TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 09.06.2015
Tid:
Kl. 18.00
Før sakliste:
DeFacto v/Roar Eilertsen presenterer sjukehusrapporten.
Status for gjennomføringen av omleggingene innen helse- og omsorgssektoren.
Interpellasjon fra Fremskrittspartiet – BPA brukerstyrt personlig assistanse.
Interpellasjon fra Fremskrittspartiet – statlig finansiering av eldreomsorgen.
Orientering om medarbeiderundersøkelsen.
Spørsmål fra Mahdi Hassan Mouhoumed – språktreningsplasser.
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Kari Skjulhaug
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Ibrahima Sesay
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Hanne Graneng
Steinar Brekken
Christian F. Steenland
Rune Storli
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Arne Eggen
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang

Forfall:
Grete Negård Johansen
Oskar Snarvold
Merknad:

Varamedlemmer:
Magnus Arne Normann
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
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36/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
26.05.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.05.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 26.05.2015.

37/15
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskap og årsmelding for 2014.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2014.

38/15
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2015
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede inntektsbortfall.
Behandling:
Forslag til endret innstilling fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk i henhold til budsjett.
Endringsforslaget fra Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Tjenesteområdene setter fortløpende inn tiltak for å redusere driften i henhold til
kommunens forventede overforbruk i henhold til budsjett.

39/15
VEG- OG GATENAVN TYNSET KOMMUNE - OMADRESSERING, NYE
BOLIGFELT OG INNSPILL TIL SUPPLERENDE NAVN ETTER TIDLIGERE
VEDTAK
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» innvilges.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Etter ny veiføring, vil Sjukehusveien starte ved rundkjøringa, slik at bla. Nord-Østerdal
videregående skole adresseres til denne. Omnummerering og evt. ny adressetildeling
gjøres av PBG.
2. Ny veiføring, øst for Fedraheimveien, beholder navnet Fedraheimveien.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
3. Ny veiføring for Ramm Østgaards gate nord vest for bussplass beholder navnet.
Omnummerering og evt. ny adressetildeling gjøres av PBG.
4. Nedre del av Krullhaugen boligfelt på Kvikne, som ikke er gitt nytt veinavn under vei- og
gatenavnprosjektet, gis navnet Krullhaugen.
5. Søndre del av Jørgensmoen boligfelt gis navnet Jørgensmoen.
6. Savaltunet, som ikke fikk tildelt eget navn under vei- og gatenavnprosjektet, gis eget navn
- Savaltunet.
7. Ønsket om eget navn for «Nissegata» innvilges.
8. Nye skilt tas inn i skiltplanen og settes ut av utførende entreprenør for tidligere bestilt
skilting.
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40/15
DETALJREGULERING FOR FV. 30 RØROSKRYSSET - MELLOMRIKSVEGEN
PLANID 201303, SLUTTBEHANDLING
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Gang- og sykkelveg Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303,
1. Plankart, datert 13.03.15.
2. Planbeskrivelse med Ros-analyse datert oktober 2014, rev. mai 2015.
3. Reguleringsbestemmelser, 21.05.15.
4. Tekniske tegninger, datert 16.03.15.
Behandling:
Forslag til endret innstilling fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret og ikke fremme
«Detaljregulering for Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303.»
Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker at Statens Vegvesen legger frem et
alternativt forslag til reguleringsplan med mulighet for avkjørsel fra rundkjøringen til arealet
mellom Opel og Tynset-brua, samt at det bør legges til rette for busslommer på strekningen.

Formannskapets innstilling vedtatt med 22 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fra Nordseth
Moen.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for
Gang- og sykkelveg Fv 30 Røroskrysset – « Mellomriksvegen», Planid. 201303,
1. Plankart, datert 13.03.15.
2. Planbeskrivelse med Ros-analyse datert oktober 2014, rev. mai 2015.
3. Reguleringsbestemmelser, 21.05.15.
4. Tekniske tegninger, datert 16.03.15.

41/15
ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 - MOTTAK AV SYRISKE
KVOTEFLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune sier ja til å bosette det antallet flyktninger som IMDi anmoder
kommunen om å bosette for årene 2015 og 2016. Dette inkluderer minimum 6
kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og seks kvoteflyktninger fra Syria i 2016.
2. Kommunen vil ta i bruk eksisterende rutinebeskrivelser samt vedtatt plan for integrering
og bosetting av innvandrere i Tynset kommune til å ta i mot kvoteflyktninger fra Syria og
vil følgelig ikke utarbeide en egen plan for bosetting av disse.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 5 av 8

Behandling:
Forslag til vedtak fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tynset kommune er positive til å bosette det antallet flyktninger det anmodes om fra BLD for
årene 2015 og 2016.
Det innebærer for
2015: 12 ekstra (inklusive 7 kvoteflyktninger fra Syria) i tillegg til allerede mottatt 20. Totalt
32.
2016: 27 totalt (inklusive 9 kvoteflyktninger fra Syria).
Votering:
Det ble gitt anledning til å stemme mot både rådmannens innstilling og forslaget fra Salbu:
Det ble avgitt 1 stemme mot begge forslagene, 25 stemmer for.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Salbu:
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune er positive til å bosette det antallet flyktninger det anmodes om fra BLD for
årene 2015 og 2016.
Det innebærer for
2015: 12 ekstra (inklusive 7 kvoteflyktninger fra Syria) i tillegg til allerede mottatt 20. Totalt
32.
2016: 27 totalt (inklusive 9 kvoteflyktninger fra Syria).

42/15
KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE
OMSORGSPLASSERTE BARN
Rådmannens innstilling:
• Tynset kommune etablerer en oppreisningsordning for personer som i perioden 1954 –
1980 under Tynset kommunes omsorg enten ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold
eller omfattende omsorgssvikt.
• Søkerperioden fastsettes til 01.01.2016 – 31.12.2017. Det må avsettes midler i budsjettet
for 2016.
• Maksimalbeløpet for oppreisning fastsettes til kr 500 000.
• Vederlaget avkortes tilsvarende erstatning oppnådd enten av domstol, andre kommuner
eller Stortingets ordning.
• Sekretariatet gis som oppdrag til et advokatfirma med erfaring og kompetanse fra
tilsvarende arbeid. Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget til et advokatfirma.
• Det oppnevnes et uavhengig erstatningsutvalg bestående av personer som har juridisk,
psykologisk og barnevernfaglig kompetanse. Rådmannen foreslår medlemmer i utvalget,
og legger dette fram som sak for kommunestyret i august 2015.
• Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter som legges fram som egen sak
for kommunestyret i august 2015.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
• Tynset kommune etablerer en oppreisningsordning for personer som i perioden 1954 –
1980 under Tynset kommunes omsorg enten ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold
eller omfattende omsorgssvikt.
• Søkerperioden fastsettes til 01.01.2016 – 31.12.2017. Det må avsettes midler i budsjettet
for 2016.
• Maksimalbeløpet for oppreisning fastsettes til kr 500 000.
• Vederlaget avkortes tilsvarende erstatning oppnådd enten av domstol, andre kommuner
eller Stortingets ordning.
• Sekretariatet gis som oppdrag til et advokatfirma med erfaring og kompetanse fra
tilsvarende arbeid. Rådmannen delegeres myndighet til å gi oppdraget til et advokatfirma.
• Det oppnevnes et uavhengig erstatningsutvalg bestående av personer som har juridisk,
psykologisk og barnevernfaglig kompetanse. Rådmannen foreslår medlemmer i utvalget,
og legger dette fram som sak for kommunestyret i august 2015.
• Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter som legges fram som egen sak
for kommunestyret i august 2015.

43/15
BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
Rådmannens innstilling:
Saken anses å være av politisk karakter og legges frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Signe Marit Lium og Sosialistisk Venstreparti v/Inger Lise
Stubsjøen Martinsen:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Lium og Martinsen trakk forslaget sitt og fremmet et nytt forslag:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Det legges inn en endring i 5. ledd, andre setning.
Den lyder som følger:
«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter første
ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold
kommer til anvendelse.»

Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Kommunestyret ber Tynset kommune til enhver tid å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.
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Forslaget fra Lium og Martinsen ble vedtatt med 20 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra
Nordseth Moen.
Vedtak:
Da arbeidsmiljøloven er en minste lov, vil Tynset kommune som arbeidsgiver følge lovteksten
i § 14-9 som er ajourført ved lov den 20. juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014.
Det legges inn en endring i 5. ledd, andre setning.
Den lyder som følger:
«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter første
ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold
kommer til anvendelse.»

44/15
ETABLERING AV TYNSET ARRANGEMENT SA
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune ønsker å bidra til at etableringen av Tynset arrangement SA blir en realitet.
Etableringen skjer under forutsetning av nødvendig støtte fra andre interessenter.
Tynset kommune vil kjøpe tjenester av Tynset arrangement SA for inntil kr 300 000 pr år i
inntil tre år.
Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune ønsker å bidra til at etableringen av Tynset arrangement SA blir en realitet.
Etableringen skjer under forutsetning av nødvendig støtte fra andre interessenter.
Tynset kommune vil kjøpe tjenester av Tynset arrangement SA for inntil kr 300 000 pr år i
inntil tre år.
Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.
Beløpet dekkes av næringsfondet.
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