter behov.
I tillegg til at kommunene hadde egne næringsmedarbeidere etablerte de fem kommunene
Tynset, Alvdal, Stor-Elvdal, Tolga og Rendalen et felles næringsapparat omkring 2008.
Stor-Elvdal gikk etter få år ut av dette samarbeidet, mens Os kommune kom inn som nytt
medlem. «Næringsservice for fjellregionen» gikk i 2012 konkurs og ble avviklet ved utgangen
av året.
Etter konkursen vurderte kommunene, Regionrådet og næringslivet (spesielt gjennom
Næringsforum i fjellregionen) organiseringen av det framtidige næringsarbeidet. Det var bred
enighet om at det ville være riktig å opprette en felles strategisk enhet for næringsarbeidet,
knyttet til Regionrådet for fjellregionen. Det ble samtidig sagt at kommunene selv skulle ha
ansvaret for å organisere førstelinjetjenesten. Det var resultatet av disse vurderingene som i
2012 endte med at det ble vedtatt å opprette de to regionale næringssjefstillingene vi har hatt
de siste tre årene. Disse stillingene ble besatt i mars og juli 2014, og skulle bestå som en
prøveordning i en tre-årsperiode. Det er nå bestemt at stillingene funksjonstid skal vare ut
2017.
I sin egenevaluering nevner de regionale næringssjefene noen av de større satsingene og
arbeidsområdene som de har vært involvert i siden 2014. Blant disse er fritidsboliger,
innlandsfisk, næringsmiddelforedling, dataserverparker, hotell, reiseliv, RPAS-senter
(aktivitet knyttet til droner), mineralutvinning, landbruks- og matnettverk, næringsfond m.m.
Det konkluderes med at «Ingen av oss som jobber direkte med tilrettelegging for nærings- og
bedriftsutvikling i regionen kan sies å ha spilt noen stor direkte rolle for verken
arbeidsplasser eller befolkningsutvikling, på kort sikt. Man må imidlertid jobbe strategisk
over tid for å kunne forvente substansielle resultater. En kan også spørre seg om det kunne
vært enda verre uten denne innsatsen.»
Den regionale næringsenheten har totalt kostet ca. 2,2 mill. kr pr. år. Enheten har blitt
finansiert gjennom et spleiselag der Regionrådets medlemskommuner har bidratt med kr 59
pr. innbygger. For Tynset kommune har kostnaden derfor vært om lag kr 330 000 pr. år.
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Beløpet har blitt dekket over næringsfondet. I tillegg har fylkeskommunene i Hedmark og SørTrøndelag bidratt med til sammen kr 500 000 pr år. Fylkeskommunene har nå varslet at
støtten derfra vil opphøre.
Hedmark fylkeskommune ønsker at deres støtte til næringsutvikling i fylket skal skje gjennom
færre, men større kompetansemiljøer enn tidligere. En av fylkeskommunens satsinger skjer
gjennom Hedmark kunnskapspark, som sommeren 2017 har etablert en avdeling i
Kompetansesenteret på Tynset med to ansatte. Fra omtrent samme tidspunkt har Innovasjon
Norge gjenopprettet en stilling på Tynset med kontorsted samlokalisert med Hedmark
kunnskapspark. Også Rørosregionen næringshage har etablert seg med en stilling i samme
kontorfellesskap og Rådhuset Vingelen har varslet at de etter hvert vil gjøre det samme.
I rapporten fra arbeidsgruppa som har evaluert organiseringen av næringsarbeidet i
Fjellregionen er det beskrevet fire alternativer til framtidig organisering. Kommunene er nå i
høringen invitert til å ta stilling til hvilke av de fire alternativene en ønsker å støtte.
Alternativene som er skissert er:
1. Kommunene etablerer to felles næringsenheter som følger bo- og arbeidsregionene
Tynset og Røros. Plasseres i henholdsvis Røros og Tynset etter
vertskommunemodellen. Det oppnevnes to rådgivende fagstyrer med politiske og/eller
administrative representanter fra de deltagende kommunene, inkludert landbruk og
plan. Rørosregionen næringshage og andre aktører driver det bedriftsrettede arbeidet.
Regionrådet driver det felles interessepolitiske arbeidet med støtte fra de to felles
næringsenhetene.
2. Det etableres en felles næringsenhet for alle kommunene i regionen, som plasseres i en
kommune etter vertskommunemodellen eller i Regionrådet. Det oppnevnes et fagstyre
med politiske og/eller administrative representanter fra de deltagende kommunene.
Rørosregionen næringshage og andre aktører driver det bedriftsrettede arbeidet.
3. Felles strategisk næringsenhet for alle kommunene i regionen, videreføres i
Regionrådet. Den styres av AU i Regionrådet. Rørosregionen næringshage og andre
aktører driver det bedriftsrettede arbeidet.
4. Den enkelte kommune tar ansvar for og organiserer sitt næringsutviklingsarbeid,
eventuelt inkludert førstelinjetjenesten. Rørosregionen næringshage og andre aktører
driver deler av det bedriftsrettede arbeidet.
Saksvurdering
Det er spesielt to forhold som tilsier at det nå er naturlig å vurdere en endring av hvordan
arbeidet med næringsutvikling i vår region skal se ut framover. Dette er:
• Etableringen av fire nye stillinger i Kompetansesenteret på Tynset i 2017, ved
Hedmark kunnskapspark (2), Innovasjon Norge (1) og Rørosregionen næringshage AS
(1)
• Fylkeskommunenes fjerning av økonomisk støtte til de regionale næringssjefsstillingene

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 45 av 64

Sak 89/17
Etableringen av de fire nye stillingene i Kompetansesenteret betyr at det nå blir mange
instanser som kan rette sitt arbeid direkte mot de næringsdrivende og deres bedrifter. Det blir
svært viktig at disse instansene finner en god samarbeidsform og samtidig en fornuftig
arbeidsdeling, slik at den samlede kompetansen og ressursene blir utnyttet best mulig.
Instanser i regionen som arbeider med bedriftsrådgivning og førstelinjetjeneste er i tillegg til
de som allerede er etablert i Kompetansesenteret, også Rådhuset Vingelen som utfører
oppdrag både for bedrifter og kommuner. Alvdal kommune er kanskje den kommunen som i
størst grad har kjøpt tjenester av Rådhuset Vingelen. Dette har sammenheng med at Alvdal
ikke har egen ansatt næringsmedarbeider.
Uten støtten fra fylkeskommunene vil det bli høyere kostnader for hver enkelt kommune,
dersom de regionale næringssjefene skal beholdes. For Tynset kommune vil dette bety at en
enda større andel av næringsfondets midler vil bli bundet opp til drift av stillinger. Dette er
midler som helst burde være disponible for andre næringsutviklingstiltak.
De regionale næringssjefene påpeker også behovet for koordinering i sin egenevaluering, og
minner samtidig om at det er knyttet stor usikkerhet til hvordan det tilretteleggende strategiske
næringsarbeidet som de har stått for skal organiseres framover.
Fra Tynset kommunes side har det blitt opplevd som en fordel at noe av det strategiske
næringsarbeidet har blitt ledet av de regionale næringssjefene. Av eksempler på områder der
samarbeidet har blitt oppfattet som nyttig fra kommunens side kan nevnes:
Hytteundersøkelsen som ble foretatt i alle regionens kommuner i 2016. Denne ga nyttig
informasjon til reiselivsarbeidet til alle de deltakende kommunene, og ble koordinert av en av
næringssjefene.
Arbeidet med dataserverparker gjennom bedriften Nordavind DC Sites AS, er tidkrevende og
krever stor innsats over tid for å kunne lykkes. Dette arbeidet, som Tynset, Alvdal og
Rendalen kommuner er involvert i, er ledet av en av næringssjefene. Dette er som nevnt
arbeid som tar mye tid og der nødvendig kompetanse utvikles gjennom arbeidet. Kommunene
kunne neppe gjort en like god jobb hver for seg i denne satsingen, uten at det ville gått på
bekostning av annet nødvendig arbeid.
Bredbånd er noe alle kommunene er opptatt av. En av næringssjefene har koordinert møter
med sentrale myndigheter og aktuelle utbyggere. Dette er langt mer rasjonelt enn om hver
enkelt kommune skulle arrangert slike møter.
Kommunens eget arbeid med næringsutvikling
Dette er i sum svært omfattende. Ordfører, rådmann, næringskonsulent, planavdeling og
landbruksavdeling er alle involvert i dette arbeidet. Næringskonsulenten har bl.a. ansvar for
saksbehandling av søknader der det søkes støtte til ulike etableringer og utviklingsprosjekter,
næringsfondsaker, etablererkurs og ulike utrednings- og sekretæroppgaver.
Det er vanskelig å se for seg at vesentlige deler av det arbeidet som kommunens egne ansatte
utfører innen næringsarbeidet kan eller bør settes bort til eksterne bedrifter. En annen sak er at
et samarbeid med disse andre i mange tilfeller vil være helt nødvendig.
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I dokumentet som Regionrådet nå har sendt på høring skisseres som nevnt 4 ulike forslag til
framtidig organisering. Alternativene står beskrevet sist i avsnittet «saksopplysninger».
Noen kommentarer til de ulike løsningene:
Alternativ 1.
Det foreslås at kommunene etablerer to felles næringsenheter. Dette er ikke helt ulikt dagens
løsning med to regionale næringssjefer. Det foreslås å etablere enheter for næring både i
Tynset og på Røros. Dette ligner mye på slik det har fungert de siste årene, da en av
næringssjefene har hatt kontorsted på Tynset og den andre i hovedsak har arbeidet på/fra
Røros. Med bedre styring enn hva som har vært tilfelle i den seneste tre-årsperioden kan dette
fungere, men de regionale næringssjefene mener selv at styringen har vært for dårlig. Dette er
kanskje en uheldig løsning med tanke på at det ofte er et ønske å samle kompetansen i et
selskap mest mulig.
Alternativ 2.
En felles næringsenhet for alle kommunene. Dette vurderes som en bedre løsning enn alt 1,
men plasseringen av en slik enhet kan bli utfordrende. Verken Tynset eller Røros vil være
villig til å gi slipp på en slik etablering. Det samme kan gjelde de andre kommunene i
Regionrådets område.
Alternativ 3.
Dette er en kopi av løsningen vi har hatt de siste tre årene. De regionale næringssjefen mener
selv at denne modellen ikke har fungert godt nok. Dette begrunnes bl.a. med manglende
styring, noe det sikkert er mulig å forbedre. Samtidig er finansieringen uavklart og vil bli
dyrere for kommunene enn den har vært, nå som fylkeskommunene ikke lenger vil bidra med
økonomisk støtte. Det økonomiske aspektet blir det samme i de tre første alternativene.
Alternativ 4.
Hver enkelt kommune tar ansvaret for sitt næringsutviklingsarbeid. Dette vurderes av
administrasjonen til å være det mest realistiske alternativet. I alle alternativer legges det til
grunn at Rørosregionen næringshage AS (og nå også Hedmark kunnskapspark og Innovasjon
Norge) skal ta seg av det bedriftsrettede arbeidet. Strategisk arbeid på mer overordnet nivå,
det de regionale næringssjefene har tatt seg av, må da utføres av Regionrådet og kommunene
hver for seg eller i fellesskap.
Alternativene 1-3 ligner alle på den organiseringen vi har hatt med de to regionale
næringssjefene. Disse vurderes som lite aktuelle, bl.a. fordi fylkeskommunene ikke lenger vil
bidra med finansieringen. Administrasjonen går derfor inn for å velge alternativ 4.
Ved å velge alt. 4, vil det strategiske næringsarbeidet som de to regionale næringssjefene har
utført bli overlatt til kommunene og Regionrådets ordinære drift. Regionrådet utfører også i
dag, uten de to stillingene, mye næringspolitisk arbeid. En kan se for seg at viktige
næringspolitiske saker, som krever stor innsats over en bestemt tidsperiode, kan løses
gjennom tidsavgrensede prosjekter. Saker med potensiale for utvikling av flere nye
arbeidsplasser, som for eksempel det arbeidet som utføres i Nordavind DC Sites AS, må
uansett videreføres. Det er allerede lagt ned stor arbeidsinnsats og mye ressurser i denne
saken, og dette arbeidet kan nå gi positive resultater.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Denne saken vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
Fondsbehandling
Dersom vedtaket i denne saken blir samsvarende med forslag til vedtak, vil det f.o.m. 2018
frigjøre midler på næringsfondet i størrelsesorden 330 000 kr, som da igjen kan bidra til å øke
årlig disponibelt beløp på fondet. Disponibel beholdning på fondet for bevilgninger i 2017 er
pr. 09.10.2017 kr 336 537.
Rådmannens innstilling:
Dagens ordning med to regionale næringssjefer videreføres ikke etter 31.12.2017.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 48 av 64

Sak 90/17
OPPDATERING AV TYNSET KOMMUNES EIERSKAPSMELDING
Arkiv: 030
Arkivsaksnr.: 17/1448

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
90/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Tynset kommunes eierskapsmelding ble sist oppdatert i 2013. Siden den gang har kommunen
bidratt til etableringen av tre nye selskaper. Denne saken er opprettet for å få innarbeidet de
siste endringene i eierskapsmeldingen.
Vedlegg
Forslag til oppdatert eierskapsmelding
Melding om vedtak sendes til
Kommunestyret
Saksopplysninger
Tynset kommunes eierskapsmelding ble utformet i 2012 og første gang vedtatt av
kommunestyret 24.04.2012. 7 ulike selskaper ble omtalt i meldingen. En lovendring i 2013
medførte at selskaper med selskapsformen A/L –andelslag, måtte skifte til annen
organisasjonsform. Av selskaper omtalt i eierskapsmeldingen gjaldt dette Kvikne-Rennebu
kraftlag A/L, som gikk over til å bli et samvirkeforetak (SA). Alvdal skurlag A/L valgte AS
som ny organisasjonsform. Disse endringene ble innarbeidet i eierskapsmeldingen og vedtatt i
kommunestyret 31.10.2013.
Det er ikke registrert andre endringer i de 7 selskapene som nå er omtalt i eierskapsmeldingen.
Siden oppdateringen i 2013 har imidlertid Tynset kommune bidratt til opprettelsen av tre nye
selskaper. Dette gjelder
• Tynset arrangement SA
• Norsk spekematfestival AS
• Nordavind Dc Sites AS
Eierskapsmeldingen består av tre deler. Del 1 omtaler selskapene der kommunen er medeier.
Det er denne delen som med visse mellomrom må oppdateres. Del 2 omhandler Kommunens
utøvelse av eierskap i framtiden og Del 3 beskriver ulike selskapsformer.
Saksvurdering
I vedtaket kommunestyret fattet i 2013, sist gang eierskapsmeldingen ble behandlet, står det
bl.a. at:
«Tynset kommunes eierskapsmelding, i den form den nå vedtas, legges fram for
kommunestyret til ny vurdering og eventuell revisjon når dette vurderes som påkrevet eller
hensiktsmessig.»
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Administrasjonen vurderer det nå som hensiktsmessig å oppdatere eierskapsmeldingen med
de endringer som har skjedd siden 2013. Omtale av de tre selskapene som er opprettet siden
2013 er derfor innarbeidet i eierskapsmeldingen. Norsk spekematfestival AS er formelt sett
100% eiet av Tynset arrangement SA og foreslås derfor nevnt under omtalen av Tynset
arrangement SA i eierskapsmeldingen. Det innstilles på at kommunens eierskapsmelding (Del
1) vedtas med de endringene som omtalen av de tre selskapene innebærer.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
Fondsbehandling
Denne saken vil ikke ha konsekvenser for ulike kommunale fond.
Råd og utvalg
Denne saken behandles bare i kommunestyret.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar å oppdatere eierskapsmeldingen med de endringer som er foreslått
innarbeidet i meldingen.
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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/349

Saksbehandler:
Norvald Veland

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
91/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Kontrollutvalget har arbeidet med et eget reglement for kontrollutvalget, og legger i denne
saken fram utkast til reglement.
Vedlegg
Utkast reglement for kontrollutvalget
Melding om vedtak sendes til
Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN
Saksopplysninger
Kontrollutvalget diskuterte i møte den 06.10.16 arbeidsform i kontrollutvalget og gjorde i sak
37/16 følgende vedtak: Kontrollutvalget diskuterte arbeidsform i utvalget og vil be
sekretariatet legge frem utkast til interne retningslinjer for arbeid i kontrollutvalget i Tynset
kommune.
I møte 29.11.16, sak 46/16, ble utkast til reglement behandlet i kontrollutvalget med følgende
vedtak: Framlagt utkast er et godt supplement for kontrollutvalget og synes dekkende for
kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde. Sekretariatet legger frem utkast til reglement
for kontrollutvalget i Tynset kommune som eget vedlegg. Utarbeidet utkast er i tråd med
oppgavene utvalget er pålagt gjennom lov og forskrifter. I møte den 20.04.17 sak 15/17 Åpen
post vedtok kontrollutvalget at reglementet sendes utvalgets medlemmer og at dette
gjennomgås på nytt i neste møte 01.06.17 (utsatt).
Saksvurdering
Utkastet ble lagt fram på nytt i kontrollutvalgets møte 05.09.17, uten innstilling fra
sekretariatet.
Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at forslag til
reglement for kontrollutvalget blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget. Reglementet gjøres
gjeldende fra 25.10.17.
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REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 17/1555

Saksbehandler:
Arild Vik

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
92/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Regnskapstallene ved utgangen av august indikerer en samlet budsjettoverskridelse på snaut
2,7 millioner kroner ved årets slutt. Flere forutsetninger vil erfaringsmessig endre seg i løpet
av året og derved påvirke det endelige sluttresultatet. Ut fra tidligere erfaringer antas det at
totale utgifter for 2017 ikke vil overskride de totale inntektene.
Vedlegg
Regnskapsrapport 2. tertial 2017
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdene
Økonomiavdelingen
Økonomisjefen
Revisor
Saksopplysninger
I løpet av året er det tertialvise rapporteringer til kommunestyret pr. 30. april og 31. august.
Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.
Rådmannen er ansvarlig for den løpende økonomistyringen og at det etableres rutiner som
gjør at avvik kan fanges opp.
Det vises til den vedlagte rapporten som beskriver situasjonen i de enkelte tjenesteområdene.
Saksvurdering
På bakgrunn av tjenesteområdenes rapporter, og etter en vurdering av utgifter/inntekter på
fellesområdet, indikerer regnskapstallene pr 31. august 2017 at det ligger an til en samlet
budsjettoverskridelse på snaut 2,7 millioner kroner ved årets slutt. Flere forutsetninger vil
erfaringsmessig endre seg i løpet av året og derved påvirke det endelige sluttresultatet.
De fleste tjenesteområdene rapporterer at de har god kontroll på drifta og forventer å holde
seg innenfor budsjettrammene eller at de forventer en innsparing i forhold til budsjettet. På
området fellesutgifter og -inntekter forventes en innsparing på om lag 0,8 millioner kroner.
De største utfordringene finner vi fortsatt innenfor pleiesektoren der i første rekke
institusjonstjenesten og hjemmebaserte tjenester forventer overskridelser. Årsakene til
overskridelsene er sammensatte og er nærmere beskrevet i den vedlagte regnskapsrapporten.
Videre ligger det an til overforbruk på barnevern og TFF.
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Det arbeides fortløpende med effektivisering av drifta i alle tjenesteområder med tanke på å få
best mulige tjenester for de budsjetterte midlene. Fordi det ligger an til overskridelser i
kommunens totale regnskap, innebærer dette at samtlige tjenesteområder må lete etter
muligheter for innsparinger.
Til tross for at det ligger an til overskridelser på noen tjenesteområder ser det likevel ut til at
det helt store overforbruket for kommunen sett under ett kan unngås. Dette skyldes i første
rekke merinntekter og kostnadsreduksjoner på fellesområdet.
Sykefraværet så langt i år viser en fin nedgang sammenlignet med samme tidsrom i 2016.
Dette er en positiv utvikling som bidrar til kostnadsreduksjoner. Det jobbes videre for
ytterligere forbedring.
Investeringer
Prosjektet med opprusting av kommunestyresalen er tatt inn i årets budsjett. Kostnad kr 1,2
millioner fra ENØK budsjett, kr 1,2 millioner i årets investeringsbudsjett og kr 0,8 millioner i
forslaget til investeringsbudsjett for 2018 (totalt kr 3 millioner). Underveis viste det seg at det
vill være urasjonelt og kostnadskrevende å gjennomføre prosjektet over to år. Hele prosjektet
er derfor gjennomført sommeren 2017 med et bra resultat. Manglende bevilgning kr 0,8
millioner foreslås dekket fra prosjektet med bygging av utleieboliger som vil gå med
mindreforbruk som er vesentlig større enn manglende bevilgning, selv om det endelige tallet
ennå ikke er klart.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
I den forstand at kommunen i løpet av et år forbruker store ressurser til drift og investering, er
det opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette
som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester. Å minimalisere denne påvirkningen
gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre
innkjøps- og produksjonsprosesser.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 2. tertial 2017 til etterretning.
2. Budsjett for opprusting av kommunestyresal (0183) reguleres opp med kr 0,8 mill. og
prosjekt bygging av utleieboliger (0602) som reguleres ned med kr 0,8 mill.
3. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede budsjettoverskridelse.
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ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER
Arkiv: F82
Arkivsaksnr.: 17/1459

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
93/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Kortversjon av saken:
Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringen innebærer at
vigselsmyndigheten fra og med 01.01.18 overføres fra tingretten til kommunene ved
ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir
slik myndighet. Denne saken beskriver hvordan kommunal vigsel skal foregå i Tynset
kommune.
Vedlegg
Rundskriv kommunale vigsler, datert 21.09.17
Andre dokumenter i saken
1. RUNDSKRIV OG FORSKRIFTER – KOMMUNALE VIGSLER, datert 21.09.2017
Melding om vedtak sendes til
Servicetorget
Saksopplysninger
Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringen innebærer at
vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til kommunene ved ordførere, varaordførere og
kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Rundskriv
fra Barne- og likestillingsdepartementet, datert 21. september 2017, gir informasjon om
endringene.
Oppgaveoverføringen innebærer at kommunene må være klare til å ta imot brudepar som
ønsker å gifte seg borgerlig fra de nye reglene trer i kraft 1.januar 2018. Kommunene må gjøre
nødvendige forberedelser ihht dette. Forberedelsene innebærer blant annet å avklare hvem
som skal ha vigselsmyndighet i kommunen og tilrettelegge for hvor og når
ekteskapsinngåelsene kan finne sted.
Kommunens vigselstilbud skal være godt og tilgjengelig. Det er uttalt at det er viktig at
kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter. Bruk av egnede lokaler vil
være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes, og i lovforarbeidene er det lagt
til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som kan gjøres
tilgjengelig for vigsler.
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av
brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan også velge å tilby
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vigsler for brudefolk bosatt i andre kommuner. Vigselstilbudet skal være gratis for
kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge.
Dersom kommunen åpner for at vigsler kan skje utenom kommunens ordinære lokaler, utover
ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen
kreve å få dekket merkostnader ved dette. Eksempler på dette er kostnader for vigsleren og
kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler. Kommunen må i så fall regulere hvilke
kostnader som kan kreves dekket, og dette må avtales med brudeparet på forhånd.
Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vielser. Det er også rom for å tilpasse seremonien
med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudeparet ønsker det.
Saksvurdering
Lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2018, og det vil dermed raskt kunne komme
henvendelser til kommunen med tanke på vigsler våren 2018. Det er derfor viktig med en
avklaring på hvem som skal få vigselsmyndighet og hvor og når vigslene kan gjennomføres.
Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret
selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Nord-Østerdal Tingrett
oppgir at antall vigsler for innbyggere i Tynset kommune varierer mellom 1 og 10 per år. En
antar at ordfører og varaordfører vil kunne håndtere de aller fleste av vigslene selv, men det er
viktig at det er noen som kan ivareta funksjonen i de tilfeller der verken ordfører eller
varaordfører har mulighet. Det framgår av høringsnotatet om lovendringen at dersom
myndigheten delegeres, bør denne som et utgangspunkt legges til personer i kommunens
administrative ledelse. Det er trukket fram at også ved en delegering av vigselsmyndigheten er
det viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter.
En må ha lokaler som egner seg med tanke på seremonien som skal gjennomføres, og det må
være et rom som er tilgjengelig på et fast tidspunkt hver uke, stort nok til at eventuelle
gjester/tilskuere får plass i tillegg til brudefolk og vitner. Etter at kommunestyresalen ble
renovert vil dette være det mest hensiktsmessige lokalet kommunen kan tilby. Både med tanke
på lokalene og de som skal forestå vigselen, er det en fordel at tidsrommet som avsettes til
vigsler er på et fast tidspunkt hver uke. Rådmannen mener fredag ettermiddag er et godt egnet
tidspunkt, og foreslår tidsrommet kl. 11-15 hver fredag, med unntak av skolens ferier. Dette
burde gi godt med anledninger, samtidig som en unngår at det blir vanskelig å gjennomføre
vigsler på grunn av ferieavvikling. For at det skal være tid til nødvendig planlegging foreslås
det at vigsel må bestilles senest 6 uker i forkant av seremonien.
En må ta stilling til om det også skal åpnes opp for vigsler for brudefolk som er bosatt i andre
kommuner. Det er vanskelig å si hvor stor pågang det vil være for å gifte seg i Tynset. En vil
muligens kunne skape et positivt omdømme og trekke flere til kommunen om en åpner opp
for vigsler for brudefolk som er bosatt i andre kommuner. Samtidig kan dette medføre
ekstraoppgaver for de som skal inneha vigselsoppgaven. Rådmannen vurderer at det er
positivt at også brudefolk som ikke er bosatt i kommunen kan gifte seg her, og anbefaler
derfor at en åpner opp for vigsler for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune. Utgifter
knyttet til dette betales av brudefolket, og gebyrer innarbeides i budsjettet for 2018.
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Rådmannen mener at vigslene i all hovedsak skal finne sted i kommunens egne lokaler og i
oppsatt tidsrom. I særlige tilfeller vil en kunne åpne for at vigsler gjennomføres på et annet
sted og til et annet tidspunkt, men dette må skje etter avtale og være unntaksvis. Utgifter for
vigslene utenom kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider, må betales av de
som skal vigsles. Kommunens kostnader i disse tilfellene anbefales fakturert etter faktiske
kostnader. De som vigsles er ansvarlig for leie av lokale og forberedelsen av disse, når
vigselen ikke foregår i kommunestyresalen.
Etter behandling av saken skal administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser slik at
informasjon om kommunal vigsel i Tynset kommune blir tilgjengelig. Rådmannen anbefaler
at ordfører delegeres myndighet til å endre på praktiske detaljer ifm vigselen uten vedtak i
kommunestyret.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Rådmannens innstilling:
1. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.
2. Kommunale vigsler skal som hovedregel skje i kommunestyresalen i Tynset rådhus.
Nødvendige midler for disse arrangementene settes av i budsjettet for 2018.
3. Vigsler i Tynset kommune gjennomføres på fredager i tidsrommet kl. 1100-1500, med
unntak av i skolens ferier. Vigselen må bestilles 6 uker i forkant av seremonien.
4. Det åpnes opp for vigsler for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune.
5. Kostnader for vigsler utenom kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider
og for brudefolk som ikke er bosatt i Tynset kommune, betales av de som skal vigsles.
Gebyrer for dette legges inn i budsjettet for 2018.
6. Rådmannen gis myndighet til i samråd med ordfører å utarbeide retningslinjer og
informasjon for hvordan kommunale vigsler skal gjennomføres i Tynset kommune.
7. Politisk delegeringsreglement oppdateres med ordførers og varaordførers oppgaver ifm
kommunal vigsel, og ordfører gis myndighet til å endre på praktiske forhold knyttet til
selve vigselen.
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SØKNAD OM VARIG UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1261

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
94/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Melding om vedtak sendes til
Vidar Mortensen
Varamedlemmer
Tynset Arbeiderparti
Tynset barneskole
Nye Tynset taxisentral
Hedmark fylkeskommune
Saksopplysninger
Vidar Mortensen søker i brev, datert 13.08.2017, om varig fritak fra verv som
kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Årsaken er at Mortensen har tiltrådt stilling
som regnskapsleder i Tynset kommune fra og med 01.10.2017.
I følge kommuneloven § 14. 1. b) og valgloven § 3-3.(3) er den som er ansvarlig for
regnskapsfunksjonen i kommunen utelukket fra valg til kommunestyret. Mortensen er derav
ikke lenger valgbar.
Vidar Mortensen er fast kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Evelyn Sørgård
Næverdal trer inn som fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret. Hun trer også
inn i Mortensens sted i komite oppvekst (kommuneloven § 10.a.5.). Hilde Nygaard Bergh blir
1. vararepresentant for AP. Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp.
Mortensen er 4. vararepresentant til formannskapet.
Han er videre kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole og
vararepresentant for AP til valgnemnda. Kommunestyret må velge ny(e) representant(er) fra
kommunestyret til disse vervene.
Han er også politisk oppnevnt styremedlem til Nye Tynset taxisentral. Kommunestyret må
oppnevne nytt styremedlem.
Rådmannens innstilling:
Vidar Mortensens søknad om varig fritak fra verv som kommunestyrerepresentant for resten
av valgperioden imøtekommes.
Evelyn Sørgård Næverdal blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret. Hun
trer også inn i komite oppvekst.
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Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret:
1. Hilde Nygaard Bergh
2. Else Olea Nyheim
3. Ragnar Talsnes
4. Ola Strømshoved
5. Kari Skjulhaug
6. Bryndis Sigfusson
7. Terje Grandum
Valgnemndas innstilling:
Kommunestyrets representant til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole:
Vararepresentant for AP til valgnemnda:
Styremedlem til Nye Tynset taxisentral:
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SØKNAD OM VARIG UTTREDEN AV VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1473

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
95/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Melding om vedtak sendes til
Nils Kristen Sandtrøen
Varamedlemmer
Tynset Arbeiderparti
Diverse råd og utvalg
Saksopplysninger
Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet, ble ved stortingsvalget 2017 valgt inn som fast
representant til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hedmark. Han søker derfor om fritak fra alle
sine politiske verv i Tynset kommune for resten av valgperioden.
Kommuneloven § 15.2:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.
Nils Kristen Sandtrøen er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
Han er varaordfører og medlem av formannskapet.
Valg av nytt fast medlem til formannskapet og valg av varaordfører behandles som egne saker
på sakslisten.
Hilde Nygaard Bergh trer inn som fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret,
dersom fritakssøknaden imøtekommes. Else Olea Nyheim blir 1. vararepresentant for AP.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp.
Varaordfører innehar følgende verv:
• Fylkesmøtet i KS. 1. vararepresentant for ordfører.
• Ansettelses- og forhandlingsutvalget i Tynset kommune. Medlem.
• Rådet for Kvikne-Rennebu kraftlag. Varamedlem for ordfører.
• Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Styremedlem.
• Årsmøtet i Nord-Østerdal kraftlag. Varamedlem for ordfører.
• Forollhogna nasjonalparkstyre. Medlem.
• Representantskap IKT Fjellregionen IKS. Varamedlem for ordfører.
Ny varaordfører trer inn i disse vervene.
Kommunestyret må velge nytt varamedlem til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
IKS.
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Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling:
Nils Kristen Sandtrøens søknad om varig uttreden fra verv som kommunestyrerepresentant for
resten av valgperioden imøtekommes.
Hilde Nygaard Bergh blir ny fast representant for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret for resten av valgperioden
2015–2019:
1. Else Olea Nyheim
2. Ragnar Talsnes
3. Ola Strømshoved
4. Kari Skjulhaug
5. Bryndis Sigfusson
6. Terje Grandum
Valgnemndas innstilling:
Varamedlem til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:
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VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
96/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Saksopplysninger
Dersom et medlem av formannskapet går ut eller får varig forfall, skal det velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte, jf. kommuneloven § 16.3.
Kommuneloven § 16.5: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller
fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere
faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et
utilstrekkelig antall varamedlemmer.
Kommuneloven § 16.6: Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe
selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
Dersom Nils Kristen Sandtrøens søknad om varig uttreden av kommunestyret imøtekommes,
må kommunestyret velge nytt fast formannskapsmedlem.
Saken legges frem uten innstilling.
Nytt formannskapsmedlem for resten av valgperioden 2015–2019:
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VALG AV NY VARAORDFØRER
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
97/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Saksopplysninger
Dersom Nils Kristen Sandtrøens søknad om varig uttreden av kommunestyret imøtekommes,
må kommunestyret velge ny varaordfører.
Varaordfører skal velges blant formannskapets faste medlemmer jf. kommuneloven § 9.1.
Valget holdes som flertallsvalg jf. kommuneloven § 35.3.
Ved flertallsvalg er den valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis
ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt som får flest stemmer.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning jf. kommuneloven § 38.
Ved valg kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.
Saken legges frem uten innstilling.
Ny varaordfører for resten av valgperioden 2015–2019:
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Sak 98/17
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/1512

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
98/17
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2017

Melding om vedtak sendes til
Per Martin Sandtrøen
Varamedlemmer
Tynset Senterparti
Saksopplysninger
Per Martin Sandtrøen, Senterpartiet, søker i brev, datert 03.10.2017, om permisjon i et år fra
verv som kommunestyremedlem.
Søknaden begrunnes med endring i arbeidssituasjon. Sandtrøen er politisk rådgiver for
Senterpartiets stortingsgruppe, med arbeidssted i Oslo. Som følge av at Emilie Enger Mehl ble
valgt inn på Stortinget etter stortingsvalget 2017 blir Sandtrøen fast representant til Hedmark
fylkesting. Samtidig blir han vararepresentant for Mehl til Stortinget.
Han oppgir at tirsdager og onsdager er krevende dager å jobbe fra Tynset. Onsdager er det
normalt spørretime på Stortinget. Senterpartiet har doblet sin stortingsgruppe og dette
medfører mindre fleksibilitet for ham.
Per Martin Sandtrøen søker i første omgang om et års permisjon. Han skriver at
arbeidssituasjonen kan endre seg og at han da ønsker å gjeninntre som
kommunestyrerepresentant.
Kommuneloven § 15.2.:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.
Per Martin Sandtrøen er fast representant til kommunestyret for Senterpartiet. Dersom
permisjonssøknaden imøtekommes, trer Cathrine Fodstad inn som fast
kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i permisjonsperioden. Hun trer også inn i komite
kultur/idrett i samme periode.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp i permisjonsperioden.
Rådmannens innstilling:
Per Martin Sandtrøen innvilges permisjon fra verv som kommunestyremedlem i perioden
25.10.2017–24.10.2018.
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Cathrine Fodstad trer inn som fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i
permisjonsperioden.
Vararepresentanter for Senterpartiet til kommunestyret i perioden 25.10.2017–24.10.2018:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
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