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62/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
25.11.2014.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.11.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 25.11.2014.

63/14
BUDSJETT KONTROLLUTVALGET 2015
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 706.000. Dette utgjør en økning på
11 % fra budsjett 2014.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 706.000. Dette utgjør en økning på
11 % fra budsjett 2014.

64/14
VEDRØRENDE FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE I TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Festeavgiften pr. grav i Tynset Fellesområde settes fra og med 2015 til kr 250 pr. år.
Festeavgiften kreves inn hvert 10. år.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Festeavgiften pr. grav i Tynset Fellesområde settes fra og med 2015 til kr 250 pr. år.
Festeavgiften kreves inn hvert 10. år.
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65/14
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

Formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 42 442 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 127 – 139.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2015
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag
for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til
aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen
første halvår 2015.
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Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Investeringsbudsjettet:
(Tall i 1000)

Tynset kirke, Orgel
Utredning basseng og garderober Litun
Branngarasje
Opprustning Holmengata

2015
450

2016
3 000
700

2017

2 000

2 000

2018

0

Driftsbudsjettet:
Presiseringer i tillegg til formannskapets innstilling til vedtak vedrørende driftsbudsjett:
-Enan skal ikke legges ned. Innholdet endres fra å være omsorgsboliger med heldøgns
pleie, til at beboere tildeles hjelp fra hjemmebasert omsorg. Det skal være hvilende nattevakt
på Kvikne. Beboere som får tjenester i egen bolig (hjemme, Enan, Furumoen,
Tjønnmosenteret, etc) vil bli utstyrt med trygghetsalarm, dersom det er ønskelig. Tjenesten
innen helse- og omsorgssektoren skal være tilpasset den enkeltes behov for hjelp og trygghet.
Det er viktig at riktig hjelp av god kvalitet gis på alle nivåer innen omsorgssektoren.
Føringer:
1.-Det er viktig at det legges opp til en prosess for omorganiseringen der brukere og
ansatte blir ivaretatt på en god måte. Administrasjonen bes legge frem en sak for
kommunestyret i januar vedrørende gjennomføringen av omleggingene i helse- og
omsorgssektoren.
2.-Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn.
Rådmannen bes legge frem en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk
av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i saken.
3.-Det er et stort behov for språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge frem en
sak for kommunestyret, som peker på hvordan kommunen selv kan tilrettelegge for flere
språktreningsplasser.
4.-6000 innbyggere i 2020! For å oppnå vårt mål om å bli flere innbyggere må vi
spisse innsatsen og tydeliggjøre tiltak for å oppnå dette. Rådmannen, i samråd med
formannskapet, får i oppgave å lage en strategi og handlingsplan for dette arbeidet.
5.-Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på
arbeidsplassutvikling på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med
Kvikne-bygda.
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Endringsforslag fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen :
Investeringsbudsjettet:
(Tall i 1000)

1. Oppgr./utvide svømmehall
2. Basseng Litun (TFF)
3. Opprustning/vedlikehold kulturhuset
4. Branngarasje
5. Heis rådhuset

2015
0
0
500
0
500

2016
0
0
0
4 000
9 000

2017
1 000
1 000
0
5 000
0

2018
20 000
0
0
0
0

1. Skyver videre bassengutredning og bassengutbygging frem til 2017-2018.
2. Basseng Litun må i nær fremtid vedlikeholdes. Setter av penger til utredning i 2017.
3. Behov for vedlikehold i kulturhuset. Blant annet stolene i storsalen begynner å bli
utslitt.
4. Branngarasje må skyves til 2016 og 2017. Foreløpig uklart hvor denne skal etableres.
5. Må utrede kostnad ved heis nr. 2 i rådhuset i 2015. Investeringen ved ny heis settes inn
i 2016.
Driftsbudsjettet:
Administrasjonens foreslåtte endringer i omsorgsboligene på Enan, Furumoen og
Tjønnmosenteret oversendes et politisk utvalg for nærmere gjennomgang og vurdering.
Administrasjonen må legge fram en konsekvensanalyse (ROS-analyse) før saken sendes
kommunestyret. Det skal hensyntas innspill fra lokalsamfunnet. Saken skal behandles før 1.
juli 2015.
Denne formuleringen risikerer at rådmannens forslag ikke gir innsparing i 2015.
Forslag til innsparing av 6,525 mill i 2015:
•
•
•
•

3 årsverk bo- og behandling (= 2,1 mill)
2 årsverk helsetjenesten (= 1,4 mill)
4 årsverk hjemmebasert (= 2,8 mill)
Generell innsparing bo og behandling på 0,225 mill.

Forslag til eventuell innsparing i 2016, 2017 og 2018 (Totalt 9,675 mill):
• Fortsette innsparingen av 6,525 mill som i 2015 og i tillegg kutte:
• 2 årsverk (1,4 mill) i sentraladministrasjonen, rådmannen og næring
• 2,5 årsverk (1,75 mill) i teknisk drift, eiendomsavdelingen, vann-avløp-renovasjon,
plan- byggesak og geodata

Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Rådmannen avvikler Næringssjefstillingen i Tynset kommune fra og med 1. januar 2015.
Formannskapet i Tynset gjør alle vedtak vedrørende næringsfondet. Tynset kommune kjøper
tjenester vedrørende næringslivsspørsmål/næringsrelaterte saker fra Røros Næringshage.
Rådmann sier opp avtale fra (1950) 20014 vedrørende vannavgiften mellom Tynset kommune
og Terrina AS på Tynset. Inntektsøkningen fra vannavgiften legges inn i budsjett for 2015.
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Tilleggsforslag fra Kristelig folkeparti v/ Kjetil Lorentzen i forbindelse
med omstilling av helse og omsorgssektoren - Enan:
Kommunestyret ønsker å følge prosessen rundt omorganiseringen tett. Kommunestyret ber
derfor administrasjonen om å legge fram rapport om prosess og status for effektueringen av
vedtaket i løpet av halvåret 2015.

Tilleggsforslag fra Kristelig folkeparti v/ Kjetil Lorentzen:
Det innvilges kr. 400.000,- fra investeringsbudsjettet til kirkeorgelet.

Tilleggsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Tynset kommune må gjennomgå sitt tjenestenivå innen helse- og omsorgssektoren. Dette
grunnet kommunes høye utgifter tilknyttet sektoren i henhold til Kostra-tall, samt en generell
endring i befolkningens ønske om å kunne bo hjemme lengre.
Den økonomiske situasjonen og det overordna målet om at flest mulig skal få bli boende
lengst mulig hjemme tilsier at det er riktig med en omorganisering av ansatte. Dette for å
oppnå nødvendig fleksibilitet innad i arbeidsstokken, samt en reduksjon av antall ansatte.
Kommunen bør tilstrebe denne nedbemanningen uten å si opp faste ansatte.
Administrasjonens foreslåtte omstrukturering og retningsendring i kommunens helsetjenester
er omfattende, og burde ha vært lagt fram som egen sak for kommunestyret i forkant av
virksomhetsplana for 2015, ikke som en del av budsjettet med dagens krav til økonomiske
innsparinger.
Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å legge den planlagte omstruktureringen fram
som en egen sak for kommunestyret innen utgangen av februar 2015. Her skal de
samfunnsøkonomiske og menneskelige konsekvensene av gjennomføringen av den foreslåtte
omorganiseringen belyses, både for brukere, ansatte og lokalsamfunn. I tillegg bør man også
vurdere effekten av forebyggende tiltak som en del av innsparingspakka.

Fram til kommunestyret har gjort et vedtak i februar 2015, kan ingen endringer som berører
beboere verken på Tjønnmosenteret, Furumoen eller Enan iverksettes.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 7 av 15

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Investeringsbudsjettet:
(Tall i 1000)

2015

Utredning basseng og garderober Litun
Lån
Branngarasje
Opprustning Holmengata
Lån

0

2016
700
-700

2017

3 200
-3 200

2 800
-2 800

2018

Driftsbudsjettet:
• Enan legges ikke ned. Boenhetene og fellesarealene opprettholdes. Heldøgns bemanning
erstattes av individuell hjelp fra hjemmebasert omsorg. Beboernes behov vurderes
individuelt og tilbys riktig omsorgsnivå, eventuelt på et annet sted. I den grad det er
praktisk, organisasjonsmessig og økonomisk forsvarlig bør Enan opprettholdes som base
og oppmøtested for hjemmehjelpere på Kvikne. Rådmannen må avklare eventuelle
bygningsmessige tilpasninger ut over sprinkleranlegg og eventuelt fremlegge en plan for
dette.
Føringer:
1. De politiske organene i Tynset kommune må i større grad engasjeres i faktisk politisk
arbeid. Det er helt nødvendig for å ivareta et reelt lokaldemokrati. Kommunestyret må i
større grad enn i de senere år involveres og systematisk jobbe med de styrende dokumenter
som sektorplaner, interkommunale samarbeidsordninger og særskilte tiltaksplaner.
Formannskapet må i større grad involveres i de løpende politiske utfordringer som
kommunen og regionen står over for. Ordfører i samråd med formannskapet og
gruppelederne utarbeider føringer for hvordan de politiske organene i Tynset kan
revitaliseres.

Møtet ble hevet for gruppemøter.
Etter gruppemøter:
Venstre trakk sitt forslag.
Senterpartiet trakk den delen av sitt forslag som omhandlet investeringer.
Kristelig Folkeparti trakk sitt forslag.
Arbeiderpartiet trakk sitt forslag.
Sosialistisk Venstreparti trakk sitt forslag.
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Ordfører Bersvend Salbu la frem omforent forslag fra Sosialistisk
Venstreparti, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og
Senterpartiet:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Investeringsbudsjettet:
(Tall i 1000)

Tynset kirke, Orgel
Utredning basseng og garderober Litun
Branngarasje
Opprustning Holmengata
Opprustning kulturhus
Heis nr. 2 rådhuset

2015
450

2016
3 000
700

2017

3 200

2 800

2018

0
500
500

9 000

Driftsbudsjettet:
Presiseringer i tillegg til formannskapets innstilling til vedtak vedrørende driftsbudsjett:
Enan legges ikke ned. Boenhetene og fellesarealene opprettholdes. Heldøgns bemanning
erstattes av individuell hjelp fra hjemmebasert omsorg. Beboernes behov vurderes individuelt
og tilbys riktig omsorgsnivå, eventuelt på et annet sted. I den grad det er praktisk,
organisasjonsmessig og økonomisk forsvarlig bør Enan opprettholdes som base og
oppmøtested for hjemmehjelpere på Kvikne. Rådmannen må avklare eventuelle
bygningsmessige tilpasninger ut over sprinkleranlegg og eventuelt fremlegge en plan for dette.
Føringer:
1.-Det er viktig at det legges opp til en prosess for omorganiseringen der brukere og
ansatte blir ivaretatt på en god måte. Administrasjonen bes legge frem en sak for
kommunestyret i januar vedrørende gjennomføringen av omleggingene i helse- og
omsorgssektoren.
2.-Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn.
Rådmannen bes legge frem en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk
av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i saken.
3.-Det er et stort behov for språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge frem en
sak for kommunestyret, som peker på hvordan kommunen selv kan tilrettelegge for flere
språktreningsplasser.
4.-6000 innbyggere i 2020! For å oppnå vårt mål om å bli flere innbyggere må vi
spisse innsatsen og tydeliggjøre tiltak for å oppnå dette. Rådmannen, i samråd med
formannskapet, får i oppgave å lage en strategi og handlingsplan for dette arbeidet.
5.-Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på
arbeidsplassutvikling på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med
Kvikne-bygda.
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6.- De politiske organene i Tynset kommune må i større grad engasjeres i faktisk
politisk arbeid. Det er helt nødvendig for å ivareta et reelt lokaldemokrati. Kommunestyret må
i større grad enn i de senere år involveres og systematisk jobbe med de styrende dokumenter
som sektorplaner, interkommunale samarbeidsordninger og særskilte tiltaksplaner.
Formannskapet må i større grad involveres i de løpende politiske utfordringer som kommunen
og regionen står over for. Ordfører i samråd med formannskapet og gruppelederne utarbeider
føringer for hvordan de politiske organene i Tynset kan revitaliseres.
7.-Tynset kommune skal i første kvartal 2015 gjennomgå næringsarbeidet kommunen
er involvert i, herunder også næringskonsulentstillingen og bruken av Røros Næringshage.
8.- Tynset kommune skal i første halvår 2015 gjennomgå vannavgiftene i kommunen,
slik at disse tilpasses rettferdighetsprinsippet og oppdatert lovverk.

Votering:
Det ble først votert over Sp sitt forslag. Forslaget fikk 8 mot 19 stemmer og falt.
Det ble deretter votert over H sitt forslag. Forslaget fikk 4 mot 23 stemmer og falt.
Omforent forslag fra SV, Ap, Krf, V og Sp ble så satt opp mot formannskapets innstilling.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 27 stemmer.

Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen
jf. vedlegg 2 godkjennes.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 31 992 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000
2.3. Gebyr og betalingssatser:
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd
memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd
avsettes til særskilt fond.
Kommunale gebyr- og betalingssatser
virksomhetsplanen side 127 – 139.

vedtas
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3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
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3.2. Eiendomsskatt 2015
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.
3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for
bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.
3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.
3.2.4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og
20. november i skatteåret.
3.2.5. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.
3.2.6. Bunnfradrag benyttes ikke.
Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag
for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til
aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen
første halvår 2015.
Investeringsbudsjettet:
(Tall i 1000)

Tynset kirke, Orgel
Utredning basseng og garderober Litun
Branngarasje
Opprustning Holmengata
Opprustning kulturhus
Heis nr. 2 rådhuset

2015
450

2016
3 000
700

2017

3 200

2 800

2018

0
500
500

9 000

Driftsbudsjettet:
Presiseringer i tillegg til formannskapets innstilling til vedtak vedrørende driftsbudsjett:
Enan legges ikke ned. Boenhetene og fellesarealene opprettholdes. Heldøgns bemanning
erstattes av individuell hjelp fra hjemmebasert omsorg. Beboernes behov vurderes individuelt
og tilbys riktig omsorgsnivå, eventuelt på et annet sted. I den grad det er praktisk,
organisasjonsmessig og økonomisk forsvarlig bør Enan opprettholdes som base og
oppmøtested for hjemmehjelpere på Kvikne. Rådmannen må avklare eventuelle
bygningsmessige tilpasninger ut over sprinkleranlegg og eventuelt fremlegge en plan for dette.
Føringer:
1. Det er viktig at det legges opp til en prosess for omorganiseringen der brukere og ansatte
blir ivaretatt på en god måte. Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret i
januar vedrørende gjennomføringen av omleggingene i helse- og omsorgssektoren.
2. Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn.
Rådmannen bes legge frem en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt
bruk av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i
saken.
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3. Det er et stort behov for språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge frem en sak for
kommunestyret, som peker på hvordan kommunen selv kan tilrettelegge for flere
språktreningsplasser.
4. 6000 innbyggere i 2020! For å oppnå vårt mål om å bli flere innbyggere må vi spisse
innsatsen og tydeliggjøre tiltak for å oppnå dette. Rådmannen, i samråd med
formannskapet, får i oppgave å lage en strategi og handlingsplan for dette arbeidet.
5. Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på
arbeidsplassutvikling på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med
Kvikne-bygda.
6. De politiske organene i Tynset kommune må i større grad engasjeres i faktisk politisk
arbeid. Det er helt nødvendig for å ivareta et reelt lokaldemokrati. Kommunestyret må i
større grad enn i de senere år involveres og systematisk jobbe med de styrende dokumenter
som sektorplaner, interkommunale samarbeidsordninger og særskilte tiltaksplaner.
Formannskapet må i større grad involveres i de løpende politiske utfordringer som
kommunen og regionen står over for. Ordfører i samråd med formannskapet og
gruppelederne utarbeider føringer for hvordan de politiske organene i Tynset kan
revitaliseres.
7. Tynset kommune skal i første kvartal 2015 gjennomgå næringsarbeidet kommunen er
involvert i, herunder også næringskonsulentstillingen og bruken av Røros Næringshage.
8. Tynset kommune skal i første halvår 2015 gjennomgå vannavgiftene i kommunen, slik at
disse tilpasses rettferdighetsprinsippet og oppdatert lovverk.

66/14
HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune frarår å fjerne konsesjonsloven og boplikten.
Dette begrunnes med at
• Landbruksnæringa betyr svært mye for sysselsetting og bosettingen i Tynset og NordØsterdal.
• Fjerning av boplikt vil føre til at eiere av landbrukseiendommer ikke kommer til å bo i
bygdene. Dette vil svekke både landbruksnæringa og skatteinntektene til kommunene.
• Fjerning av konsesjonsloven vil føre til en priskonkurranse, som er vanskelig å vinne
for de som vil drive gard.
• Forslaget vil svekke rekrutteringen til landbruket.
• Forslaget vil svekke jordvernet
• Lokalt eierskap til landbrukseiendommer kan bli borte. Dette vil svekke hele
lokalsamfunn.
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Behandling:
Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
Tynset kommune imøteser forslaget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Og ser at
dette kan gi eiere og drivere av landbrukseiendommer store muligheter i fremtiden.
- Større mulighet for landbruket til å drive en innovativ næring.
- Det vil gi landbruksnæringen en større selvråderett over egne ressurser.
- Det vil gi landbruksnæringen større frihet til å bestemme sin egen fremtid.
- Eiendomsstrukturen i landbruket vil bli mer hensiktsmessig og derav bedre rustet til å møte
fremtidens utfordringer.
Endringsforslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Kommunestyret i Tynset kommune støtter Landbruks- og matdepartementet forslag om
opphevelse av konsesjonsloven
Kommunestyret mener at konsesjonsloven hindrer omsetning av landbrukseiendommer og at
loven fører til unødvendig byråkrati og saksbehandling i kommunene. En oppheving av loven
vil bety forenkling av forvaltningen. I tillegg er unntakene fra loven blitt så mange, at det i seg
selv er argument for oppheving.
Møtet ble hevet for gruppemøter.
Etter gruppemøtene:
Høyre trakk sitt forslag.
Det ble lagt frem omforent forslag fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet:
Tynset kommune imøteser forslaget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Og ser at
dette kan gi eiere og drivere av landbrukseiendommer store muligheter i fremtiden.
- Større mulighet for landbruket til å drive en innovativ næring.
- Det vil gi landbruksnæringen en større selvråderett over egne ressurser.
- Det vil gi landbruksnæringen større frihet til å bestemme sin egen fremtid.
- Eiendomsstrukturen i landbruket vil bli mer hensiktsmessig og derav bedre rustet til å møte
fremtidens utfordringer.
Rådmannens innstilling vedtatt med 22 stemmer mot 5 stemmer for omforent forslag fra
Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.
Vedtak:
Tynset kommune frarår å fjerne konsesjonsloven og boplikten.
Dette begrunnes med at
• Landbruksnæringa betyr svært mye for sysselsetting og bosettingen i Tynset og NordØsterdal.
• Fjerning av boplikt vil føre til at eiere av landbrukseiendommer ikke kommer til å bo i
bygdene. Dette vil svekke både landbruksnæringa og skatteinntektene til kommunene.
• Fjerning av konsesjonsloven vil føre til en priskonkurranse, som er vanskelig å vinne
for de som vil drive gard.
• Forslaget vil svekke rekrutteringen til landbruket.
• Forslaget vil svekke jordvernet
• Lokalt eierskap til landbrukseiendommer kan bli borte. Dette vil svekke hele
lokalsamfunn.
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67/14
KOMMUNEDELPLAN FOR SAVALEN - SLUTTBEHANDLING AV OMRÅDE FOR
PERMANENT CARAVANPLASS OG OMRÅDE FOR LAGER - OG SERVICEBYGG
Formannskapets innstilling:
I henhold til plan – og bygningsloven § 11 – 15 gjør Tynset kommune, kommunestyret,
følgende vedtak:
1. Område FT-1 reguleres til permanent caravanplass. Det stilles krav om utarbeidelse av
detaljreguleringsplan ved endring av dagens situasjon.
2. Byggeområde for lager – og servicebygg reguleres inn som vist med rød avgrensning i figur
4 i saksutredningen. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før området tas i
bruk.
3. Det legges hensynssone H570 bevaring kulturmiljø over kulturminner Kolbotnen.
Disse endringene innarbeides i plankart og bestemmelser før kommunestyrets sluttbehandling.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til plan – og bygningsloven § 11 – 15 gjør Tynset kommune, kommunestyret,
følgende vedtak:
1. Område FT-1 reguleres til permanent caravanplass. Det stilles krav om utarbeidelse av
detaljreguleringsplan ved endring av dagens situasjon.
2. Byggeområde for lager – og servicebygg reguleres inn som vist med rød avgrensning i figur
4 i saksutredningen. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før området tas i
bruk.
3. Det legges hensynssone H570 bevaring kulturmiljø over kulturminner Kolbotnen.
Disse endringene innarbeides i plankart og bestemmelser før kommunestyrets sluttbehandling.

68/14
PLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2015
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2015 vedtas.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Sandbakken:
Listeoppsettet gjelder som prioriteringsrekkefølge.
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Forslaget fra Sandbakken enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2015 vedtas.
Listeoppsettet gjelder som prioriteringsrekkefølge.
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