TYNSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 24.04.2018
Tid:
18:00
Til stede på møtet:
Funksjon
Navn
Merete Myhre Moen
Ordfører
Tone Hagen
Settevaraordfører Stein Tronsmoen
Medlem
Per Hermann Køhn Hansæl
Medlem
Einar Røe
Medlem
Nils H. Øian
Medlem
Roar Estensgård
Medlem
Erland Horten
Medlem
Berit Nordseth Moen
Medlem
Solfrid Storli
Medlem
Hilde Nygaard Bergh
Medlem
Cathrine Fodstad
Medlem
Arne Eggen
Medlem
Jon Tore Dalsegg
Medlem
Evelyn Sørgård Næverdal
Medlem
Karoline Hodal Tronsmoen
Medlem
Sindre Sørhus
Medlem
Gerd Engebakken
Medlem
Margit Wang
Medlem
Terje Hylen
Medlem
Signe Marit Lium
Medlem
Jan Kåre Moan
Medlem
Eva Eggen
Medlem
Kurt Olav Fossum
Medlem
Kjetil Lorentzen
Medlem
Ibrahima Sesay
Medlem
Per Ivar Barmoen
Varamedlem
Eva Iren Furuli
Varamedlem
Ragnar Talsnes
Varamedlem
Arne Nordstad

Forfall Møtt for
FO

FO

FO

Merete Myhre Moen
Einar Røe
Solfrid Storli

Andre:
Ass. rådmann Morten B. Often
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Stein Tronsmoen, SP, ble valgt til settevaraordfører.
Grunngitt spørsmål fra KrF v/Kjetil Lorentzen (vedlegg 1)
Svar fra ordføreren (vedlegg 2)
Interpellasjon fra MDG v/Sindre Sørhus (vedlegg 3)
Svar fra ordfører (vedlegg 4)
Det ble lagt frem tilleggssak/bordsak 28/18 Nasjonal transportplan 2018–2029
handlingsprogram for jernbanesektoren – høringsuttalelse fra Tynset kommune.
Kommunestyret vedtok å behandle saken.
Sak 28/18 ble behandlet før sak 27/18.
15/18
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
20.03.2018
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 20.03.2018.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 20.03.2018.

16/18
SAMARBEID OG ORGANISERING AV NAV I NORD-ØSTERDAL
SAMARBEIDSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den foreligger i saken.
Behandling:
Forslag fra uavhengig representant Berit Nordseth Moen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Nordseth Moen vedtatt med 15 mot 12 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
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17/18
INTERKOMMUNAL PSYKOLOGRESSURS FOR FARTT-KOMMUNENE
Rådmannens innstilling:
Vedlagt avtale vedtas og på bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør
kommunestyret i Tynset et prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i
vertskommunesamarbeid om felles psykologressurser, etter kommuneloven § 28-1b, der Tynset
kommune er vertskommune.
Alle tjenester knyttet til aktuelle psykologressurser etter helse- og omsorgstjenesteloven foreslås
delegert vertskommunen.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagt avtale vedtas og på bakgrunn av vedlagte dokumenter og sakens vurdering, gjør
kommunestyret i Tynset et prinsippvedtak om at Tynset kommune deltar i
vertskommunesamarbeid om felles psykologressurser, etter kommuneloven § 28-1b, der Tynset
kommune er vertskommune.
Alle tjenester knyttet til aktuelle psykologressurser etter helse- og omsorgstjenesteloven foreslås
delegert vertskommunen.

18/18
RETNINGSLINJER "SKOLEVEI, SKOLESKYSS OG TRAFIKKSIKKERHET" I
TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for skolevei, skoleskyss og
trafikksikkerhet i Tynset kommune.
2. Kommunestyret ber om at det arbeides videre med tiltak vedrørende skolevei, skoleskyss
og trafikksikkerhet. Eventuell tiltak med økonomiske konsekvenser må innarbeides i
budsjett og virksomhetsplaner.
- Skoleområdet i Tynset sentrum. Viktig å fullføre prosjektplanen for området. Se de 4
foreslåtte tiltakene under punkt C i det framlagte forslaget:
o Arnemoveien og Holmengata, Tynset barneskole (TB): I Arnemoveien utvides
av- og påstigningsplassen tilsvarende den langs Ringveien utenfor
Tynsethallen, pluss muligheter for snuplass. TB kan også bruke den store
parkeringslomma ved Tynsethallen. Besøkende henvises primært til parkering
i Sjukehusskogen. Holmengata stenges for gjennomkjøring fram til
Aumliveien.
o Skolegata, Tynset ungdomsskole (TU): Stenges med bom. TU benytter av- og
påstigning ved Tynsethallen. Besøkende henvises primært til parkering i
Sjukehusskogen

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 5 av 18

o Sjukehusveien, Nord Østerdal videregående skole: Av- og påstigningslomme
bygges ved ny parkeringsplass på sørsida av Sjukehusveien
o Bussterminal. Situasjonen vurderes ikke forsvarlig i dag. Forslag til tiltak kan
være å montere rekkverk/»ledegjerde» som styrer elevtrafikken på/av bussen
- Brugata. Gang/sykkelveien fra Glåmbrua opp til skoleområdet må strammes opp
- Brydalen. Se referat. Gjelder særlig utbedring av bru.
- Busslommer: Investere i enda flere busslommer eller legge til rette for at elever kan
hentes utenfor riksveien. Dette gjelder særlig rv 3
- Flere gang/sykkelstier. Samarbeide med frivillige organisasjoner, for eksempel Tynset
Turlag
- Privatkjøring til skole. «Stimulere til grønn transport»
Viser for øvrig til «Trafikksikkerhetsplanen»
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, er styremedlem i Hedmark Trafikk. Tronsmoen ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for skolevei, skoleskyss og
trafikksikkerhet i Tynset kommune.
2. Kommunestyret ber om at det arbeides videre med tiltak vedrørende skolevei, skoleskyss
og trafikksikkerhet. Eventuell tiltak med økonomiske konsekvenser må innarbeides i
budsjett og virksomhetsplaner.
- Skoleområdet i Tynset sentrum. Viktig å fullføre prosjektplanen for området. Se de 4
foreslåtte tiltakene under punkt C i det framlagte forslaget:
o Arnemoveien og Holmengata, Tynset barneskole (TB): I Arnemoveien utvides
av- og påstigningsplassen tilsvarende den langs Ringveien utenfor
Tynsethallen, pluss muligheter for snuplass. TB kan også bruke den store
parkeringslomma ved Tynsethallen. Besøkende henvises primært til parkering
i Sjukehusskogen. Holmengata stenges for gjennomkjøring fram til
Aumliveien.
o Skolegata, Tynset ungdomsskole (TU): Stenges med bom. TU benytter av- og
påstigning ved Tynsethallen. Besøkende henvises primært til parkering i
Sjukehusskogen
o Sjukehusveien, Nord Østerdal videregående skole: Av- og påstigningslomme
bygges ved ny parkeringsplass på sørsida av Sjukehusveien
o Bussterminal. Situasjonen vurderes ikke forsvarlig i dag. Forslag til tiltak kan
være å montere rekkverk/»ledegjerde» som styrer elevtrafikken på/av bussen
- Brugata. Gang/sykkelveien fra Glåmbrua opp til skoleområdet må strammes opp
- Brydalen. Se referat. Gjelder særlig utbedring av bru.
- Busslommer: Investere i enda flere busslommer eller legge til rette for at elever kan
hentes utenfor riksveien. Dette gjelder særlig rv 3
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Flere gang/sykkelstier. Samarbeide med frivillige organisasjoner, for eksempel Tynset
Turlag
- Privatkjøring til skole. «Stimulere til grønn transport»
Viser for øvrig til «Trafikksikkerhetsplanen»
-

19/18
ØKONOMIREGLEMENT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nytt økonomireglement.
Behandling:
Endringsforslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Nytt kulepunkt under 5.9 Etiske retningslinjer side 12:
• Det er kommunens mål at kapital ikke investeres i fossil energi. Dersom kommunen blir
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i fossile energiselskaper skal
kommunen trekke seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.
Endringsforslaget fra Sørhus falt med 4 mot 23 stemmer.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nytt økonomireglement.

20/18
ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD FRA TYNSET KOMMUNES
NÆRINGSFOND TIL DRENERING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset
kommunes næringsfond. Endrede retningslinjer gjelder for søknader som mottas fra og med 1.
januar 2018.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset
kommunes næringsfond. Endrede retningslinjer gjelder for søknader som mottas fra og med 1.
januar 2018.
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21/18
GJENNOMGANG AV VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNENS
NÆRINGSFOND – KOMITEOPPGAVE
Komiteens innstilling:
Som hovedregel kan det ikke bevilges midler fra næringsfondet til drift.
Administrasjon og politisk nivå må innføre en strengere praksis ved behandling av
næringsfondsaker med grunnlag i den økning som er registrert i antall søknader om støtte.
Kommunestyret vedtar nye vedtekter og retningslinjer for Tynset kommunes næringsfond i
tråd med de endringsforslagene som er innarbeidet i forslaget til nytt regelverk.
Behandling:
Endringsforslag fra Høyre v/Terje Hylen:
§ 2 Formål (retningslinjer): Tillegg (rød tekst) strykes. Står som opprinnelig.
Forslaget fra Hylen falt med 2 mot 25 stemmer.
§ 3d) Investeringer i bedriften (retningslinjer):
Siste setning som starter med «det kan gis …» strykes. Erstattes med «Det må søkes årlig fra
næringsfondet, også prosjekter som går over flere år.»
Forslaget fra Hylen falt med 5 mot 22 stemmer.
§ 6c) Behandling av søknaden (retningslinjer):
Søknader mellom 0-100 000 kr behandles av formannskapet. Søknader over 100 000 kr
behandles av kommunestyret.
Tillegget (rød skrift) støttes.
Forslaget fra Hylen falt med 5 mot 22 stemmer.
§ 6d) Rapportering (retningslinjer):
Tillegg til første avsnitt: «Meldingen skal inneholde hvor mange søknader fondet har
mottatt.»
Forslaget fra Hylen falt med 11 mot 16 stemmer.
§ 2 Formål (vedtekter):
Tillegget (rød tekst) strykes.
Forslaget fra Hylen falt med 2 mot 25 stemmer.
§ 7 Årsmelding (vedtekter):
«Meldingen skal inneholde antall søknader og hvor mange som er innvilget eller avslått.»
Forslaget fra Hylen falt med 10 mot 17 stemmer.
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
I siste avsnitt i innstilling: Bytte ut ordet «nye» med «reviderte».
Legge til følgende etter siste setning i innstilling: «…, som gjøres gjeldende fra 24.04.2018.»
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Komiteens innstilling vedtatt med 26 stemmer mot 1.
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Vedtak:
Som hovedregel kan det ikke bevilges midler fra næringsfondet til drift.
Administrasjon og politisk nivå må innføre en strengere praksis ved behandling av
næringsfondsaker med grunnlag i den økning som er registrert i antall søknader om støtte.
Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter og retningslinjer for Tynset kommunes
næringsfond i tråd med de endringsforslagene som er innarbeidet i forslaget til nytt regelverk,
som gjøres gjeldende fra 24.04.2018.

22/18
ARBEIDSGIVERPOLITIKK TYNSET KOMMUNE 2018-2025
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune 2018-2025 slik dokumentet
foreligger.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan:
Kommunestyret vedtar Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune 2018-2025 med den endring
av arbeidsgiverområde «Mestringsorientert ledelse» erstattes med «Relasjonsorientert
ledelse» og at dette innholdsmessig knyttes opp imot Spurkelands definisjon og bruk av
begrepet.
Forslaget fra Moan enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune 2018-2025 med den endring
av arbeidsgiverområde «Mestringsorientert ledelse» erstattes med «Relasjonsorientert
ledelse» og at dette innholdsmessig knyttes opp imot Spurkelands definisjon og bruk av
begrepet.

23/18
AVTALE NEBY BRU
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune påtar seg ansvaret som fremkommer i Avtale vedrørende oppføring,
vedlikehold og finansiering av Neby bru med tilførselsstier/løyper, gitt den forutsetning at
prosjektet er fullfinansiert før byggestart. Dette innebærer at Tynset kommune står som søker
av spillemidler med en eierandel på 51 %, og at prosjektet faller inn under regler for mvakompensasjon. Ved tildeling av spillemidler vil Tynset kommune mellomfinansiere innvilget
beløp inntil utbetaling blir utført fra fylkeskommunen. Nebybruas Venner legger fram en
oppdatert finansieringsplan før prosjektet igangsettes og en fullstendig prosjektering av ny bru
som tilfredsstiller myndighetskrav til denne type anlegg. Rådmannen legger fram prosjektet
for kommunens revisjon.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune påtar seg ansvaret som fremkommer i Avtale vedrørende oppføring,
vedlikehold og finansiering av Neby bru med tilførselsstier/løyper, gitt den forutsetning at
prosjektet er fullfinansiert før byggestart. Dette innebærer at Tynset kommune står som søker
av spillemidler med en eierandel på 51 %, og at prosjektet faller inn under regler for mvakompensasjon. Ved tildeling av spillemidler vil Tynset kommune mellomfinansiere innvilget
beløp inntil utbetaling blir utført fra fylkeskommunen. Nebybruas Venner legger fram en
oppdatert finansieringsplan før prosjektet igangsettes og en fullstendig prosjektering av ny bru
som tilfredsstiller myndighetskrav til denne type anlegg. Rådmannen legger fram prosjektet
for kommunens revisjon.

24/18
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR STASJON GRILL & SPORTBAR
SPISERI
Rådmannens innstilling:
Stasjon grill & sportbar spiseri, v/Reda Bagdziunaite, gis bevilling til skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 i hoveddelen av Stasjonsbygget.
Bevillingen gjelder også 100 m² terrasse utenfor hovedinngangen til skjenkestedet.
Bevillingen omfatter ikke kioskdelen av lokalet. Skjenketid alle dager for gruppe 1 og 2 fra kl.
10.00 – 02.00. Gruppe 3 alle dager fra kl. 13.00 – 02.00. Som styrer for bevillingen
godkjennes Reda Bagdziunaite med Paulius Kekys som stedfortreder. Kunnskapsprøven om
alkoholloven må være bestått av styrer og stedfortreder innen utgangen av mai 2018. Bevis
for bestått E-læringskurs «Ansvarlig vertskap» for styrer og stedfortreder skal være innlevert
til kommunen innen utgangen av juli 2018.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stasjon grill & sportbar spiseri, v/Reda Bagdziunaite, gis bevilling til skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 i hoveddelen av Stasjonsbygget.
Bevillingen gjelder også 100 m² terrasse utenfor hovedinngangen til skjenkestedet.
Bevillingen omfatter ikke kioskdelen av lokalet. Skjenketid alle dager for gruppe 1 og 2 fra kl.
10.00 – 02.00. Gruppe 3 alle dager fra kl. 13.00 – 02.00. Som styrer for bevillingen
godkjennes Reda Bagdziunaite med Paulius Kekys som stedfortreder. Kunnskapsprøven om
alkoholloven må være bestått av styrer og stedfortreder innen utgangen av mai 2018. Bevis
for bestått E-læringskurs «Ansvarlig vertskap» for styrer og stedfortreder skal være innlevert
til kommunen innen utgangen av juli 2018.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
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25/18
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SIAM KINNAREE
Rådmannens innstilling:
Kinnaree AS, v/Jakkrit Wongmek, gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1,
gruppe 2 og gruppe 3 i en del av de tidligere lokalene til Mix-kiosken på Amfi. Bevillingen
gjelder også på 24 m2 terrasse utenfor inngangen til skjenkestedet. Skjenketid alle dager for
gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – 24.00 og for gruppe 3, fra kl. 13.00 – 24.00.
Som styrer for bevillingen godkjennes Jakkrit Wongmek med Nuntawadee Solvang som
stedfortreder. Bevis for bestått E-læringskurset «Ansvarlig vertskap» for styrer og
stedfortreder må være innlevert til kommunen innen mai 2018.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
Behandling:
Endringsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Setningen: «Bevillingen gjelder også på 24 kvm terrasse utenfor inngangen til skjenkestedet»,
strykes.
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kinnaree AS, v/Jakkrit Wongmek, gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1,
gruppe 2 og gruppe 3 i en del av de tidligere lokalene til Mix-kiosken på Amfi. Skjenketid
alle dager for gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – 24.00 og for gruppe 3, fra kl. 13.00 – 24.00.
Som styrer for bevillingen godkjennes Jakkrit Wongmek med Nuntawadee Solvang som
stedfortreder. Bevis for bestått E-læringskurset «Ansvarlig vertskap» for styrer og
stedfortreder må være innlevert til kommunen innen mai 2018.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.

26/18
SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING - RUTHS DINER
Rådmannens innstilling:
Ruth’s Diner gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og gruppe
3 i en del av lokalene i Hektoen-bygget. Bevillingen gjelder også uteterrasse. Det stilles som
krav at utearealet er tydelig avgrenset. Skjenketid for gruppe 1 og gruppe 2 alle dager fra
kl. 08.00-02.00. Skjenketid for gruppe 3 fra. kl.13.00-02.00. Som styrer for bevillingen
godkjennes Fatih Alemdar. Hasan Inal godkjennes som stedfortreder. Bevis for bestått Elæringskurset «Ansvarlig vertskap» for styrer og stedfortreder må være innlevert til
kommunen innen juni 2018.
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Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ruth’s Diner gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og gruppe
3 i en del av lokalene i Hektoen-bygget. Bevillingen gjelder også uteterrasse. Det stilles som
krav at utearealet er tydelig avgrenset. Skjenketid for gruppe 1 og gruppe 2 alle dager fra
kl. 08.00-02.00. Skjenketid for gruppe 3 fra. kl.13.00-02.00. Som styrer for bevillingen
godkjennes Fatih Alemdar. Hasan Inal godkjennes som stedfortreder. Bevis for bestått Elæringskurset «Ansvarlig vertskap» for styrer og stedfortreder må være innlevert til
kommunen innen juni 2018.
Skjenkebevillingen gjelder fram til 01.04.2020.

27/18
ENDRING AV REPRESENTANT FOR SENTERPARTIET TIL KOMMUNESTYRET
- PER MARTIN SANDTRØENS PERMISJONSPERIODE
Rådmannens innstilling:
Arne Nordstad trer inn som fast representant for Senterpartiet til kommunestyret for resten av
Per Martin Sandtrøens permisjonsperiode. Cathrine Fodstad trer ut og blir Senterpartiets 1.
vara så lenge Nordstad er fast representant.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arne Nordstad trer inn som fast representant for Senterpartiet til kommunestyret for resten av
Per Martin Sandtrøens permisjonsperiode. Cathrine Fodstad trer ut og blir Senterpartiets 1.
vara så lenge Nordstad er fast representant.

28/18
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029, HANDLINGSPROGRAM FOR
JERNBANESEKTOREN - HØRINGSUTTALELSE FRA TYNSET KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, mener at «Jernbanesektorens handlingsprogram 20182029» må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen.
Dette er nødvendig for å kunne nå målet om å flytte gods fra vei til bane.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune, kommunestyret, mener at «Jernbanesektorens handlingsprogram 20182029» må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen.
Dette er nødvendig for å kunne nå målet om å flytte gods fra vei til bane.
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VEDLEGG 1
Grunngitt spørsmål fra KrF v/Kjetil Lorentzen
Det er gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet at regjeringen trekker frem barn som
pårørende som et viktig område å satse på. I løpet av planperioden 2016-2020 vil regjeringen
vurdere om helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal ha barneansvarlig, og om en plikt
bør innføres. Barneansvarlige skal ha et særlig ansvar for at barn som er pårørende ivaretas.
Spesialisthelsetjenesten har allerede en plikt til å ha egne barneansvarlige.
Lovbestemmelsen om barneansvarlig helsepersonell står i spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a.
Den sier at helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal ha
barneansvarlig helsepersonell. Bestemmelsen gir barneansvarlige ansvar for å fremme og
koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke,
rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.
Bestemmelsen gjelder for helseforetak, samt private sykehus og institusjoner som har avtale
med helseforetak. Siden bestemmelsen har hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven gjelder den
ikke for kommunene. Kommunene kan likevel velge å opprette ordningen som et ledd i sitt
arbeid med barn som pårørende.
Jeg har hatt en forståelse av at dette ansvaret ligger til barneverntjenesten, men signaler tyder
på at det ikke er tilfelle. Det ønsker jeg en avklaring på!
Mitt spørsmål til ordføreren er derfor:
1. Hva skjer med barn i Tynset som av ulike akutte årsaker, blir stående uten omsorg?
2. Hvordan og av hvem fanges disse barna opp?
3. Hvor ligger det formelle ansvaret for denne oppgaven i dag?
Kjetil Lorentzen
Tynset KrF
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VEDLEGG 2
Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra KrF v/Kjetil Lorentzen
Hva skjer med barn i Tynset som av ulike akutte årsaker, blir stående uten omsorg?
Lov om barneverntjenesten § 4-6 omhandler barn som blir stående uten omsorg.
§ 4-6.Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner:
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av
andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er
nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.
Her fremgår det at barneverntjenesten har en handleplikt dersom:
-

barnet er uten omsorg
foreldre og barn over 15 år samtykker eller ikke aktivt motsetter seg tiltaket

Tolkningen av hva det vil si å være uten omsorg er derimot vid. Det kan være barn som er
alene fordi foreldrene er fysisk borte, eller fordi barnet har kommet bort fra foreldrene.
Barn kan også være uten omsorg selv om det er sammen med foreldrene. Det kan være
foreldre som er ute av stand til å ta omsorgen for barnet, for eksempel dersom de er ruset
eller syke, og slik ikke i stand til å oppfylle omsorgsansvaret.
Bestemmelsen omhandler også situasjoner hvor barnet er uten omsorg fordi foreldrene er
døde.
Det er imidlertid viktig å vurdere barnets alder og modenhet i slike saker. Det er stor
forskjell på hvilke farer det innebærer for et spedbarn å midlertidig være uten omsorg,
sammenlignet med hvilken fare det innebærer for en tenåring.
Hvis andre utøver omsorgen for barnet på vegne av foreldrene, har ikke
barneverntjenesten hjemmel for å gripe inn, uavhengig av hvilken situasjon
foreldrene befinner seg i. Det er barnets situasjon som er avgjørende.
Hvordan og av hvem fanges disse barna opp?
Barneverntjenesten er avhengig av melding fra de som er i kontakt med familiene for å
kunne bistå. Viser til meldeplikten og opplysningsplikten som er omfattende.
Opplysnings- og meldeplikten etter barnevernloven går foran den profesjonsbaserte
taushetsplikten til mange yrkesutøvere. Dette gjelder utøvere etter:
-

Lov om helsepersonell
Lov om psykisk helsevern
Kommunehelsetjenesteloven
Familievernkontorloven

Det vil si at blant annet leger, sykepleiere, tannleger, ambulansepersonell, jordmødre,
psykologer er omfattet, uavhengig av om de er ansatt i det offentlige eller er
privatpraktiserende.
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Hvor ligger det formelle ansvaret for denne oppgaven i dag?
Barneverntjenesten har ansvaret for barn som er uten omsorg, jf. svar på spørsmål en.
Barneverntjenesten er derimot ikke ansvarlig dersom barnet er ivaretatt av andre.
Meldeplikten for ulike hjelpeinstanser må videre overholdes for at barneverntjenesten
skal kunne bistå.
Dersom man er usikker er det mulig å drøfte problemstillinger anonymt med
barneverntjenesten på telefon 47 97 67 80 (hverdager kl. 9-1530).
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VEDLEGG 3
Interpellasjon fra MDG v/Sindre Sørhus
Engangsplast
Plast i naturen er noe svineri. Den kan brytes ned til mikroplast, men det blir aldri borte.
Plastpartikler spres til luft, vann og jord og ender til slutt opp i fisk, fugl og Farris. Det eneste
lyspunktet er at det er en voksende oppmerksomhet om problemet. Land som Frankrike,
India, Skottland, Kina, Sør-Afrika, Uganda og Kenya har alle innført forbud på enkelte
plastartikler. En rekke andre land vurderer det samme. Det er på tide Norge følger etter
I mars stemte Stortinget over et forslag om å kutte bruk av engangsplast. Et mindretall
bestående av MDG, SV, SP og AP fremmet følgende forslag «Stortinget ber regjeringen om
å innføre et mål om å fase ut og forby produksjon og bruk av enkelte engangsartikler i
plast i Norge innen 2022.» Eksempler på slike artikler er tynne handleposer,
plastbestikk, Q-tips, sugerør og andre artikler der man i dag har gode plastfrie alternativ.
Flertallet bestående av FrP, H, V og KrF valgte å samle seg om en formulering uten
tidsfrist, men uansett er det tverrpolitisk enighet om at disse artiklene bør fases ut og at
det bør skje raskt.
Miljøpartiet De Grønne ønsker at Tynset kommune skal lede an i dette arbeidet og fase
ut unødvendig bruk av plastartikler fra sin virksomhet. Det er særlig to grunner til at
kommunen bør gå foran i dette arbeidet:
-

Kommunen er den største aktøren i Tynset kommune. Gjennom våre
virksomheter viser vi politikere hva slags samfunn vi ønsker. Kommunens
virksomheter skal være forbilder for andre i kommunen. Dette er et
kjempepositivt signal å sende.

Flere av kommunens virksomheter er knyttet til barn og ungdom. Gjennom skole og
barnehage kan vi skape gode holdninger og vaner hos barna. Det vil også skape økt
bevissthet hos foreldre eller andre som er i kontakt med kommunen.
Vi kan ikke vente på at EU eller Regjeringen setter en tidsplan for når dette skal gjøres.
Problemet er stort, men løsninger finnes allerede i dag. Miljøpartiet De Grønne fremmer
derfor følgende forslag til vedtak:
-

Forslag til vedtak
Rådmannen bes i løpet av 2018 presentere en plan for å fase ut bruk av enkelte
engangsartikler i plast i kommunens virksomheter.
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VEDLEGG 4
Svar fra ordfører på interpellasjon fra MDG v/Sindre Sørhus
Miljøpartiet de grønne setter fokus på Tynset kommunes bruk av engangsplast. Dette er
positivt, da de helt korrekt fastslår at «Plast i naturen er noe svineri»!
Et økende fokus på dette viser at det er enorme mengder plast på avveie, som til sjuende og
sist havner i havet. Nasjonen Norge skynder seg langsomt når det gjelder forbud mot enkelte
plastartikler, og vil følge anbefalingene fra EU når dette kommer. MDG ønsker fortgang i
saken, og at Tynset kommune som bedrift kan gå foran og fase ut unødvendig bruk av
plastartikler, for å vise politikerne hva slags samfunn vi ønsker. Kommunens virksomheter
skal være forbilder for andre i kommunen. Dette er et kjempepositivt signal å sende.
Flere av kommunens virksomheter er knyttet til barn og ungdom. Gjennom skole og
barnehage kan vi skape gode holdninger og vaner hos barna. Det vil også skape økt bevissthet
hos foreldre eller andre som er i kontakt med kommunen.
Tynset kommune har i sin Kommunedelplan for klima og energi tatt opp bruken av
engangsartikler:
Delmål 5 Klimavennlig produksjon og forbruk
«Vi vil redusere avfallsmengdene og unngå avfall på avveie. stille miljøkrav ved innkjøp
av varer i vår virksomhet. Unngå engangsprodukter, produkter med liten holdbarhet,
produkter som ikke kan repareres osv.»
Dette skal vektlegges ved kommunale innkjøp. Tynset kommune har også som en del av
Miljøfyrtårnsertifiseringen av Tynset rådhus satt fokus på bruken av engangsartikler i
rådhuset. Flere etasjer her har nå kuttet ut bruken av engangsplast til fordel for krus og
bestikk som vaskes. Det finnes rapporter som viser at dette også er mer miljøvennlig og
energibesparende enn å produsere nye kopper/bestikk.
Rådmannens tiltak for å fase ut andre engangsartikler i kommunens virksomheter er å ta dette
opp med den enkelte enhet, for å kartlegge omfanget av bruken, og oppfordre den enkelte
enhet om å erstatte disse engangsartiklene med andre artikler. Rådmannen vil ta opp bruken
av engangsplast på ledermøte for den enkelte enhet, og oppfordre til redusert bruk av
engangsplast gjennom Tynset magasinet, og på kommunens hjemmesider. Barnehagen og
skolen har egne verktøy for slik informasjon, fra LOOP via FIAS. Resultatet av dette vil bli
orientert om i årsmeldingen for 2018.
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