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1/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN
04.12.2014.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.12.2014.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 04.12.2014.

2/15
REGULERINGSPLAN FOR PLANOVERGANGSTILTAK GODTLANDSFLOEN
FØRSTE GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Formannskapet ber Jernbaneverket legge fram et alternativt forslag til reguleringsplan med
fem overganger, hvorav fire sikres med lyd, lys og bom. Som et minimum må det utarbeides
ny strekningsanalyser med faktisk registrert brukshyppighet over jernbanelinja, og med
sikringstiltak som samsvarer med dette. Overgangen lengst mot nord kan bestå, men med lyd
og lyssignal.
Vedtaket begrunnes med om sikkerheten ved det fremlagte planforslaget er godt nok ivare tatt,
brukshyppighet over jernbanelinja og at konsekvensene ikke er tilstrekkelig belyst.
I henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10 vedtar formannskapet å ikke fremme
planen til behandling.
Behandling:
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Saken utsettes.
Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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3/15
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 20152027, ENDELIG VEDTAK
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens Samfunnsdel 2015-2027 godkjennes i medhold av plan- og
bygningslovens kap. 11, med de endringer som er innarbeidet etter høring.
2. Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn
for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.
3. Kommuneplanens handlingsdel utarbeides årlig i form av en handlingsplan, der også
økonomiplan og årsbudsjett innarbeides i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1. I
praksis er dette kommunens virksomhetsplan.
4. Tidligere visjon nedfelt i virksomhetsplanen «Kjem’n til Tynset så trivs’n» blir et nytt
slagord for Tynset.
Behandling:
Omforent forslag fra formannskapet:
Punkt 4 strykes.
Omforent forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens Samfunnsdel 2015-2027 godkjennes i medhold av plan- og
bygningslovens kap. 11, med de endringer som er innarbeidet etter høring.
2. Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn
for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.
3. Kommuneplanens handlingsdel utarbeides årlig i form av en handlingsplan, der også
økonomiplan og årsbudsjett innarbeides i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1. I
praksis er dette kommunens virksomhetsplan.

4/15
DELINGSSØKNAD
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av 1
dekar stor parsell med påstående bebyggelse fra gnr/bnr 71/54 som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring fra LNF-formål til fritidsformål av omsøkte parsell.
3. Parsellen må sikres adkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av 1
dekar stor parsell med påstående bebyggelse fra gnr/bnr 71/54 som omsøkt.
2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2 mht. formålsendring fra LNF-formål til fritidsformål av omsøkte parsell.
3. Parsellen må sikres adkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4.

5/15
SØKNAD DELING GRUNNEIENDOM GNR./BNR. 167/63 OG 168/2 I TYNSET
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer delvis Ellen Karine Hektoens søknad om
deling av eiendommen Bratbost nordre, gnr./bnr. 167/63 og 168/2 i Tynset.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
seter/hytte ved Falningssjøen på inntil 1 dekar tomt.
3

Det er et vilkår for delingen av fritidseiendom at tomten ikke går ned til strandkanten.

4

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det videre tillatelse til fradeling
av inntil 4 dekar tomt til boligformål.

5

Boligtomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne
blir mest mulig hensiktsmessig, både for bruk som boligtomt og drift av
landbrukseiendommen.

6

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.

7

Fradelte parseller må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det
vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.

Behandling:
Omforent forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu og Høyre v/Berit
Nordseth Moen:
Punkt 1: «delvis» strykes.
Punkt 2: «1 dekar» endres til «5 dekar»
Omforent forslag fra Salbu og Nordseth Moen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, imøtekommer Ellen Karine Hektoens søknad om deling
av eiendommen Bratbost nordre, gnr./bnr. 167/63 og 168/2 i Tynset.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av
seter/hytte ved Falningssjøen på inntil 5 dekar tomt.
3

Det er et vilkår for delingen av fritidseiendom at tomten ikke går ned til strandkanten.

4

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, pkt. m, gis det videre tillatelse til fradeling
av inntil 4 dekar tomt til boligformål.

5

Boligtomtas arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne
blir mest mulig hensiktsmessig, både for bruk som boligtomt og drift av
landbrukseiendommen.

6

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 19-2, mht. formålsendring av gardstunet til boligformål og setertunet til fritidsformål.

7

Fradelte parseller må sikres atkomst i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-4. Det
vises også til lovens §§ 27-1 og 27-2 mht. vannforsyning og avløp.

6/15
HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN (NY
FRISKOLELOV)
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, formannskapet, støtter forslaget til navnendring fra privatskoleloven til
friskoleloven.
2. Tynset kommune, formannskapet, mener det er et viktig prinsipp for kommunen at man
har en sterk fellesskole. Tynset kommune ser positivt på at det arbeides med å utvikle nye
alternative utdanningstilbud, men ønsker at dette hovedsakelig skjer innenfor rammen av
det offentlige skoletilbudet.
3. En lovmessig åpning for større innslag av friskoler vil kunne være utfordrende for en
struktur og et helhetlig skoletilbud i Tynset. Kommunen støtter derfor en heving av et
minste elevtall som grunnlag for godkjenning av nye skoler.
Behandling:
Følgende notat fra Senterpartiet v/Merete Myhre Moen ble delt ut i møtet:
Tillegg til rådmannens saksfremstilling.
Vi støtter rådmannens drøftinger i saken som omhandler vedtak 1og 2. Derimot støtter vi ikke
rådmannens drøftinger som omhandler vedtak 3. Dette argumenteres på følgende måte:
En skole med lave elevtall over 3 år skyldes ikke nødvendigvis lav rekruttering på lengre sikt.
I distriktene vil mange av skolene ha naturlige svingninger i elevtall omkring 20-60 elever.
Disse svingningene med lavt elevtall vil i perioder medføre at mange skoler vil ha mindre enn
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30 elever gjennom en lengre periode enn 3 år. Disse vil da miste godkjenningen selv om
elevtallet igjen vil stige naturlig etter noen år.
Vi mener at læringsutbytte og kvalitet ikke henger sammen med skolens størrelse. Mange små
skoler kan vise til svært gode resultater både med tanke på sosial læring,trivsel og resultater
på nasjonale prøver mm.
Vi mener det også er et viktig prinsipp at man har sterke offentlige skoler, men
hvis regjeringens ønske om flere private skoler blir realisert, bør ikke distriktene frarøves
muligheten til de samme tilbudene som mer sentrale strøk. Ergo bør minstetallet elever ikke
økes fra 15-30.
Fremmer derfor forslag til følgende vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, støtter forslaget til navnendring fra privatskoleloven til
friskoleloven.
2. Tynset kommune, formannskapet, mener det er et viktig prinsipp for kommunen at man har
en sterk fellesskole. Tynset kommune ser positivt på at det arbeides med å utvikle nye
alternative utdanningstilbud, men ønsker at dette hovedsakelig skjer innenfor rammen av
det offentlige skoletilbudet.
3. En lovmessig åpning for større innslag av friskoler vil kunne være utfordrende for en
struktur og et helhetlig skoletilbud i Tynset. Formannskapet anbefaler at
minimumselevtallet ikke økes fra 15 til 30 elever, da dette vil ramme distriktene.

Forslaget fra Myhre Moen vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
1. Tynset kommune, formannskapet, støtter forslaget til navnendring fra privatskoleloven til
friskoleloven.
2. Tynset kommune, formannskapet, mener det er et viktig prinsipp for kommunen at man
har en sterk fellesskole. Tynset kommune ser positivt på at det arbeides med å utvikle nye
alternative utdanningstilbud, men ønsker at dette hovedsakelig skjer innenfor rammen av
det offentlige skoletilbudet.
3. En lovmessig åpning for større innslag av friskoler vil kunne være utfordrende for en
struktur og et helhetlig skoletilbud i Tynset. Formannskapet anbefaler at
minimumselevtallet ikke økes fra 15 til 30 elever, da dette vil ramme distriktene.
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