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Referat fra bygdemøte i Kvikne samfunnshus 19.04.2017 

 

 

KVELDENS TEMA: 

Kvikne Utvikling og Levende Bygder søkte for en tid tilbake om midler til å gjennomføre en 

utredning om framtida for bygdesamfunnet vårt. Politikerne avslo denne søknaden sist høst 

og oppnevnte samtidig en komité for å utrede mulighetene til å skape nye arbeidsplasser på 

Kvikne. Les om dette i http://tynset.kommune.no/47433.Formannskapet-2016.html - saker 

til formannskapet 8.12.16 – sak 149/16. Selve søknaden ligger under vedlegg sak 149/16. 

 

Formannskapets behandling: 

149/16 - KVIKNE UTVIKLING - SØKNAD OM STØTTE TIL KARTLEGGING AV FRAMTIDIG 

SAMARBEID OG NÆRINGSMULIGHETER 

Rådmannens innstilling:  

Kvikne utvikling/Levende bygders søknad om kr 49 820 i tilskudd til prosjekt for kartlegging av 

Kviknes næringsgrunnlag og samarbeidsmuligheter i nærområdene innvilges. Beløpet dekkes 

av næringsfondet og kan utbetales på anmodning.  

Behandling:  

Omforent forslag fra formannskapet:  

Søknaden avslås. Det settes i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling i 

Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kvikne-bygda og næringslivet 

der. Formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

http://tynset.kommune.no/47433.Formannskapet-2016.html
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Vedtak:  

Søknaden avslås. Det settes i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling i 

Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kvikne-bygda og næringslivet 

der. 

 

I ettertid viser det seg at denne komiteen allerede var opprettet i et Kommunestyremøte for 

2 år siden. Nåværende leder var ikke kjent med dette. 

Kvikne Utvikling og Levende Bygder har senere hatt kontakt med ordfører og komité, og 

funnet det hensiktsmessig å invitere til bygdemøte slik at komiteen og bygda kan bli kjent 

med hverandre.  

Mandatet til komiteen er vesentlig snevrere enn det Kvikne Utvikling og Levende Bygders 

søknad omfattet, men likevel av eksistensiell betydning for bygda vår, og vi tror at kvaliteten 

på komitéarbeidet avhenger av en solid lokal forankring.  

 

Rundt 50 Kviknedøler stilte opp på møtet. 

 

1. Presentasjon av komiteen og komitemedlemmene 
 

 Tynset kommunes komite for kultur og idrett som ble tildelt oppgaven i hht. 
Formannskapssak 149/16: 

 Arne Eggen – leder(Senterpartiet) 

 Jon Tore Dalsegg (Pensjonistpartiet) 

 Kurt Olav Fossum (Venstre) 

 Per Martin Sandtrøen (Senterpartiet) 

 Ibrahima Sesay (Arbeiderpartiet) 

 Bernt Robert Hansen (Næringskonsulent) 
 
Arbeidsformen består av gruppemøter. Det er ikke diskutert begrensninger, men det står 
utvikling i mandatet. Komiteen skal bidra sammen med Levende Bygder. Målet er å få med 
seg flest mulig, kanskje opprette grupper som kan spisse inn mot enkeltområder. Lage en 
pakke som komiteen kan ta med seg videre. 
Det er viktig at mange bidrar med forslag. 
 
Næringsplanen skal opp igjen på nytt i løpet av sommeren, dersom dette skal inn der, må 
dette skje fort. Politikerne har bedt om at denne rulleres årlig.  
 
Kommunedelplanen for Kvikne kommer til høsten/vinteren 2017/18. Det savnes 
reguleringsplan for Kvikne sentrum. Nåværende plan er fra 1982. 
 
Det ble åpnet for diskusjon/meningsutveksling: 
 
Jan Haugan – Næringsplanen 
Vi må ikke vente i 4 år før evt. forslag av det som blir utarbeidet i denne komiteen blir 
innbakt i næringsplan.  
 
Kirsten Lund – Hvilket grunnlag legges til grunn for prioriteringer?  
Svar: I utgangspunktet er alt åpent, men det kan være en fordel å spisse enkeltsaker. 
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Roar Estensgård – Næringsplanen 
Det ble bedt om innspill til forrige næringsplan som Næringshagen sto for. Ingen kom med 
innspill unntatt Næringsforeninga på Tynset og Bondelagene. Det ville gjort arbeidet mye 
lettere dersom det kommer innspill.  Derfor er nå viktig at man kjenner sin besøkelsestid og 
har innspillene klare ved neste rullering av Næringsplanen. 
 
Oddveig Fossum – Spissing 
Frustrert over spissing vedr. RV3 – oppnevnte komite kom ingen vei. Derfor er hun veldig 
spent på resultatet til denne komiteen. 
 
Kristoffer Sørensen – Vi er inne i en kritisk fase på Kvikne.  
Vi er i ferd med å bli forgubbet. Barnetallet går ned, og vi må tenke positivt og få 
barnefamilier til å flytte hit. 
I løpet av de neste 10 år må vi gjøre noe aktivt for å få folk til bygda. Det er bygdefolket 
som må gjøre jobben, og «naboen» må ha TRUA til at dette går bra…. 
Vi er avhengig av at noen TØR å satse. 
Vi har fiber på Kvikne også, så arbeidssted Kvikne skulle ikke være noe hinder. 
 
Ingeborg S Nymoen 
Teknologi er det neste – Bedrifter som allerede finnes kan lokkes til Kvikne der det er 
lavkostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, o.l.) 
 
Roald Stai 
Samme problemstilling som i 1977. Jobber mangler på Kvikne. 
Man må ha tro på ideene sine og ikke la seg knekke av andre. 
 
Ola Vormeland – Praktisk spørsmål: Oktober – tiden går veldig fort. Viktig å sette opp en 
møteplan snarest! 
 
Jan Haugan – I en undersøkelse for 5 år siden viste det seg at det var 40 offentlige og 63 
private arbeidsplasser på Kvikne. 
Kommunen må med dagens teknologi kunne legge til rette for at det kan opprettes 
arbeidsplasser på Kvikne. 
 
Sigmund Hagen – Omdømmefrykt 
Det er lov å gå konkurs, men det må prøves, for veien blir til mens du går… 
 
Kurt Fossum – Grupper 
Ønskelig med å få til 3 – 4 arbeidsgrupper som jobber med hotell/reiseliv, IT, mm. 
Ikke miste optimismen.  
Komiteen kan bidra til å skaffe oversikt over mulige tilskuddsordninger da det finnes 
ordninger som folk ikke er kjent med.  
Viktig med rullering. 
Husbygging viktig. 
 
Kristoffer Sørensen – Det skulle vært opprettet 100% stilling i samarbeid med 
utmarksrådet og næringskonsulenten som bl.a. kunne jobbet med tilskuddsordninger, 
muligheter i banker, lån, sikkerhet og andre ting som kan være vanskelig. 
 
Egil Ween – Kommentar til Kristoffer Sørensen 
Ser godt behovet for den ønskede stillingen – Det er en barriere som gjør at folk ikke 
benytter seg av mulighetene. Kjempeutfordring som det må gjøres noe med. 
 
Arne Eggen – Det finnes 2800 tilskuddsordninger og veldig mange ligger innenfor frivillige 
organisasjoner. 
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Roar Estensgård – Boligmangel 
Registrerer at mange pendler til Kvikne på jobb – kunne leid boliger til disse. 
Arkivet på Tynset kommer med ca. 60 arbeidsplasser, og mange av disse trenger boliger. 
 
Bente Fossen Bekken 
2 ledige boliger i Haugan – Tynset kommune bør ikke sitte på ledige boliger, men gjøre 
dem tilgjengelig for utleie. Evt. vurdere å selge dem. 
 
Roald Stai 
De kommunale boligene på Kvikne er fullt beboelig.  
 
Jon Tore Dalsegg 
Når arealplanen skal rulleres er det viktig å få opprettet ei gruppe som kan jobbe med dette 
og komme med et godt forslag til denne. 
 

2. Kort gjennomgang av det som tidligere har vært utført, og hva mener 
bygdefolket disse utredningene og planene har ført til? (Vi har funnet frem til 
planer i forbindelse med kraftutbyggingen, småsamfunn - Kvikne 2030, i 
tillegg til kommunens næringsplaner. FINNES DET MER?) 

  
1981 – ORKLAUTBYGGINGEN (kort oppsummering) 
 

1. Jordbruksveger - anleggsveger 
I samband med kraftutbyggingen er det bygget innpå 30 km med jordbruksveger og 
innpå 20 km med anleggsveger.  
 

2. Fordyrking – Fellessetring 
Ca. 250 dekar er lagt under plogen eller ca. ¼ av hva man har til hensikt å dyrke 
opp. 
 

3. Senkningstiltak 
I alt ca. 1000 da fastmark og 150 da myr kan oppdyrkes som følge av senkingen. 
 

4. Vannforsyning – Vanning 
Nettotilskuddet fra KVO begrenses oppad til 1,5 mill. kroner 
Vannforsyningen bygges ut med et større vannverk på Yset, samt ubedring av 
mindre vannanlegg på Ulset. 
 

5. Kvikne kommunale vannverk 
Det nye vannverket forsynes fra grunnvannsbrønn/pumpehus i Orkla. 
 

6. Yset renseanlegg og avløpssystem 
Anlegget er et biologisk/kjemisk renseanlegg av typen etterfelling. Den organiske 
belastning er satt til 500 p.e.  
 

7. Müllermotell Kvikne AS 
Samarbeidsprosjekt mellom Müllerhotell AS, KVO og kommunen. 
 

8. Svømmehall 
Skolens bruk av hallen er forskuttert av kommunen. 
 

9. Bibliotek 
I motellet er det i samarbeid med Tynset Folkebibliotek etablert et bibliotek på vel 
80 m2, som også benyttes som konferanserom. 
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10. Lysløype 
Lysløypa er omlagt og gitt en tidsmessig utforming. Er bekostet av kommunen og 
næringsfondet. 
 

11. Bensin-/servicestasjon 
Stasjonen er gitt en noe spesiell utforming med arkitektonisk tilpassing til det 
bakenforliggende hotell. 
 

12. Kvikne industribygg 
På nytt industriområde vest for Orkla er det reist et industribygg på 700 m2. 
Finansiering er ordnet med DU-midler, KVO-tilskott og forskuttering av lån over 
Næringsfondet. 
 

13. Maskinfirma 
Firmaet sysselsetter 18 personer med hovedkontor i industribygget. 
 

14. Nordform Kvikne AS 
Har framleiekontrakt med KVO i industribygget. Bedriften er et aksjeselskap der 
aksjene er tegnet av bygdefolket og kommunen. Bedriften er for øvrig finansiert 
med bistand fra næringsfondet o.a. 
 

15. Kvikne hjemmebakeri 
Drives som familiebedrift. Bedriften har utvidet produksjonen i nybygg og lager, og 
er plassert i tilknytning til gårdsbruk. 
 

16. Ulset S-lag 
Har modernisert og utbygget sine lokaler. Det er anlagt bensinpumper i forbindelse 
med forretningen. 
 

17. Støen lydstudio 
Innkjøpt utstyr for 8-spors anlegg. Blir drevet som personlig firma, delvis som 
attåtnæring til gårdsbruk. Næringsfondet har bidratt med lån. 
 

18. Haugan boligfelt 
Omfatter i alt 32 tomter, hvor av 12 er opparbeidet i 1. pulje. Feltet ligger vakkert til 
ved Yset. Det er anlagt ny kommunal vei til boligfeltet. 
 

19. Boligfelt Ulset 
I forbindelse med anlegg av Ulset kraftverk har kommunen engasjert seg i 
tilretteleggingen av et mindre boligfelt (8 – 10 tomter). Boligfeltet ligger tett opp til 
Kvikne aldershjem. Vesentlig andel av kostnadene forutsettes dekket av KVO ved 
avtale. 
 

20. Familieboliger – Aldersboliger 
KVO skal oppføre i alt 12 familieboliger i Kvikne, som senere kan overtas av 
kommunen. Disse plasseres i nevnte boligfelt og i Yset sentrum. Boligene i Yset 
sentrum og ved Ulset forutsettes bygget som aldersboliger. 
 

21. Kvikne helsesenter 
Den gamle legeboligen på Yset er ombygget til et moderne helsesenter, med 
lokaler for distriktslege, helsesøster og kontorsøster. Ombyggingen er som helhet 
finansiert av KVO. 
 

22. Samfunnshus – Grendehus 
Ihht. vanlig avtale har samfunnshuset og to mindre grendehus fått tilskott av KVO. 
Samfunnshuset kostnadsberegnet til 1,6 mill. Vesentlig del er utført på dugnad.  
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23. Skihytte 

Bjørklund ble flyttet i forbindelse med bygging av motellet. Huslaget fikk tilskudd på 
100.000 fra kommunen i til dette. 
 

24. Skitrekk 
Nytt skitrekk er planlagt i forbindelse med motellet. Håndgivelsesavtaler med 
grunneiere foreligger.  
 

25. Sikring av trafikkforhold 
I forbindelse med utretting av RV3 gjennom Yset vil det bli bygget nye gangveier og 
lokale adkomstveier.  
 

26. Kraftforsyning i Kvikne 
KVO har tilbudt seg å overta kraftleveransen til Kvikne til priser levert abonnent 
25% under den til enhver gjeldende pris i Tynset kommune. Subsidieringen gjelder 
alminnelig kraftforsyning, herunder fellestiltak i jordbruket. 
 

27. Knusing av tunnelmasse 
Forutsett at det blir til overs stein av tilfredsstillende kvalitet etter at anleggenes 
behov er dekket, påtar KVO seg å legge opp et lager på inntil 20.000 m3 pukk ved 
Ulset. Dette bekostes av KVO. Pukkmassene kan tenkes benyttet til vedlikehold av 
jordbruks- og anleggsveier. 
 
Les dokumentet i sin helhet her…. 
 

Kommentarer: 
 
Sigmund Hagen 
Vann- og avløpsutbyggingen var viktig og framtidsrettet. Likeledes bruk av tunnelmasse for 
opprusting av veger. Tidene endrer seg og behovene endrer seg.  
 
Roald Stai 
Utmarka har like mye potensiale som dyrkajord. Vi ligger under Trondheimsfeltet, og har 
landets beste beiteområder. Mangel på beitedyr - alt gror ned – det finnes nå 
dokumentasjon på hva som er kartlagt. 
 
 
SMÅSAMFUNNSPROSJEKTET 2008 – 2010 
- Vollan bru (åpnet august 2009) – Allerede behov for vedlikehold på denne. 
- Treningssenter 
- Håndlaget 
- Stedsutviklingsplan (bl.a. gang-/sykkelveg) 
- Parkeringsplass ved Vollan Bru + Infotavle 
- Turistinfo-brosjyre 
- Drenering av vei (Gamle kongevei fra Storeng bru til Yset) 
- Omviser ved Kvikne kirke 
- Kommunal vei Kvikne næringspark 
- Skilt ved Kvikne Skole 
- Håndlagetskilt 
- Gang-/sykkelveg Mosvollan – Vollenget 
- Vollan gård/Kvikne nasjonalparksenter 
- Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna Nasjonalpark 
Sum 3.3 mill. 
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NETTVERK KVIKNE 
Etablert for at Nasjonalparksenteret skulle etableres på Kvikne. 
Kviknebrosjyren ble produsert av dem. 
Det er nå nedlagt. 
 
Interreg Sverige-Norge 
Nettverksamarbeid med utgangspunkt Høgskolen i Nord-Trøndelag med mål å identifisere 
og kartlegge omfanget av samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon i regionene, 
utvikle rådgivning og teste modeller for dette i en grenseregion. Bl.a. landbasert 
fiskeoppdrett.  
Dette betinget egenkapital Kvikne Utvikling ikke hadde, derfor ble det ikke noe av dette. 

 

3. Hva slags utvikling ønsker vi nå på Kvikne? Hvordan kan vi påvirke/ 
bestemme denne utviklingen? 
 

 Jan Haugan – Hotellet ligger dødt – Viktig at dette kommer i gang igjen. 
Visning er foretatt. Ikke enkelt å drive hotell på Kvikne i dag. Man må tenke nytt. 
Nøkkelen er å komme i dialog med eierne. Det er krefter på Kvikne som ønsker å drifte 
hotellet. 
 
Egil Ween – Pendling fram og tilbake til Tynset, kanskje flere ganger om dagen for å delta 
på ettermiddagsaktiviteter. Kvalitetstid med familien forsvinner. Dette må legges til grunn 
når det gjelder å etablere arbeidsplasser. 
 
Gründervirksomhet er for «superfolk». Enkeltmannsforetak faller som regel bort i løpet av 
de 3 første årene. 
 
Kvikne er råvareprodusent for melk, potet, kjøtt, mm. Må det kjøres til Rudshøgda og 
andre plasser? 
 
Smånæringer som rørlegger, bilmekaniker, osv. finnes. Er dette noe som kan utvikles 
videre til å bli lønnsomt?  
 
Kirsten Lund – Ofte lurt å bruke øyne utenfra. Er det mulig at komiteen kan søke ekstern 
hjelp for å si «Det burde dere begynne med»? 
Arne Eggen – Dette blir et økonomisk spørsmål. Viktig å få et eierskap til bedriften. 
Konsulentbidragene er høye. Kommunen har i utgangspunktet Næringsfondet. 
 
Kurt Fossum – Viktig at komiteen gir et godt begrunnet innspill som er utarbeidet av lokale 
arbeidsgrupper.  
 
Roald Stai – Det finnes kunnskap innad i kommunen som bør kunne benyttes. 
Utmarksprosjektet kostet ikke Kviknesamfunnet ei krone da det ble utarbeidet av 
administrasjonen i Tynset kommune. 
 
Per Bjørsagård – Vi har hyttefolk som sitter med gode ressurser som bør benyttes mer. 
 
Egil Ween – Ikke enkelt å komme i kontakt med hytteeierne. Vi får ikke tilgang til register 
over fritidseiere. Det er over 350 hytter på Kvikne.  
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4. Konklusjon 
 KU/LB kontakter lag og organisasjoner i bygda. 

Folk som har ideer må ikke nøle med å komme med dem til KU/LB. 
 
Arne Eggen – Lurt å sette sammen grupper og som kan komme med ideer. 
Komiteen vil summere/evaluere denne kvelden og fortsette samarbeidet med KU/LB. 
Komiteen ønsker grunnlagsmateriale innhentet av KU/LB, helst før sommerferien. KU/LB 
følger opp dette slik at det kan brukes som grunnlag for komitearbeidet, men vi ser også at 
arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling må fortsette etter innleveringsfristen. Det er 
positivt at det kommunale planarbeidet på dette området nå skal rulleres årlig. 
 
 

 

Inger Grøtli 

referent 


