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OPPFØLGING AV FRISTER I SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I TYNSET KOMMUNE  

I PERIODEN 01.01.11-31.08.21 

Sak Hva Frist Status 

Kommunestyresak27/17 Reiselivsorganisering – ny avtale med Destinasjon Røros 

Oppfølging: 

Tynset kommune fremskynder arbeidet med egen 

reiselivsstrategi i samarbeid med kommunens reiselivsaktører. 

 

 

 

Arbeid pågår. 

Kommunestyresak118/19 Utredning tjenestestruktur helse og omsorg i Tynset 

kommune 2019 

Oppfølging: 
Kommunestyret ønsker at det iverksettes en utredning hvor man 

ser på mulighetene og kostnadene ved å bygge tilrettelagte boliger 

(i alt 14 boliger) på sørsiden av Tjønnmosenteret kan bygges 

sammen.  

Kommunestyret ber administrasjonen om en vurdering av 

muligheter til og kostnader ved å ta Furumoen i bruk som 

eldreboliger/eldrekollektiv.  

 

 

 

 

 

Dette er en naturlig del av 

diskusjonene som omhandler 

ulike botilbud i kommunen. 

Kommunestyresak122/19 Søknad om tilskudd til prosjekt «Sammen om rett aktivitet 

for alle» 

Oppfølging: 
Prosjektslutt settes til 30.april 2021, som det søkes om. 

Rapporteringsfrist settes til 1.juli 2021. Rapport skal inneholde en 

beskrivelse av resultater, samt regnskap for prosjektet. 

01.07.21 

 

Kommunestyresak2/20 Pilot for programfinansiering 2020-2022 

Oppfølging: 
Kommunestyret ber om en oppsummering og evaluering av piloten 

i egen sak senest andre halvår 2022. 

2.halvår 2022 

Pilot er godt i gang. 

Kommunestyresak3/20 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 

Oppfølging: 
Kommunestyret ber om en oppsummering/evaluering i løpet av 

2023 i tråd med reformens tidslinje. 

2023 
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Kommunestyresak58/20 Forvaltningsplan for kommunens skog- og 

utmarkseindommer – revisjon 

Oppfølging: 

Kommunestyret ber om at kostnader knyttet til ulike tiltak i den 

vedlagte tiltaksplanen blir tatt opp til behandling i forbindelse 

med budsjett for 2021. Det samme gjelder priser på salg av jakt 

og fiske, samt utleie av buer og beiteretter. 

 

Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ, for eksempel 

gjennom jordskifteretten, til å få avklart eiendomsgrensene i 

Magnilldalen. 

 

Kommunestyret ber om at det blir utarbeidet en oversikt som 

viser utgifter og inntekter med forvaltning av utmarka. 

 

Tynset kommune ved enhet for landbruk og miljø, undersøker 

muligheten for å sette opp en enkel bygningsmasse på egnet 

område i Kvikne Vestfjell. Dette skal være en bu som er 

tilgjengelig for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført. 

 

 

 

Ikke utført. 

 

 

Ikke utført. 

Kommunestyresak64/20 Kommunestyrets føringer for arbeidet med budsjett og 

økonomiplan 

Oppfølging: 

Rådmannen bes utrede ressursbruken innen sosialtjeneste og 

innen kirke og fremme en sak til kommunestyret før 

budsjettbehandlingen. 

 

 

Kommunestyresak87/20 Eierskapsmelding 

Oppfølging: 

Kommunestyret ber styret i Meskano as vurdere mer spredt 

eierskap ved at Tynset kommune reduserer sin eierandel. 

 

Ikke utført 

Kommunestyresak114/20 Virksomhetsplan med økonomiplan 

Oppfølging:  
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Planlegging av VA-anlegg ifm bygging av gang-og sykkelveg 

mellom Østre og Vestre Brekkvei. 

 

Kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for 

kommunestyrets klima- og miljøplan skal foreligge innen 1/9-

21, og med utgangspunkt i dette, utarbeider et utvalg et forslag 

til plan som legges fram for kommunestyret før sommeren 

2022. 

 

Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunestyret 

med sikte på å vurdere alternativ til nybygg for helsestasjonen. 

 

Fortsette avskoginga av Kirkeegga – utføres som et 

sommerprosjekt. 

 

Før iverksetting av Kongsveien 5 skal KS få fremlagt en sak der 

vi får et prospekt der vi får grundig oversikt over hvilke 

oppgraderinger som blir gjort for 3.8 mill. Ber administrasjonen 

om å se på mulighet for å koble på yrkesfags elever. 

Prosjektet ivaretar universell utforming i 1 etg. 

 

Det skal iverksettes nedsalg av aksjeposten i Meskano AS til 

maksimalt 51 % eierskap. 

 

Kommunedirektøren legger fram sak i kommunestyret der 

«flåtetenkning» innen skolesektoren vurderes. 

 

Sortering av avfall i kommunens hele virksomhet, inkludert 

skoler og barnehager, skal iverksettes i løpet av januar 2021. 

 

 

 

 

Arbeid i gang 

 

 

 

 

 

Utført 

 

 

 

Utført 

 

 

Utført. 

 

 

 

 

 

 

Arbeid i gang 

 

 

Utsatt. 

 

 

Arbeid i gang 

Kommunestyresak7/21 Attraktiv arbeidsgiversatsning   
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Oppfølging: 

Tynset kommune skal etablere helsefremmende 

arbeidstidsordninger som legger til rette for flere 

heltidsstillinger og som ivaretar at kommunen fremstår som en 

kompetanseorganisasjon.  

 

Tynset kommunen skal tilrettelegge for heltid og ha en samlet 

tilnærming.  

 

Ved ansettelser og rekruttering er det heltidsstillinger som skal 

lyses ut. Unntak må avklares med personal, 

Personalsjef/Kommunedirektør og HTV.  

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andelen heltidsansatte skal 

økes i løpet av en fireårs periode (2021-2025). 

 

Arbeid i gang 

 

 

 

 

Arbeid i gang 

 

 

 

Kommunestyresak22/21 Utvalgsoppgave: Utredningsarbeid om hvordan Tynset 

kommune skal møte synkende barnetall i barnehage og 

skole 

 

Oppfølging: 

En helhetlig gjennomgang av tynsetskolen, herunder, 

målsetting, kompetanseprofil, læringsmiljø, faglige resultater og 

struktur, iverksettes etter anmodning fra KS og på det tidspunkt 

KS finner det hensiktsmessig. Det er videre en forutsetning at 

en slik gjennomgang tar opp i seg en helhetlig 

samfunnsanalyse, der økonomiske vurderinger inngår, og at 

nærmiljø, tillitsvalgte og brukere involveres i arbeidet. 

 

Kommunen starter arbeidet med klima- og miljøplanen så snart 

kunnskapsgrunnlaget foreligger høsten 2021, med mål om at 

planen er vedtatt i kommunestyret i 2022. Det skal legges stor 

 

 

 

 

 

 

Avventes 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid i gang 
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vekt på involvering slik at innbyggerne i Tynset får medvirke 

og får eierskap til planen. 

 

“Flytt hit” i ny versjon – vise oss frem 

 

Det settes i gang et arbeid med å registrere småbruk som er 

ubebodd i hele kommunen, og at det foretas en kartlegging av 

eiernes planer for småbruket. Ønsker de å beholde det, flytte dit 

i nær framtid, eller er det noen som kan vurdere å selge. 

 

Kommunen, sammen med det lokale næringslivet, jobber for å 

få på plass en felles plattform for jobbutlysninger 

 

Skolene, i fellesskap og i samarbeid med lokalsamfunnet og 

næringslivet, jobber mer målrettet med å skape en tilhørighet 

blant elevene til sin egen kommune og for å gi elever i 

grunnskolen i Tynset innblikk i hva som skjer i distriktet. 

 

Kommunen arbeider for et bedre og tettere samarbeid med 

kultur, idrett og frivillighet for å skape en enda større 

fellesskapsfølelse blant innbyggere i kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid i gang 

 

 

 

 

Sommerjobb for ungdom 

 

 

 

 

Kommunestyresak23/21 Ad-hoc utvalg – Videre planer om byutvikling 

Oppfølging: 

 

Kommunedirektøren oppfordres til å utrede muligheten for 

opparbeidelse av en sentrumsnær badeplass/bystrand med 

tilhørende fasiliteter.  
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Kommunedirektøren går i dialog med relevante aktører for å 

berede grunnen for å etablere permanent gågate i Parkveien 

mellom krysset Parkveien/Aumliveien og innkjøring til 

parkeringsplass på vestsiden av Parkveien 2. 

 

Kommunedirektøren begynner arbeidet med å se på aktuelle 

løsninger for å gi ungdom et samlingssted innendørs. Herunder 

muligheten for å holde Tynset kulturhus mer åpent på kveldstid 

og i helger. 

 

Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en 

sak om kontorfellesskap for ansatte i bedrifter uten kontor på 

Tynset. Herunder mulighetene for å tilby støtte for kontorutleie, 

egen kontorutleie eller andre muligheter for å legge til rette for 

et slikt arbeidsfellesskap. 

 

Skilt med retning og avstand til aktiviteter/bygder/severdigheter 

skal være på plass ved siden av sparken før sommerferien. 

 

Utforme en forenende visjon for hva vi ønsker at Tynset skal 

være om 10-20 år, med et klart mål om hva offentlige og private 

aktører skal jobbe mot. 

 

Inngå samarbeid med strategisk viktige eiendommer/ 

næringsdrivende i hele sentrum. Ikke bare i Parkveien. 

 

Torget utenfor servicetorget videreutvikles med aktivitetstilbud 

for alle både sommer og vinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid i gang 

Kommunestyresak41/21 

 

Solceller Tynset rådhus 

 

Oppfølging: 

 

Arbeid ikke startet. 
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Det arbeides videre med et alternativ for solenergi på 

kommunale bygg som tar hensyn til produksjonsforhold, 

signaleffekt og mulighet for å søke økonomisk støtte. 

Kommunestyresak43/21 Søknad om støtte til stiftelsen Vollan gård 

 

Oppfølging: 

Tynset kommune ber om at stiftelsen i løpet av 1. halvår 2022 

legger frem en plan for ny/endret driftsform som ikke belager 

seg på driftstilskudd fra kommunen. 

 

Avventes. 

Kommunestyresak 

47/21 

Årsregnskap/årsberetning Tynset kommune 2020 

 

Oppfølging: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren å gjøre en samlet 

vurdering av kommunens mer enn 150 fond, jf s 31 ff i 

årsregnskapet, med sikte på å vurdere om antall fond er 

formålstjenlig; om noe av fondsmidlene bør omsettes til 

aktivitet og andre relevante forhold vedr fondsstrukturen i 

kommunen. 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en orientering om 

avviks- og klagesaker innenfor helse og omsorg. 

 

 

 

Arbeid ikke startet. 

 

 

 

 

 

 

Ikke utført. 

Kommunestyresak 50/21 Bruk av boenheter ved Enan – Orientering 

 

Oppfølging: 

Kommunestyret ber om en sak som setter søkelyset på tildeling 

av tjenester på ulike omsorgsnivåer, herunder tildeling av 

tilrettelagte boliger. Det bes om at det utarbeides retningslinjer 

som beskriver dette, samt en informasjonsstrategi som har som 

mål å nå ut til innbyggere, brukere og pårørende som kan gi et 

tydelig bilde på hva som kan forventes av tjenester på de ulike 

omsorgsnivåene. Utvalget for helse-omsorg skal involveres i 

dette arbeidet. 

 

 

 

Arbeid ikke startet. 
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Kommunestyresak 64/21 Evaluering av deltakelse i RIngsaker interkommunale 

barnevernvakt 

 

Oppfølging: 

Kommunestyret ber om en sak, med bakgrunn i dagens 

erfaringsgrunnlag, med forslag til alternative løsninger på 

utfordringen med beredskapsvakt nummer 2 for barnevernet i 

N-Ø. 

 

 

 

 

Arbeid ikke startet. 

Kommunestyresak65/21 Føringer for budsjett og økonomiplan - finansielle måltall 

 

Oppfølging: 

Kommunedirektøren utreder hva kostnaden er dersom 

foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene legges på 

samme nivå som Furumoen barnehage, inkludert 

søskenmoderasjoner i henhold til nasjonal forskrift. 

 

Kommunedirektøren bes om å utrede hva kostnadene er ved å 

redusere satsene for foreldrebetaling på SFO med ca 30 pst. 

Kommunedirektøren bes også om å utrede alternative modeller 

for søskenmoderasjon. 

 

Alle enheter, inkludert interkommunale samarbeid, bes om å 

utrede mulige reduksjoner i sine rammer med 1,5 pst, sett i 

forhold til budsjett for 2021. Kommunedirektøren legger fram 

en sak som svarer ut bestillingene i punktene 4, 5 og 6 for 

kommunestyret innen 20. Oktober. 

 

Alle virksomheter bes vurdere og foreslå tiltak for å kutte 

klimagassutslipp fra egen virksomhet der dette er relevant. 

Forslag legges fram for kommunestyret innen 20. Oktober. 

20.okt 

 

 


