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111/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL – MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.11.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.11.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.11.2015.

112/15
BUDSJETT KONTROLLUTVALGET 2016
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2016 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 738.000. Dette utgjør en økning på
4,5 % fra budsjett 2015.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2016 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 738.000. Dette utgjør en økning på
4,5 % fra budsjett 2015.

113/15
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2016–2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016
Formannskapets innstilling:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 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.
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2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 54 369 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
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 131 – 143.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
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.
Behandling:
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
1. Omdisponeringen av 6 timer fra fysioterapeuttjenester til beboere på institusjon, til
Folkehelsekoordinatorstillingen må reverseres. Det vil si at den opprinnelige avtalen
kommunen hadde med fysioterapeutene, med å levere fysioterapeuttjenester til beboere på
institusjon på 12 timer pr uke, skal gjeninnføres. Midler for å dekke
Folkehelsekoordinatorstillingen på 150.000,- tas fra disposisjonsfondet.

Endringsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/Karin Tørklep Sletten:
Fellesinntekter, post 8300: Statstilskudd flyktninger
Anslaget for 2016 økes fra 16 millioner til 17 millioner, beregnet ut fra tilskudd til allerede
bosatte flyktninger i kommunen samt kommunestyrets tidligere vedtak om bosetting i 2016.
De ekstra midlene går til å øke rammen til Tynset opplæringssenter.
Investeringsbudsjettet:
Opprusting Holmengata: Investeringene i 2018 og 2019 flyttes fram til 2017 og 2018.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 4 av 15

i

Tekstdelen av budsjettet:
Kommunen må undersøke muligheten for å benytte seg av eksisterende tilskuddsordninger
som særtilskudd til flyktninger med ulike behov innen opplæring.
Vi ber om at kommunestyret får utredet en sak i 2016 om behovet for oppgradering av det
fysiske miljøet på Holmen, med kontorer, pauserom og garderober for ansatte.
Endringsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
1. Oppussing rekkverk rådhuset endres fra 400.000 til 200.000
2.

Bygging av omsorgsboliger endres fra 13 mill. til 10 mill.

3.

Prosjektering av fremtidig svømmehall/k-bygg flyttes fra 2017 til 2016. Først må vedtak
58-14 følges opp.

Forslag fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
1. Kommunen skal tilby alle ungdommer i kommunen 1 ukes sommerjobb i sommeren
mellom 9. og 10. klasse.
Dette finansieres ved disposisjonsfond og ved at kommunen legger ned næringskonsulentstillingen. Kommunen løser oppgavene næringskonsulenten har ved formannskapet,
saksbehandlere for øvrig i kommunen og bruk av Røros næringshage som Tynset
kommune er eier av.
2. Tidligere vedtak om å styre etter gammel arbeidsmiljølov oppheves. Det blir mulig å ta i
bruk midlertidig ansettelse i tråd med ny arbeidsmiljølov.
3. Tidligere vedtak om at ingen ansatte i kommunen kan sies opp, som følge av endringer i
kommunens rasjonaliseringsgevinster, effektiviseringstiltak, økonomiske utfordringer,
oppheves. Det blir igjen adgang til å bruke oppsigelser som virkemiddel i styring av
kommunen.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Ibrahima Sesay:
Kr 100 000 kroner til åpen hall. Tas fra disposisjonsfond 2.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Vidar Mortensen:
Tynset kommune v/kultursektoren/kulturskole må jobbe for å få innlemmet tilbud om
dirigent/instruktør til skolemusikk. Dette er i forlengelse av tilbud kulturskolen har i
forbindelse med instrumentopplæring/instruksjon.
Fra og med budsjettår 2016 vil dette ha halvårseffekt. Vi ser dette i sammenheng med at
kulturskolen da kan få mulighet til å utvide tilbud ved å sikre grunnfinansiering. Økonomisk
betyr dette tilbud av dirigent til selvkost.
Oversendes rådmannen for utredning.
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Møtet ble hevet for gruppemøter.
Etter gruppemøter:
Uavhengig representant Nordseth Moen trakk forslaget sitt.
Karin Tørklep Sletten trakk forslaget fra Sosialistisk Venstreparti.
Sindre Sørhus trakk forslaget fra Miljøpartiet De Grønne.
Stein Tronsmoen la frem omforent endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 1
fra V, KrF, Uavh., MDG, H, SV, AP og SP:

INVESTERINGSBUDSJETTET
#

POST

TEKST

2016

1

Rådhuset

Rekkverk rådhuset 9. etasje

200

2

TFF

Opprusting av basseng med
tilhørende garderober ved
Litun

700

3

Helsetjenesten

Flytting helsestasjon eller
legekontor

4

Helsetjenesten

Tilpasning Kongsheim
(berøringsfritt blandebatteri og
dørautomatikk)

5

Tynset kirkelige
fellesråd

Orgel

6

Tekniske
tjenester

Utleieboliger

7

8

2017

2018

201
9

RED

INNDEKNING

200
Lån (i hht til plan
for 2017 og
2018)

12
000

0

200

145

200

2 100

1100

Økning på 125

11 000

5 000

Tekniske
tjenester

Branngarasje
Utrede samordning med andre
(blålys-og/eller kommunale
tjenester), samt vurdere kjøp
eller leie av alternative lokaler

200

5 000

5 000

Annet

Utbredding av bredbånd

500

500

500

2 000

1 000

500

Næringsfond

DRIFTSBUDSJETTET
#

TJENESTE

TEKST

KR

INNDEKNING

9

Kultur

Aktivitetskortet

- 80

Fra virksomhetsplanen PBG (pkt. 6
side 120)

10

Teknisk

Vedlikeholdsfond egne
bygninger

11

Rådmann

Økt statstilskudd flyktninger
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- 100

Disposisjonsfondet

+ 1 000

Disposisjonsfondet
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Styrke arbeidet med
flyktninger

12

Tynset opplæringssenter

13

Institusjon

14

Hjemmetjenesten

15

Hjemmetjenesten

Kaldmatbistand på Enan og
Furumoen

16

Hjemmetjenesten

Økt antall brukere gir økt pris
leie/mat

Øke fysioterapi med 6 t/uke til
institusjon
Heldøgn på Enan
Sikre økt bruk av Enan og
disponeres av hjemmebasert

- 1 000

Disposisjonsfondet

- 100

Disposisjonsfondet

- 1 500

Disposisjonsfondet

- 100
50

Flytte 10 % konsulentstilling i H/O
eller inndekning innen rammen
Disposisjonsfondet

FØRINGER
#

Tema

17

Kjeveortoped

18

Grunnfag idrett

19

Antibiotika

20

Salg av
kommunal
eiendom

21

Særtilskudd

22

Fysisk
arbeidsmiljø

23

Mål: Rådmann og
næring (s 29)
Endring: kursiv

24

Mål: Tynset
Opplæringssenter
(s. 58)
Endring: kursiv

25

Ubunden tid

26

Uønsket deltid

27

Lærlinger

TYNSET KOMMUNE

Tekst
Kommunen må ta initiativ til å utrede muligheten for å få til kjeveortoped i fjellregionen.
Dette arbeidet bør gjøres i samarbeid med øvrige kommuner i fjellregionen. Det må
legges fram en rapport for kommunestyret i løpet av 2016 om status
Forprosjektmidler til grunnfag idrett i Tynset – desentralisert høyskoletilbud.
Disposisjonsfond evt næringsfond
Tynset kommune skal være pådriver for å redusere bruken av antibiotika i
matproduksjonen og i humanmedisin
De eiendommer som ikke er nødvendig for kommunen og eie selges
Kommunen må undersøke muligheten for å benytte seg av eksisterende
tilskuddsordninger som særtilskudd til flyktninger med ulike behov innen opplæring
Vi ber om at kommunestyret får utredet en sak i 2016 om behovet for oppgradering av
det fysiske miljøet på Holmen, med kontorer, pauserom og garderober for ansatte
• Utøve en ledelse av Tynset kommune som spiller ansatte
gode, skaper trivsel på jobb og vektlegger gode fagmiljøer
Overordnede
innen tjenesteområdene.
mål for
• Tynset kommune skal være en arbeidsgiver som folk vil
tjenesten
jobbe for
• Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting
• En skole for alle, med blikk for den enkelte
• Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og
oppleve mestring
Overordnede
• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi muligheter
mål for
og plikter til deltakelse, likestilling og integrering i det
tjenesten
norske samfunnet.
• Spesialpedagogisk opplæring skal gi eleven faglige og
sosiale ferdigheter til å mestre hverdagen og gi et
meningsfylt liv
I budsjettforslag helse- og omsorgsavdelinga for 2016 - tekstlig del står det i pkt. 7 om
ubunden tid. Ubunden tid er vanskelig å kombinere med turnus, og de tillitsvalgte har
protestert mot dette fordi det er i strid mot inngåtte avtaler. Ansatte som ønsker å utvide
stillingen, kan bare få denne økningen i ubunden tid. Det er viktig å følge avtaler og
regler som fagforeninger har gjennom lovlige forhandlinger
Tynset kommune bør forplikte seg til å følge egne retningslinjer for reduksjon av uønsket
deltid
Tynset kommune bør forplikte seg til å ha 10 lærlinger pr. år. Viktig å løfte fram
yrkesfagene, spesielt innen helse og omsorg som på sikt vil slite med rekruttering
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28

Utredning fritids
møtearena

29

Bruk av
vikarbyrå

30

Bygging av
kommunale
boliger

31

Aktivitetsplikt

32
33
34

Kommunens
utmarkseiendommer
Budsjett og
virksomhetsplan
Svømmehall

Det er mange barn og unge som ikke er en del av idrett, musikk og kultur. En utredning
over behov og kostnader på en møtearena bes fremlagt for kommunestyret i 2016
Tynset kommune bør ikke bruke vikarbyrå/ bemanningsbyrå innen helse og
omsorgssektoren. Eneste eventuelle unntak vil være innenfor eksisterende praksis på
sommeren
I følge boligsosial handlingsplan skal Tynset kommune bygge flere utleieboliger. I den
forbindelse ønsker vi at det skal legges vekt på nøktern standard og en boligform som
vektlegger lavest mulige bygge kostnader. Det må til en aktiv plan på boliger, hvor det
listes opp ulike boliger og hvilke som kan avhendes i forhold til standard og behov for
oppussing
I Elverum kommune er det gjort et vellykket forsøk med aktivitetsplikt for unge (18-24
år) sosialhjelpsmottakere i kommunen – jf oppslag i Østlendingen 7/11-2015. Det bes
utarbeidet et tilsvarende konsept for Tynset kommune som fremlegges for
kommunestyret senest i april-møtet
Tynset kommune har om lag 30 utmarks- og skogseiendommer. Det er 24 år siden det ble
utarbeidet en forvaltningsplan. En ny forvaltningsplan bes utarbeidet og fremlegges for
kommunestyret senest i septembermøtet
Fremtidige dokumenter vedrørende budsjett og virksomhetsplan må inneholde
årsprognosen for inneværende regnskapsår på grunnlag av siste regnskapsperiode
Kommunestyret ber om å få en sak i 2016 om svømmehall-løsning med vurdering av
gammel og ny hall. Sak 58/14 må følges opp

Endringsforslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen:
Punkt 2 i formannskapets innstilling:
Som formannskapets innstilling, men med endring i punkt 2.1:
2.1 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Det bevilges kr 200 000 til kontrollutvalget vedrørende revisjon av omleggingene innenfor
helse og omsorg.
Votering:
Forslagene fra Venstre v/Christian Fr. Steenland:
1. Falt med 1 stemme mot 26 stemmer.
2. Falt med 3 mot 24 stemmer.
3. Falt med 4 mot 23 stemmer.
Forslaget fra Arbeiderpartiet v/Ibrahima Sesay vedtatt med 17 mot 10 stemmer.
Forslaget fra Arbeiderpartiet v/Vidar Mortensen vedtatt med 16 mot 11 stemmer.
Omforent forslag fra V, KrF, Uavh., MDG, H, SV, AP og SP vedtatt med 26 stemmer mot 1.
Endringsforslaget punkt 2.1 fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen enstemmig
vedtatt.
Punkt 3 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2016 - 2019 jf. vedlegg 1 godkjennes
med følgende endringer:

INVESTERINGSBUDSJETTET
#

POST

TEKST

2016

1

Rådhuset

Rekkverk rådhuset 9. etasje

200

2

TFF

Opprusting av basseng med
tilhørende garderober ved
Litun

700

3

Helsetjenesten

Flytting helsestasjon eller
legekontor

4

Helsetjenesten

Tilpasning Kongsheim
(berøringsfritt blandebatteri og
dørautomatikk)

5

Tynset kirkelige
fellesråd

Orgel

6

Tekniske
tjenester

Utleieboliger

7

8

2017

2018

201
9

RED

INNDEKNING

200
Lån (i hht til plan
for 2017 og
2018)

12
000

0

200

145

200

2 100

1100

Økning på 125

11 000

5 000

Tekniske
tjenester

Branngarasje
Utrede samordning med andre
(blålys-og/eller kommunale
tjenester), samt vurdere kjøp
eller leie av alternative lokaler

200

5 000

5 000

Annet

Utbredding av bredbånd

500

500

500

2 000

1 000

500

Næringsfond

DRIFTSBUDSJETTET
#

TJENESTE

TEKST

KR

INNDEKNING

9

Kultur

Aktivitetskortet

- 80

Fra virksomhetsplanen PBG (pkt. 6
side 120)

10

Teknisk

Vedlikeholdsfond egne
bygninger

11

Rådmann

12

Tynset opplæringssenter

13

Institusjon

14

Hjemmetjenesten
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- 100

Disposisjonsfondet

Økt statstilskudd flyktninger

+ 1 000

Disposisjonsfondet

Styrke arbeidet med
flyktninger

- 1 000

Disposisjonsfondet

- 100

Disposisjonsfondet

- 1 500

Disposisjonsfondet

Øke fysioterapi med 6 t/uke til
institusjon
Heldøgn på Enan
Sikre økt bruk av Enan og
disponeres av hjemmebasert
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15

Hjemmetjenesten

Kaldmatbistand på Enan og
Furumoen

16

Hjemmetjenesten

Økt antall brukere gir økt pris
leie/mat

- 100
50

Flytte 10 % konsulentstilling i H/O
eller inndekning innen rammen
Disposisjonsfondet

FØRINGER
#

Tema

17

Kjeveortoped

18

Grunnfag idrett

19

Antibiotika

20

Salg av
kommunal
eiendom

21

Særtilskudd

22

Fysisk
arbeidsmiljø

23

Mål: Rådmann og
næring (s 29)
Endring: kursiv

24

Mål: Tynset
Opplæringssenter
(s. 58)
Endring: kursiv

25

Ubunden tid

26

Uønsket deltid

27

Lærlinger

28

Utredning fritids
møtearena

29

Bruk av
vikarbyrå

TYNSET KOMMUNE

Tekst
Kommunen må ta initiativ til å utrede muligheten for å få til kjeveortoped i fjellregionen.
Dette arbeidet bør gjøres i samarbeid med øvrige kommuner i fjellregionen. Det må
legges fram en rapport for kommunestyret i løpet av 2016 om status
Forprosjektmidler til grunnfag idrett i Tynset – desentralisert høyskoletilbud.
Disposisjonsfond evt næringsfond
Tynset kommune skal være pådriver for å redusere bruken av antibiotika i
matproduksjonen og i humanmedisin
De eiendommer som ikke er nødvendig for kommunen og eie selges
Kommunen må undersøke muligheten for å benytte seg av eksisterende
tilskuddsordninger som særtilskudd til flyktninger med ulike behov innen opplæring
Vi ber om at kommunestyret får utredet en sak i 2016 om behovet for oppgradering av
det fysiske miljøet på Holmen, med kontorer, pauserom og garderober for ansatte
• Utøve en ledelse av Tynset kommune som spiller ansatte
gode, skaper trivsel på jobb og vektlegger gode fagmiljøer
Overordnede
innen tjenesteområdene.
mål for
• Tynset kommune skal være en arbeidsgiver som folk vil
tjenesten
jobbe for
• Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting
• En skole for alle, med blikk for den enkelte
• Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og
oppleve mestring
Overordnede
• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi muligheter
mål for
og plikter til deltakelse, likestilling og integrering i det
tjenesten
norske samfunnet.
• Spesialpedagogisk opplæring skal gi eleven faglige og
sosiale ferdigheter til å mestre hverdagen og gi et
meningsfylt liv
I budsjettforslag helse- og omsorgsavdelinga for 2016 - tekstlig del står det i pkt. 7 om
ubunden tid. Ubunden tid er vanskelig å kombinere med turnus, og de tillitsvalgte har
protestert mot dette fordi det er i strid mot inngåtte avtaler. Ansatte som ønsker å utvide
stillingen, kan bare få denne økningen i ubunden tid. Det er viktig å følge avtaler og
regler som fagforeninger har gjennom lovlige forhandlinger
Tynset kommune bør forplikte seg til å følge egne retningslinjer for reduksjon av uønsket
deltid
Tynset kommune bør forplikte seg til å ha 10 lærlinger pr. år. Viktig å løfte fram
yrkesfagene, spesielt innen helse og omsorg som på sikt vil slite med rekruttering
Det er mange barn og unge som ikke er en del av idrett, musikk og kultur. En utredning
over behov og kostnader på en møtearena bes fremlagt for kommunestyret i 2016
Tynset kommune bør ikke bruke vikarbyrå/ bemanningsbyrå innen helse og
omsorgssektoren. Eneste eventuelle unntak vil være innenfor eksisterende praksis på
sommeren

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 10 av 15

30

Bygging av
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I følge boligsosial handlingsplan skal Tynset kommune bygge flere utleieboliger. I den
forbindelse ønsker vi at det skal legges vekt på nøktern standard og en boligform som
vektlegger lavest mulige bygge kostnader. Det må til en aktiv plan på boliger, hvor det
listes opp ulike boliger og hvilke som kan avhendes i forhold til standard og behov for
oppussing
I Elverum kommune er det gjort et vellykket forsøk med aktivitetsplikt for unge (18-24
år) sosialhjelpsmottakere i kommunen – jf oppslag i Østlendingen 7/11-2015. Det bes
utarbeidet et tilsvarende konsept for Tynset kommune som fremlegges for
kommunestyret senest i april-møtet
Tynset kommune har om lag 30 utmarks- og skogseiendommer. Det er 24 år siden det ble
utarbeidet en forvaltningsplan. En ny forvaltningsplan bes utarbeidet og fremlegges for
kommunestyret senest i septembermøtet
Fremtidige dokumenter vedrørende budsjett og virksomhetsplan må inneholde
årsprognosen for inneværende regnskapsår på grunnlag av siste regnskapsperiode
Kommunestyret ber om å få en sak i 2016 om svømmehall-løsning med vurdering av
gammel og ny hall. Sak 58/14 må følges opp

•

Kr 100 000 kroner til åpen hall. Tas fra disposisjonsfond 2.

•

Tynset kommune v/kultursektoren/kulturskole må jobbe for å få innlemmet tilbud om
dirigent/instruktør til skolemusikk. Dette er i forlengelse av tilbud kulturskolen har i
forbindelse med instrumentopplæring/instruksjon.
Fra og med budsjettår 2016 vil dette ha halvårseffekt. Vi ser dette i sammenheng med at
kulturskolen da kan få mulighet til å utvide tilbud ved å sikre grunnfinansiering.
Økonomisk betyr dette tilbud av dirigent til selvkost.
Oversendes rådmannen for utredning.

2. Årsbudsjettet:
Forslaget til årsbudsjett for 2016 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Det bevilges kr 200 000 til kontrollutvalget vedrørende revisjon av omleggingene
innenfor helse og omsorg.
2.2.Opptak av lån:
• Investeringslån samlet kr 46 469 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
• Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000
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 131 – 143.

vedtas

i

henhold

til

”prisliste”

3. Skattevedtak
3.1. Formue- og inntektsskatt
Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
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3.2. Eiendomsskatt 2016
3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3skal utskrivningsalternativ a-faste
eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2016.
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.

114/15
PLAN FOR FYSISK AKTIVITET – RULLERING 2016
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2016 vedtas.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revidert plan for fysisk aktivitet 2016 vedtas.

115/15
TILRETTELEGGING FOR FRAMTIDIG DRIFT AV KJØKKENET PÅ ENAN –
SØKNAD OM STØTTE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger inntil kr 573750 til Erika C. Strand. Beløpet skal benyttes til
nødvendige investeringer i kjøkkenmaskiner og annet utstyr, installasjon, oppussing m.m. av
kjøkkenet på Enan.
Det utformes en skriftlig avtale mellom Tynset kommune og Erika C. Strand som beskriver
økonomiske forhold mellom partene for de tre første driftsårene. Avtalen reforhandles etter tre
år eller når en av partene ber om det.
Tynset kommune bekoster montering av egen strømmåler for kjøkkenet.
Det innvilges fri husleie i tre år.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales etter hvert som dokumentasjon på faktiske
utgifter foreligger.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune bevilger inntil kr 573750 til Erika C. Strand. Beløpet skal benyttes til
nødvendige investeringer i kjøkkenmaskiner og annet utstyr, installasjon, oppussing m.m. av
kjøkkenet på Enan.
Det utformes en skriftlig avtale mellom Tynset kommune og Erika C. Strand som beskriver
økonomiske forhold mellom partene for de tre første driftsårene. Avtalen reforhandles etter tre
år eller når en av partene ber om det.
Tynset kommune bekoster montering av egen strømmåler for kjøkkenet.
Det innvilges fri husleie i tre år.
Beløpet dekkes av næringsfondet og kan utbetales etter hvert som dokumentasjon på faktiske
utgifter foreligger.

116/15
VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG 2015–2019
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommunestyre vedtar at antall medlemmer i arbeidsmiljøutvalget endres fra 6 til 8
representanter, hvorav 4 representerer arbeidsgiversiden og 4 representerer
arbeidstakersiden.
2. Tynset kommunestyre vedtar at arbeidsgiverrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget endres
fra tjenesteområdeledere/stabsledere til 3 politikere samt rådmannen.
3. Politikerne velges blant kommunestyrets medlemmer. Valgnemndas forslag til 3
arbeidsgiverrepresentanter samt forslag til leder av arbeidsmiljøutvalget legges frem i
møtet.
Behandling:
Endringsforslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Punkt 1: Som rådmannens innstilling.
Punkt 2: Tynset kommunestyre vedtar at arbeidsgiverrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget
endres til 1 tjenesteområde-/stabsleder, 2 politikere samt rådmannen.
Punkt 3: Politikerne velges blant kommunestyrets medlemmer. Valgnemndas forslag til 2
politikere samt forslag til leder av arbeidsmiljøutvalget legges frem
i møtet.
Punkt 1: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Endringsforslaget fra Nordseth Moen falt med 4 mot 22 stemmer for rådmannens
innstilling.
Punkt 3: Endringsforslaget fra Nordseth Moen ikke aktuelt som følge av voteringen i punkt 2.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Politikere, valgt blant kommunestyrets medlemmer, til arbeidsmiljøutvalget:
Kjetil Lorentzen – leder
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Arbeidsmiljøutvalget velges for 2 år.
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommunestyre vedtar at antall medlemmer i arbeidsmiljøutvalget endres fra 6 til 8
representanter, hvorav 4 representerer arbeidsgiversiden og 4 representerer
arbeidstakersiden.
2. Tynset kommunestyre vedtar at arbeidsgiverrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget endres
fra tjenesteområdeledere/stabsledere til 3 politikere samt rådmannen.
3. Politikere, valgt blant kommunestyrets medlemmer, til arbeidsmiljøutvalget:
Kjetil Lorentzen – leder
Signe Marit Lium
Jan Kåre Moan
Arbeidsmiljøutvalget velges for 2 år.

117/15
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING TYNSET BOWLING
Rådmannens innstilling:
Per Johansen, gis serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 ved Tynset
Bowling. Skjenkearealene er i bowlinghallen og på terrasse utenfor hallen. Skjenketid
mandag-torsdag og søndag kl. 15.00 – 23.00 og fredag-lørdag kl. 15.00 – 02.00.
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Per Johansen med Sukanya Timonrum som
stedfortreder. For serveringsbevillingen godkjennes Sukanya Timonrum som daglig leder.
Styrer og stedfortreder må ha avlagt og bestått kunnskapsprøven og daglig leder for
serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven innen 15.01.2016.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 31.03.2016.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Per Johansen, gis serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 ved Tynset
Bowling. Skjenkearealene er i bowlinghallen og på terrasse utenfor hallen. Skjenketid
mandag-torsdag og søndag kl. 15.00 – 23.00 og fredag-lørdag kl. 15.00 – 02.00.
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Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Per Johansen med Sukanya Timonrum som
stedfortreder. For serveringsbevillingen godkjennes Sukanya Timonrum som daglig leder.
Styrer og stedfortreder må ha avlagt og bestått kunnskapsprøven og daglig leder for
serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven innen 15.01.2016.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 31.03.2016.

118/15
VALG AV LEDER TIL KVIKNE FJELLSTYRE 2016–2019
Valgnemndas innstilling ble lagt frem i møtet:
Leder i Kvikne fjellstyre 2016-2019:
Rune Storli
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Leder i Kvikne fjellstyre 2016-2019:
Rune Storli
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