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Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne ble besvart av ordfører, vedlegg 1.
Tre grunngitte spørsmål fra Arbeiderpartiet ble besvart av ordfører og rådmann,
vedlegg 2 og 3.
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11/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.01.2017
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.01.2017.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.01.2017.

12/17
RETTSSAK OM EIENDOMSSKATTESATSENE - ANKE TIL HØYESTERETT ANMODNING OM ØKONOMISK STØTTE
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettssak
om eiendomsskatt på nettanlegg.
2. Det bevilges kr 20 000 som dekkes over disposisjonsfond.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune imøtekommer anmodning fra LVK om kronerulling til støtte for rettssak
om eiendomsskatt på nettanlegg.
2. Det bevilges kr 20 000 som dekkes over disposisjonsfond.

13/17
JUSTERING AV HUSLEIER FOR TRYGDEBOLIGER OG LITUNSYSTEMET
Rådmannens innstilling:
1. Leien i kommunens trygdeboliger og TFF boliger justeres som foreslått i
saksframstillingen.
2. Nye leiesatser gjøres gjeldende for nye leieforhold fra 01.01.2018 og for eldre
leieforhold etter reglene i husleieloven.
3. Leien justeres i tillegg årlig i henhold til konsumprisindeksen.
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Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble erklært habil.
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Saken utsettes.
Forslaget fra Sørhus vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Vedtak:
Saken utsettes.

14/17
ENDRET FINANSIERING AVLØPSUTBYGGING MOT NÆVERRØSTA
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering:
Utbygging av avløp bygda (mot Næverrøsta) økes fra kr 3 800 000 til kr 4 596 000.
Endringen finansieres ved ubrukte lånemidler.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering:
Utbygging av avløp bygda (mot Næverrøsta) økes fra kr 3 800 000 til kr 4 596 000.
Endringen finansieres ved ubrukte lånemidler.

15/17
MANGFOLDSSKULPTURPROSJEKT
Rådmannens innstilling:
1. Mangfoldsskulpturen plasseres i rundkjøringa i Parkveien
2. Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting, kr 210 000, innarbeides i
investeringsbudsjettet, og dekkes av ubundet investeringsfond.
Behandling:
Rådmannens innstilling vedtatt med 19 mot 8 stemmer.
Vedtak:
1. Mangfoldsskulpturen plasseres i rundkjøringa i Parkveien
2. Midler til fundamentering, grunnarbeid og lyssetting, kr 210 000, innarbeides i
investeringsbudsjettet, og dekkes av ubundet investeringsfond.
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16/17
SAMARBEIDSAVTALE TYNSET FRIVILLIGSENTRAL OG TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Tynset kommune og Tynset Frivilligsentral
2017-2021.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Tynset kommune og Tynset Frivilligsentral
2017-2021.

17/17
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at utkast til kommunikasjonsstrategien for Tynset kommune
sendes på intern høring.
2. Høringsfristen settes til 6 uker.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Det legges til en setning etter de tre hovedmålene s. 31:
«Det skal ikke opprettes nye stillinger i arbeidet med kommunikasjonsstrategien.»
Forslaget fra Hagen falt med 11 mot 16 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at utkast til kommunikasjonsstrategien for Tynset kommune
sendes på intern høring.
2. Høringsfristen settes til 6 uker.

18/17
RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TYNSET KOMMUNE
Komiteens innstilling:
1. Forslaget til ny, revidert Strategisk næringsplan for Tynset kommune 2017-2021 vedtas.
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2. Komité for miljø/landbruk/teknisk gis i oppdrag å foreta en årlig gjennomgang av planen
der hensikten er å vurdere hvordan næringsarbeidet ligger an i forhold til tiltak og frister
angitt i kapittel 6 i planen.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

19/17
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREREPRESENTANT SAK 9/17 PRESISERING VEDRØRENDE OPPRYKK OG NYVALG
Rådmannens innstilling:
Erland Horten, SV, er nytt fast medlem i komite oppvekst.
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Som nestleder komite oppvekst velges: Erland Horten
Som varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd velges: Solfrid Storli
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Erland Horten, SV, er nytt fast medlem i komite oppvekst.
Som nestleder komite oppvekst velges: Erland Horten
Som varamedlem til Tynset kirkelig fellesråd velges: Solfrid Storli

20/17
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM KOMMUNESTYREMEDLEM
Rådmannens innstilling:
Karoline Hodal Tronsmoen innvilges permisjon fra sine verv som kommunestyremedlem i
perioden 02.03.2017–11.03.2018.
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Arne Nordstad blir fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i permisjonsperioden.
Han blir også medlem av komite pleie, omsorg, helse og sosial.
Cathrine Fodstad blir 1. vararepresentant til kommunestyret for Senterpartiet.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Varamedlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede 02.03.2017–11.03.2018:
Arne Nordstad
Varamedlem til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole 02.03.2017–11.03.2018:
Arne Nordstad
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karoline Hodal Tronsmoen innvilges permisjon fra sine verv som kommunestyremedlem i
perioden 02.03.2017–11.03.2018.
Arne Nordstad blir fast kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i permisjonsperioden.
Han blir også medlem av komite pleie, omsorg, helse og sosial.
Cathrine Fodstad blir 1. vararepresentant til kommunestyret for Senterpartiet.
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp:
1. Eva Iren Furuli
2. Håkon Fiskvik
3. Jane Kristin Lund
4. Erik Kindølshaug
5. Anna Margrete Hoås
6. Teodor Bekkevoll
Varamedlem til rådet for likestilling for funksjonshemmede 02.03.2017–11.03.2018:
Arne Nordstad
Varamedlem til samarbeidsutvalget ved Tynset barneskole 02.03.2017–11.03.2018:
Arne Nordstad

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 8 av 16

21/17
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER TIL NORDØSTERDAL TINGRETT
Rådmannens innstilling:
Christina Kalstø innvilges fritak fra verv som meddommer til Nord-Østerdal tingrett for resten
av valgperioden 01.01.2017–31.12.2020.
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Som ny meddommer til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020 velges:
Marthe Tofastrud
Behandling:
Sindre Sørhus, MDG, ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Christina Kalstø innvilges fritak fra verv som meddommer til Nord-Østerdal tingrett for resten
av valgperioden 01.01.2017–31.12.2020.
Som ny meddommer til Nord-Østerdal tingrett 01.01.2017–31.12.2020 velges:
Marthe Tofastrud

22/17
BID-PROSJEKT FOR UTVIKLING AV TYNSET SENTRUM
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til det prosessarbeidet som planlegges for å legge
grunnlaget for et BID-prosjekt i Tynset sentrum.
2. Det gis videre tilslutning til at det kan opprettes en styringsgruppe som skal arbeide
sammen med prosessleder fra Rørosregionen næringshage i prosessperioden fram til
01.12.2017.
3. Tynset kommune deltar med to representanter i styringsgruppen.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til det prosessarbeidet som planlegges for å legge
grunnlaget for et BID-prosjekt i Tynset sentrum.
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2. Det gis videre tilslutning til at det kan opprettes en styringsgruppe som skal arbeide
sammen med prosessleder fra Rørosregionen næringshage i prosessperioden fram til
01.12.2017.
3. Tynset kommune deltar med to representanter i styringsgruppen.
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VEDLEGG 1
Interpellasjon fra representant Sindre Sørhus, Miljøpartiet de Grønne
I Tynset kommune og de andre kommunene i FIAS-samarbeidet sorteres våtorganisk avfall
som restavfall som fraktes til forbrenningsanlegg i Sverige eller Trøndelag. Det er dårlig
ressursutnyttelse og dårlig for klimaet. Nå i januar ble det klart at Miljødirektoratet foreslår å
lovfeste sortering og materialgjenvinning av mat- og plastavfall (25.01.17).
I kommunedelplanen for avfall og miljø 2014-2017 er det et mål å halvere
klimagassutslippene knyttet til husholdnings- og fritidsrenovasjon for perioden. Det er lite
som tyder på at vi har nådd dette målet. Det anslås at gjenvinning av våtorganisk avfall vil
kunne gi en besparelse på nesten 200 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det tilsvarer ca. 15 % av
utslippene knyttet til avfallsbehandlingen. I tillegg vil man bevare næringsstoffene i avfallet
og flytte det våtorganiske avfallet inn i en kretsløpsøkonomi.
FIAS er allerede i gang med utredning av muligheter som finnes, men det kreves politisk vilje
for at dette skal bli noe av. Jo tidligere og tydeligere denne politiske viljen uttrykkes, jo fortere
kan vi få dette på plass.
Miljøpartiet de Grønne er overbevist om at gjenvinning av matavfall og annet våtorganisk
materiale er både fornuftig, nødvendig og noe vi før eller senere vil bli pålagt.
Tynset Miljøpartiet De Grønne fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordfører være en pådriver til at det startes innsamling og gjenvinning av
våtorganisk avfall i FIAS-området så fort som mulig.

Svar fra ordfører Merete Myhre Moen:
Jeg støtter ditt resonnement i din interpellasjon, og er enig i at vi må komme i gang med
sortering og gjenvinning av våtorganisk avfall i FIAS område.
FIAS har en plan og et mål om å få bli en del av SESAM som er et fremtidig
ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Dette er tenkt bygd i Trondheim og er tenkt som
et AS.
FIAS har planer om å bruke avsatte fondspenger til å kjøpe seg inn i dette anlegget.
Beslutningsgrunnlaget skal etter planen være klart i løpet av våren 2017, og vedtak om
eierskap i SESAM må være avklart før sommeren. Så først da vet vi mer om veien videre.
En ny avfallsplan(revidering) vil startes etter beslutningen om eierskap i SESAM. Så det vil
være realistisk å sette dette på dagsorden etter at vi vet hva som blir besluttet.
SESAM vil kunne ta imot alt husholdningsavfall, der plast sorteres ut på anlegget, og
våtorganisk avfall gjenvinnes ved at det leveres i egne poser sammen med resten av avfallet
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Mitt forslag er derfor at jeg tar initiativ til alternativ måte for innsamling av organisk materiale
hvis vi ikke blir en del av SESAM .Jeg vil ellers jobbe for at en revidering av avfallsplan
startes så snart som mulig etter beslutningen om eventuelt eierskap i SESAM.
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VEDLEGG 2
Grunngitt spørsmål fra Tynset AP v/Tone Hagen:
I vedtaket i forbindelse med KPMG-rapporten står det: « Samler berørte parter og gjøre en
evaluering, på bakgrunn av denne rapporten. Formålet er å få en omforent forståelse for hva
som er skjedd og hva som gikk galt.»
Er berørte parter samlet og evalueringen startet opp i henhold til vedtak etter KPMGrapporten?
Eksisterer det en tidsplan for evalueringen, når evalueringen sluttføres?
Hvilke funn er gjort så langt?

Svar fra ordfører Merete Myhre Moen:
Som jeg informerte om i forrige formannskap er dette evalueringsarbeidet startet. Planen for
dette arbeidet ble lagt i januar d.å. Berørte parter ble samlet 23. februar for å jobbe frem en
felles forståelse og ta stilling til forvaltningsrapportens og kommunestyrets konklusjoner og
anbefalinger. Det jobbes videre utover i februar/mars for å ferdigstille dette arbeidet.
Målsetning er å fremme evalueringsrapporten som sak til kommunestyret i april eller mai litt
avhengig av hva vi kan få til.
Funn så langt er at det er bred enighet om forvaltningsrapportens konklusjoner og
anbefalinger. Samtidig er det felles forståelse for hva som er viktig i fortsettelsen. Detaljene i
dette vil foreligge i endelig evalueringsrapport.
Ønsker ellers å presisere at kommunens lederutviklingsprogram er et svært viktig og sentralt
bidrag i å lykkes med fremtidige prosesser og lederskap. Her er det lagt ned et betydelig arbeid
både fra den enkelte og fra kommunens side.

Grunngitt spørsmål fra Tynset AP v/Tone Hagen:
Hvor mange personer står i kø for å motta tilbud om omsorgsboliger eller institusjonsplass i
Tynset kommune i dag?

Svar fra ordfører Merete Myhre Moen:
Vi har ingen stående i kø for tilbud. Hvis en bruker etter objektive faglige vurderinger må ha
en institusjonsplass for å kunne få et forsvarlig tilbud må dette etterkommes. Andre får et
faglig forsvarlig tilbud på et så lavt omsorgsnivå som mulig.
Ergo det eksisterer ikke ventelister. Det er alltid de som trenger plassen mest som prioriteres,
og dette bildet kan endres mye på kort tid. Det er forøvrig en lovendring på gang som
omhandler rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. Kommunene er i denne sammenheng forpliktet til å utarbeide egen forskrift med
kriterier etc. Tynset kommune har ikke pr i dag utarbeidet forskrift, men er i gang med
arbeidet og status er slik:
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• Revisjon av kriterier for alle våre tjenester er revidert. De deler av kriteriene som
berøres av lovendringen og skal inn i forskrift er altså klare.
• 19. april 2017 har kommunene i fjellregionen (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset,
Tolga, Os, Røros og Holtålen) i fellesskap tatt initiativet til å invitere en kapasitet på
området for å gå igjennom lovendringene og hvordan en forskrift kan/skal utarbeides.
• I etterkant av denne gjennomgangen vil forskrift for Tynset kommune bli utarbeidet,
sendt på høring og vedtatt innen fristen som er 1 juli. 2017.
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VEDLEGG 3
Grunngitt spørsmål fra Tynset AP v/Einar Røe:
Brannstasjonen
I sak 94/16 vedtok kommunestyret å kjøpe andel av Jorkjendbygget og renovere dette til
Brannstasjon på Tynset. Vi fikk oppgitt at det var skrevet intensjonsavtale, noe som la
grunnlaget for vedtaket.
I senere tid er det kommet avisreportasjer om at bygget ikke er til salgs for angitt pris.
Det kommer også fram i media at arbeidstilsynet har vært på befaring på brannstasjonen, og
kommet med klare signaler om en mer omfattende renovering enn den som var lagt i forkalkylen. Til dette hører rene og urene soner, og ventilasjon i hallen. Det kom også klare krav
til når hallen skal være ferdig.
Det synes derfor betimelig å spørre om ikke kravene for hva en brannstasjon skal inneholde av
fasiliteter var kjent for administrasjonen da saken ble framlagt for kommunestyret?
Hvordan ser ordfører og administrasjon på mulighetene for å opprettholde kravet
arbeidstilsynet har satt til ferdigstillelse av lokalene, og om dette blir innenfor vedtatte
økonomiske rammer?
I følge avisene har arbeidstilsynet også vært på befaring hos feiervesenet, og kommet med
kritiske anmerkninger.
Hvordan vil dette nå bli vurdert?

Svar fra rådmann Arild Einar Trøen:
Sak om Tynset brannstasjon ble behandlet i sak 94/16 den 25.10.2016. Saken ble den gang
utsatt med slik vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Det skal fremlegges en sammenliknende oversikt over alle kostnader, herunder
investering og drift. Gjelder alternativ 1, 2 og 3.
Tynset kommunestyre vedtok den 29.11.2016 i sak 109/16:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lokaler som beskrevet i
Alternativ 1 (Jordkjendbygget)
2. Avtalen skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
3. Midler til anskaffelse og oppjustering av lokalene i innarbeides i budsjett for 2017.
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Flaten Bil AS og Tynset kommune om kjøp av
lokaler til brannstasjon. Avtalen ble underskrevet 17.10.2016 og det er tatt forbehold om
godkjenning av kjøpet fra Tynset kommunestyre. Hensikten med avtalen er å sikre
seksjonering av eiendommen og gjenkjøp av lokaler fra Flaten Bil AS.
Flaten Bil AS og Harald Jorkjend Invest Tynset AS har så langt ikke klart å enes om pris.
Rådmann har hatt løpende kontakt med Flaten Bil AS og har så sent som i dag hatt en samtale
med John Harald Jorkjend på vegne av Harald Jorkjend Invest Tynset AS. Det er ikke riktig å
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gå nærmere inn på samtalens innhold ut over at det er gjort klart at Tynset kommune trenger
en snarlig avklaring i saken.
I 2016 og 2017 gjør Arbeidstilsynet en særskilt innsats for å bidra til å forebygge at brannfolk
og feiere eksponeres for helsefarlig støv, gass, damp og brannrøyk. Virksomheten skal
kartlegge og vurdere brannfolks- og feieres risiko for å bli eksponert for støv, gass og
brannrøyk i ulike arbeidssituasjoner i virksomheten. Virksomheten skal iverksette tiltak for å
redusere arbeidstakernes risiko for helseskader og sykdom som følge av eksponering for støv,
gass og brannrøyk. Det er viktig at det er en tydelig rød tråd mellom tiltakene som iverksettes
og den kartleggingen og risikovurderingen som er gjort i forkant. Som et minimumskrav skal
brann- og redningsarbeid ha rutiner for feiing og utryknings- og øvelsessituasjoner.
Arbeidstilsynet har vært på befaring på eiendommen og gitt pålegg på kartlegging og
risikovurdering av kjemisk helsefare. Virksomheten har fått frist til å utarbeide planer fastsatt
til henholdsvis 2. mai og 15. mars. Kartlegging og risikovurdering omfatter både brann- og
feiervesen. Frist for å gjennomføre tiltak er satt til 1. november 2017. Virksomheten er i dette
tilfelle Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, MHBR. Påleggene setter klare krav til
medvirkning fra tillitsvalgte.
Tynset kommune har i dag ikke tilfredsstillende lokaliteter til rådighet for brann- og
feiervesen. Kommunen har et klart ansvar for å medvirke til at dette kommer på plass så raskt
som mulig.
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