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NAV - reformen ble igangsatt  i januar 2006 med ulike piloter landet rundt. NAV 
er en sammenslåing av A-etat, trygdeetaten og kommunens sosialtjeneste. De tre 
etatene, samles på en plass slik at  brukeren kan følges av èn saksbehandler gjennom 
systemet.  

– Man skal slippe å løpe kontorene imellom og mått e forholde seg til ulike saks-
behandlere for å få hjelp.  Kompetansen samles på et sted, og dett e ser jeg på som 
svært positivt for brukeren, understreker den nye NAV- lederen. Hove poengterer 
at en så omfatt ende reform trenger en innkjøringsfase over tid for å få til en så smi-
dig overgang som mulig overfor brukeren. 

– Dett e er en stor reform, og landets kommuner ble inndelt i puljer for gjen-
nomføring. Her på Tynset åpnes NAV-kontoret i løpet av 1. kvartal i 2009, opplyser 
Hove.  Noen nærmere dato vil ikke den nye lederen oppgi, da mye skal på plass i 
forhold til både bygg- og datateknisk utstyr.  I Fjellregionen er vi det siste kontoret 
som åpner, Tolga/Os kommer opp først på nyåret, informerer Hove.  

Arnt Hovet er opprinnelig fra Meldal, 34 år og med utdannelse innen vernepleie, 
administrasjon og ledelse. Han har bakgrunn som både sosialleder, barnevernleder 
og virksomhetsleder fra Rennebu, Eidsberg og Oppdal. Hove er en mann av den 
moderne norske familien. Han har ektefelle og til sammen fem barn på Oppdal, og 
dagpendler mellom Oppdal og Tynset.  Ett er hvert vil han nok se seg om ett er det 
han kaller en fritidsbolig på Tynset. Hus på Oppdal og ”hytt e” på Tynset er det få 
som kan skilte med!

Ennå er han å fi nne i kontorene på A-etat, men ett er hvert vil hele NAV-kontoret 
med til sammen 13 ansatt e bli etablert i 2. etasje med på Rådhuset. 

NAV-sjefen innrømmer at den nye reformen kan virke forvirrende på folk. – Be-
grepet NAV er i fokus, nye skilter er kommet opp, og det snakkes som om reformen 
allerede er innført. Men foreløpig fungerer det ett er gammelmetoden, og det skal 
det gjøre et drøyt år til. Sosialkontoret, trygdekontoret og a-etat er fremdeles eta-
blert hver for seg, opplyser Hove.

Hovedmålsett ingen ved reformen er å gi bruker et bedre og mer helhetlig til-
bud og en tett ere oppfølging, og  å få fl est mulig ut i jobb ved å fi nne løsninger 
for brukeren som fører til et varig arbeid. – En tett ere oppfølging mot næringslivet 
som er nøkkelen for å lykkes med dett e er derfor nødvendig, understreker Hove. – 
Vi vil være på tilbudssida overfor næringslivet i Nord-Østerdal som har behov for 
arbeidskraft .  Vi vil være med å legge til rett e for at næringslivet skal se vårt tilbud 
som en ressurs ikke som en belastning, og med det bidra til å bygge ned barrierer. 
Utfordringen her i distriktet ligger i å skaff e arbeid til alle faggrupper, opplyser Arnt 
Hove. Tilbakemeldinger fra bruker og næringsliv vil være viktig og blir gode sty-
ringsredskaper for arbeidet i NAV. 

–-Den nye etaten vil ha de samme ansatt e som før.  Er ikke dett e et forsøk på å 
dytt e nye tanker inn i ”gamle” hoder ved å kalle det noe annet?

–For oss i etatene handler samorganiseringen mye om kompetanseoverføring og 
holdningsendrende arbeid. Vi øker kompetansen for hverandres arbeidsområder, 
og sammen med brukeren ser vi kanskje nye måter å løse ting på, sier Hovet. Hans 
oppgave som NAV-leder er å sørge for å starte en god prosess og å legge tilrett e for 
denne kompetanseoverføringen.

Hove mener det i Nord-Østerdal fi nnes meget høy kompetanse innen disse fag-
områdene.  

–Her er forutsetningene for at NAV-reformen skal lykkes absolutt  bli tilstedet, 
mener han. 

–Hva er pilotenes erfaring? Er eff ekten av sammenslåingen som økt eff ektivitet 
på tjenesten, helhetlig tilbud  ett er intensjonen?

Eff ektivitet kan ikke bare måles i forhold til økonomi, eff ektivitet måles også i 
kvalitet.  Men evalueringsprosessen så langt viser også at det er individuelle forskjel-
ler på hvordan de enkelte kontorene lykkes, opplyser Hove.

Pendlende NAV-leder

Tekst og foto : Ingrid Eide

NAV-kontoret  på Tynset skal etter planen åpnes 

offi  sielt i løpet av første kvartal neste år. Den nye 

lederen for NAV Tynset, Arnt Hove var på plass i 

sjefstolen allerede 1. september. 
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Fakta
NAV-kontor nummer 100 åpnes formelt i Namsos 13. desember. Innen 

2010 skal alle landes 431 kommuner ha etablert NAV-kontor.StatistikkPr. 31.10.07 var det 60 helt ledige i NØ dett e utgjør 0,9% som er lavest i 

fylket. Dett e er også en nedgang fra september 2007.Pr. 31.10.07 er det registrert 186 yrkeshemmede i NØ. Disse brukerne er 

på ulike tiltak og avklaringer i forbindelse med sin arbeidssituasjon. 
Når det gjelder sykmeldte blir det tall for Hedmark som er 6,5% som ligger 

litt  over landsgjennomsnitt et som er på 5,7%. Utviklingen går imidlertid i 

positiv retning for Hedmark. 
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Leserhjørnet 
Vi ønsker en god dialog med alle våre innbyggere. Leserhjørnet er plassen for ros, ris og 
spørsmål til kommunen. 
Neste frist for innsending er torsdag 21. februar 2008. Merk gjerne brevet eller eposten 
med ”Leserhjørnet.” 

Send e-post til postmott ak@tynset.kommune.no eller brev til Tynset Kommune, Servi-
cetorget, 2500 Tynset.
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Annonsering i informasjonsmagasinet
Organisasjoner og næringsliv kan annonsere i våre spalter. Ta kontakt med annon-
seansvarlig Th orbjørn Liell i Eireway Ltd for ytt erligere informasjon og bistand 
ved utforming av annonsemateriell.

Annonsepriser
Størrelse Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
1/1-side 3.400,00 4.250,00
1/2-side 1.800,00 2.250,00
1/4-side 950,00 1.187,50
1/8-side 500,00 625,00

Det gis 25% rabatt  på 2-3 innrykk og 35% rabatt  på 4 innrykk. 
Pris på andre formater og størrelser gis på forespørsel.

Frist for innlevering av annonser til nr 1/2008
21. februar 2008.

Kontaktinformasjon annonsesalg
Eireway Ltd, Kirkbakk Østre, 2540 Tolga
Ansvarlig Th orbjørn Liell
Telefon 952 07 555 / 62 49 45 12
Epost annonse@eireway.com

Kommunen takker 
for alle bidrag

Tynset kommune takker for alle bidrag til 
navnekonkurransen som vi utlyste i for-
rige nummer av informasjonsmagasinet.

Redaksjonskomiteen har kommet til 
enighet om at vi fortsett er å bruke bildet 
av Statens Vegvesens skilt som viser vei til 
Tynset. Om du kommer med bil, sykkel, 
til fots eller på annen måte – veien fører  
til Tynset. 

Vi liker også den miljøprofi len skiltet 
utt rykker. Dett e understrekes både i valg 
av papir og trykkeri som er et svanemer-
ket trykkeri. 
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Siden første nummer av Infobladet ble sendt 
ut til dere alle, så er høsten gått  over i vinter her 
på Tynset. Vi er snart i den eksklusive situas-
jonen at vi er en av få kommuner som kan tilby 
skiføre hele vinteren. Det må vi huske på når vi 
forteller hvor vi bor og hvordan det er her.

For rådmannen så bærer høsten mye preg 
av budsjett arbeid, og jeg vil bruke ”hjørnet 
mitt ” denne gangen til å informere om buds-
jett et for 2008 i Tynset kommune.  

Gjennom arbeidet med 2008 budsjett et 
tegnes det et tydelig bilde av strammere økono-
mi i kommunal sektor – også i Tynset. Det er 
mange årsaker til dett e. Vi har høykonjunktur 
i Norge, og dett e fører bl.a. til kostnadsvekst 
og lønnsvekst både i privat og off entlig sek-
tor. Overføringene via statsbudsjett et har ikke 
økt i takt med kostnadsveksten. Rentene har 
steget gjennom 2007 og det samme har pen-
sjonskostnadene. Det er også lagt føringer fra 
Stortinget om full barnehagedekning.  

Vi vil derfor bli nødt til å vurdere nivået på 
drift s- og kapitalkostnadene samtidig som vi 
utreder muligheter for økte inntekter. Største-
delen av drift sutgift ene er bundet i oppgaver 
som er hjemlet i lover og forskrift er. Vi har 
samtidig foretatt  noen strukturelle grep som 
legger føringer på hvordan vi innrett er tjen-
estetilbudet. Det kan her nevnes eldreomsorg 
med bygging av Tjønnmosenteret, Tjenesten 
For Funksjonshemmede (TFF) med sin bygn-
ingsmasse og en desentralisert skolestruktur.

Det er vedtatt  igangsett ing av mange 
byggeprosjekter som medfører store invester-

Rådmannens side
ingskostnader i de nærmeste årene. Skoleut-
byggingen på Fåset og Tynset barneskole må 
fullføres. Kvikne skole og barnehage må følges 
opp. Psykiatriboliger skal bygges. Litun senter 
/ Tynset opplæringssenter har sterkt behov 
for opprusting av lokalene. Etablering av NAV 
kontoret krever ombygginger i rådhuset. Nytt  
renseanlegg er påkrevet av fl ere årsaker. Op-
prusting av torget har vært under utredning i 
lang tid. Disse prosjektene, i tillegg til en rekke 
mindre prosjekter, medfører låneopptak på 
over 80 mill kr de to nærmeste årene dersom 
forslaget til investeringsbudsjett  skal følges. 

For å få balanse i budsjett et i 4årsperioden, 
må det gjøres varige tiltak. Rådmannen har 
da to muligheter 1) å utelate/nedprioritere 
enkelte satsingsområder innen drift s- og inves-
teringsområdet eller 2) å peke på muligheten 
for å øke inntektene.

Rådmannen har valgt det siste alternativet 
ved å basere budsjett et på en forutsetning om 
utvidelse av eiendomsskatt eområdet til å om-
fatt e hele kommunen. I Odelstingsproposis-
jon nr. 77 av mai 2006 åpner Regjeringen og 
Stortinget for denne muligheten.

En grov analyse viser et inntekts potensial 
på 6–9 millioner kroner per år ved å utvide 
eiendomskatt eområdet.

Et annet aspekt enn en ren pengebetrak-
tning rundt denne saken, er at det nå er ulik 
beskatning av kommunens innbyggere. I dag 
er det bare innbyggere i Tynset sentrum som 
betaler eiendomsskatt  inn til fellesskapet i 
kommunen. Med lovendringen åpnes mu-

ligheten for at alle kan bidra. Det er viktig å 
understreke at inntekter fra eiendomsskatt  for-
valtes av kommunen til de formål som trenger 
det mest til enhver tid. Den er ikke knytt et opp 
mot bestemte formål som gater, veier, veiv-
edlikehold, gatelys og lignende, i de enkelte 
områder av kommunen, men skal brukes til å 
bedre nivået på det kommunale tjenestetilbu-
det generelt. Budsjett et skal behandles i kom-
munestyret 13. desember.

Så vil jeg tilslutt  ønske alle sammen en rik-
tig god jul og takke for året som snart er over.   

Hilsen
Siri Granum
Rådmann

Førjulstemning
Kom sett  deg innåt bordet,

Ta en kaff eskrell.
Du ser itt e å høgge
No tømmer i kveld.

Deigen ligg på bordet,
Kjevla går og går.
Unga står å glåme
Veit dom itt e får.

Grana står å hutre,
Snøtung, lagt i kne.

Men når skar’a pyntes,
 vara juletre.

Andreas Halmrast jr (utdrag)

Foto : Ingrid Eide
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BILLETTSALG
Telefon billett bestilling: 62 48 52 03

Åpningstider for billett salg og reservering:
 
Onsdager  kl 17.00 – 20.00
Lørdager  kl 11.00 – 14.00
Søndager   kl 17.00 – 20.00

Når det er forestilling på andre dager, er billett -
salget åpent 1 time før forestilling.

Billettbestilling på nett!
Gå til Tynset kommunes hjemmeside på
www.tynset.kommune.no og klikk under logoen 
for Tynset kulturhus (i venstre kolonne) ”Kjøp 
billett er her” og få opp liste over forestillinger og 
handlekurv.

Du får da muligheten for å skrive ut billett  
hjemme på din skriver. Dett e arket tas med 
og vises fram for strekkodelesing i døra inn til 
salen.

Tynset Kulturhus jubilerer!
Tynset kulturhus fyller 20 år i 2008. Gode forestillinger 

står i kø gjennom etterjulsvinter og vår. Vi presenterer 

her noen av jubileets aktører gjennom året. 

– Stykket handler om arbeiderklassens Italia. 
Om fatt igdommens konsekvenser og fordeling 
av goder. 75 prosent humor og 25 prosent dypt 
alvor.  Dett e er et stykke som over en manns-
alder senere har like stor allmenn interesse, 
mener Erik Olsberg i Seniorteateret.  Dett e er 
den tredje større oppsett ingen i regi av Senior-
teateret som har eksistert i fi re år. 

Som en liten kuriositet kan han fortelle at 
det samme stykket ble oppsatt  av ”Tynsetdra-
maten” for 20 år siden hvor billett inntektene 
skulle gå til det nye kulturhuset. 

– Det ble veldig vellykket, og vi drømmer 
om gjentagelse, smiler den spreke 76 åringen.
Olsberg vedgår at det er en stor oppgave.

– Det er mye replikker å lære seg. Vi er 12 
stykker med en snitt alder på cirka 70 som har 

Tekst og foto: Ingrid Eide

sceneroller. Da er ikke husken som den var vet 
du, men vi er såpass gamle nå at vi ikke lenger 
er redde for å dumme oss ut, ler Olsberg.

Med snekkere og kostymeansvarlige består 
Seniorteateret av 15 personer. 

– Alle med litt  sagmugg i seg! Vi er en gjeng 
som har drevet med teater hele vårt voksne 
liv, fl ere var tidligere med i Tynsetdramaten. 
Å spille teater en meget meningsfylt aktivitet. 
Det er sosialt og mentalt verdifullt. Det hand-
ler om å bry hodet, da fungerer det lenger, fast-
slår Olsberg.  

Fram til premieren 8. april vil det bli en til 
to prøver hver uke. ”Vi betale itt e” blir satt  opp 
i to forestillinger.  Regissør er Rolf  Norsen fra 
Hedmark Teater.

”Tørst” er Tynset kommunes egen jubi-
leumsforestilling, og er en samproduksjon 
med Hedmark teater, som i likhet med Tynset 
Kulturhuset fyller 20 år neste år. Dett e er en 
moderne helaft ens danseforestilling som pro-
duseres i samarbeid mellom profesjonelle og 
amatører. 24 lokale dansere i alderen 9-18 år 
deltar sammen med 3 profesjonelle dansere. 

Handlingen er hentet fra sagnet om Jutul-
hogget der jakten på vann er det bærende ele-
mentet. Forestillingen spiller på hva som skjer 
når vannet forsvinner.

Koreograf er Ingunn Tarebø. Komponist er 
Erik Haugland som forøvrig komponerte mu-
sikken til operaen om Hulda og Arne Garborg. 
Lys, lyd og scenografi  er ved Kåre Nordseth. 

Foreldre vil bli trukket inn i forhold til 
sminke og kostymer. En profesjonell sminkør 
har holdt kurs for foreldre, og på samme måte 
vil det bli holdt kurs i kostymesøm. 

Danserne har allerede i lang tid øvd til fore-
stillingen. Det under kyndig ledelse av kore-
ograf Ingunn Bekkevoll Tarebø fra Hamar. 

Det er ConsertenEnsemblet som står bak vå-
rens store teaterforestilling, musicalen ”Spele-
mann på taket” av Joseph Stein, Jerry Boch og 
Sheldon Harmick. Forestillingen har premiere 
11. april. Med to profesjonelle operasangere 
på laget, Knut Stiklestad og Tone Kruse, og 96 
lokale og regionale medvirkende aktører blir 
dett e en storslagen oppsett ing. Regissør er Rolf 
Norsen fra Hedmark Teater og musikalsk leder 
er Trond Brovold.

”Spelmann på taket” skrevet i 1964 er en av 
de mest kjente scene- og fi lmmusikaler. Den 
regnes av mange som verdens vakreste musikal 
og en storslått  hyllest til livet. 

Handlingen skildrer en brytningstid i Russ-
land i 1905 hvor en far, lett ere forundret og med 
sterk motstand, blir vitne til at døtrene mer eller 
mindre tar kommandoen over sine liv. De insis-
terer på selv å velge livsledsagere og livsstil. Han 
henvender seg både til Gud og mennesker for å 
få hjelp, men den nye tid er vanskelig å stoppe. 

Medvirkende er blant andre Anne Laila Fos-
sum, Knut Stiklestad, Tone Kruse og Hanne 
Dybedahl Brekken. 

Seniorteateret på Tynset har premiere 8. februar 2008 med sin forestil-

ling ”Vi betale itte”. Italieneren Dario Foo skrev farsen i 1974.

”Vi betale itte”

Fra prøvene til Seniorteaterets forestilling. Fra venstre bak: Erik Olsberg , Roald Sørlie, Magne Aspås, Simen 
Kalbakken, Bodil Gundersen. Foran: Dagrun Sørlie, Solveig Siksjø og Ragnhild Ødegård

Spellemann på taket
Det er ConsertenEnsemblet som 

står bak vårens store teaterfores-

tilling, musicalen ”Spelemann på 

taket” av Joseph Stein, Jerry Boch 

og Sheldon Harmick

Ingunn har utdanning som ballett pedagog og 
danser og har fullført mastergrad i koreografi  
ved Statens Ballett høgskole.  Hun har kore-
ografert for Hedmark Teater og Kunsthøgsko-
len i Oslo. 

Med som assistenter som holder treningen 
på Tynset ved like, har hun med seg Maren-
Vedøe. Maren har sin utdannelse fra Skolen 
for Samtidsdans, og har jobbet ved dansesek-
sjonen i Hedmark Teater på Hamar, foruten å 
jobbe som danser og koreograf. 

Ingunn Roaldseth jobber som danselærer 
på ved Tynset Kulturhuset og skal være kore-
ografi assistent for Ingunn Tarebø sammen 
med Lene Tuveng. De profesjonelle danserne 
er Ingeleiv Berstad, Magnus Myhr og Mikkel 
Olsen. Alle er samtidsdansere og jobber fre-
elance som dansekunstnere.

”Tørst” har premiere 11. april 2008.

Jubilerer med helaftens danseforestilling
Aldri har man sett maken til danseforestilling på Tynset, mener kultur-

sjef Beate Hjertager om forestillingen ”Tørst” som har hentet inspirasjon 

fra sagnet om Jutulhogget.

Ingunn Bekkevoll Tarebø er koreograf for jubileumsforestillingen ”Tørst”. Her fr a øvelse i kulturhuset i november 
med de yngste lokale danserne fr a Tynset.

Åpningstider Tynset Bibliotek

Hovedbiblioteket
Mandag-tirsdag kl.11:00 – 15:00
Onsdag  kl.11:00 – 19:00
Torsdag-fredag kl.11:00 – 15:00
Lørdag  kl.11:00 – 14:00

Åpningstider i julen 2007
Julaft en  Stengt
Torsdag 27.12. kl.11:00 – 14:00
Fredag 27.12. kl.11:00 – 14:00

Telefon: 62 48 52 18 / 62 48 52 19

E-post:  
postmott ak.biblioteket@tynset.kommune.no

Filialen på Kvikne
Tirsdag  kl. 11:00 – 13:00
Onsdag  kl. 16:00 – 19:00

Telefon: 62 48 41 86
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Lørdag 15. des. kl 12.00 Førjulsstund med Tynset Pensjonistkor

2008
Torsdag 24. jan.  Hedmark Teater: ”Himmelske lyster”
Fredag 25. jan.  Hedmark Teater: ”Himmelske lyster”
Fredag 1. feb. kl 19.30 Riksteatret: ”Jeppe” 
   NB: Billett salg fr a 12. desember

Lørdag 2. feb. kl 18.00 Ungdommens kulturmønstring (UKM)

Mønstringa er for åpen for barn og ungdom fra 10-19 år. Den vil vise 
et mangfold av fi lm og video, teater, musikk, billedekunst, datakunst, 
litt eratur, foto kunsthåndverk, mat osv. 
NB! Påmeldingsfr isten er 21. januar 2008 på www.ukm.no!

Søndag 3. feb. kl 16.00 Ole Bull-konsert
   (ungdomsorkester/kulturskoler)
Fredag 8. feb.  Seniorteatret: ”Vi betale itt e”
Fredag 15. feb.  Seniorteatret: ”Vi betale itt e”
Onsdag 12. mars kl 19.30 ”Tørst”
   Danseforestilling i forb. med kulturhusets 
   20-års jubileum
Også torsdag 13. mars, lørdag 15. mars og søndag 16. mars.
Alle dagene kl. 19.30!

Lørdag 5. april   Riksteatret: ”Min forestilling om mor” 
   (Bente Børsum)
Fredag 11. april kl 19.30 ConcertenEnsemblet:
   ”Spellemann på taket”
Også dagene 12.  - 19. april. Alle dagene kl 19.30!

UTSTILLINGER i Galleri Elgen

Juleutstillinga 2007
8. des – 10. jan.  Ingun Dahlin – keramikk
   Kjell E. Midtun – grafi kk
   Kjell Stig Amdam – grafi kk
   Ståle Blæsterdalen – grafi kk
   Unni Lise Jonsmoen – akvareller
   Randi Nygård Lium – vevnader
   Ola Rindal – kniver
   Evelyn Refsahl – fi lting/toving
   Arr. Tynset Kunstlag

Frivillighetssentralen på Tynset blir endelig  
den endelig en realitet.  Det lover leder i sty-
ret for Frivillighetssentralen på Tynset, Odd 
Resell.

– Vi er veldig sent ute i forhold til våre na-
bokommuner. Vi håper å kunne åpne dørene 
i løpet av februar, under forutsetning av at vi 
raskt får en daglig leder på plass, utt aler Resell. 
Styret er nå i en ansett elsesprosess. Frivillig-
hetssentralen som opprett es som en stift else 

skal lokaliseres til Alfarheim i lokalene Pensjo-
nistforeningen leier.

– Frivillighetssentralen skal bli et møtested 
for mange grupper påTynset. Men først og 
fremst er målgruppen eldre hjemmeværende 
mennesker som kan få et felles møtested og 
hjelp til ulike gjøremål i hverdagen som frivil-
lighetssentralen organiserer. 

Tynset kommune bidrar med 100.000 kro-
ner i stift elseskapital. kommunen står alene 

som stift er. Det årlige beløpet til drift  skal være 
begrenset oppad til 140.000 kroner.

 Flere  organisasjoner har imidlertid  meldt 
sin interesse for å bidra til drift  og organisering, 
følge Resell Det gjelder blant annet pensjonist 
foreningen LHL, Revmatikerforeningen og 
Lions. Styret i Frivillighetssentralen består av 
2 representanter oppnevnt fra kommunen og 
fem fra frivillige organisasjoner. 

Endelig Frivillighetssentral på Tynset
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Teatralis er et samarbeidsprosjekt mellom  
kulturetaten, Tynset opplæringssenter og Li-
tun senter. –Dett e det eneste opplæringstilbu-
det i skolens regi beboerne ved Litun er med 
på utenom arbeidet sitt , og et tilbud de trives 
meget godt med, forteller Akre Helgesen. Å stå 
på en scene enten som solist eller medlem av et 
lite kor er utviklende, understreker hun. Dra-
magruppa har to større oppsett inger årlig, en 
forestilling til jul og en til påske.

I 40 underholdende minutt er byr den 12 
aktører fra Litun på sang, dans og dramatise-
ring rundt ulike sanger i ulike sjangre. Med 
gode hjelpere og backstage mannskap, er i alt 
19 stykker i sving med juleforestillingen.

Her blir det alt fra ”Sonjas sang” til Støvel-
dans, lover lærer ved Tynset Opplæringssen-
ter, Gerd Akre Helgesen.

Vi overvar den ukentlige øvelsen Teatralis 
har i kulturhuset hver mandag året gjennom. 

Med stort engasjement blir roller utformet 
og tekster pugget.  Når man skal komme inn på 

Fra øving på”Støveldansen”. Fra venstre bak: Bjørn 
Eide, Håkon Solgard,  Atle Bakken og Ragnhild Riise.  
Foran: Elin Merete Bergeheim, Jo Rugsveen og Hanne 
Øien.

Teatralis klar for juleforestilling
Teatralis byr på et variert program med årets juleforestilling som går av 

stabelen 17. desember.  Da er det klart for den årlige juleforestillingen 

i regi av Teatralis, dramagruppa ved Tynset Opplæringssenter (Litun).

scenen, hvor man skal gå til hvilken tid mens 
man fremfører teksten skal på plass. Noen kos-
tymer begynner så smått  å komme på plass og 
bidrar til å komme inn i rollen. 

Deler av forestillingen foregår i tillegg på 
tegnspråk, da det er to tegnspråkbrukere blant 
aktørene. 

I år blir det to forestillinger.  På dagtid spil-
les det for skoler og barnehager, og senere på 
kvelden i forbindelse med den årlige juletre-
festen hvor familie og venner er invitert. I fj or 
hadde vi tre forestillinger. I år har vi valgt å gå 
ned på to da det ble for slitsom for aktørene 
med tre forestillinger på en dag, opplyser Akre 
Helgesen. 

Årets juleforestilling er den nitt ende i rek-
ken. I følge kulturhusets altmuligmann Steinar 
Brekken er Teatralis like gamle som huset, 
altså 20 år i 2008.

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Fritidsklubben Rambu holder åpent  tirsdager 
kl 16.00 - 21.00 og torsdager kl 16.00 -20.00. 

Åpent hus med biljard, diskotek, kiosk. 

Gitarkurs for interesserte: Kr 200,- pr måned. 
Undervisningen gis av elever fra musikklinja på 
Nord-Østedal vg. skole. 

I januar er det planer om seminarhelg som 
forberedelse til UKM. Det vil bli holdt kurs i 
teater, musikk og kunst. 

Følg med på plakater og i kulturhusfolderen!

Fritidsklubben 
Rambu

Flerkulturell koordinator
Tynset kommune har ansatt  Live Mestvedt-
hagen Ryen i stilling som fl erkulturell koordi-
nator. Stillingen er administrativt knytt et opp 
mot Tynset opplæringssenter. 

Stillingen innebærer veiledning og rådgi-
ving i forhold til integrering av fl yktninger i 
kommunen. Koordinatoren er å treff e på sitt  
kontor ved ungdomskolen hvor hun jobber 
oppimot barn, familier, kultur og fritidsakti-
viteter.  

2008 er utpekt av Regjeringen til å være et markeringsår for kulturelt mangfold. Det overord-
nede målet med Mangfoldsåret 2008 er at fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge 
i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt Mangfold.

Hva kan så dette bety lokalt? 

Tynset kommune har innbyggere fra 17 antall nasjoner. Dett e er en spennende dimensjon ved 
kommunen som kanskje ikke er like kjent for alle. Gjennom Mangfoldsåret ønsker vi å sett e 
fokus på den positive ressursen vi i Tynset kommune har gjennom et slikt kulturelt mangfold. 
Målet er større grad av inkludering og integrasjon.  Det å markere seg som en åpen og inklude-
rende kommune er positivt for Tynset. ”Kjem`n til Tynset, så trivs en”, heter det.  

Er det sant at Tynset har det kaldeste klimaet, men de varmeste menneskene? 

Kulturelt mangfold kan dreie seg også om rett en til å være ”annerledes”. Hovedstadspressen 
snakker om bygdedyret, og at det er lett ere å fi nne sin plass i byen. Stemmer det? Eller har vi 
bruk for alle slags folk også på Tynset? Gjennom Mangfoldsåret ønsker vi også å bruke kultura-
renaen til å sett e fokus på mangfold i vid forstand. 

Tilskudd til frivillig virksomhet

Hedmark fylkeskommune har noen midler som skal fremme deltakelse, dialog og samhandling 
i lokalsamfunnet. Søknadsfrist 1. februar 2008. I forbindelse med Mangfoldsåret vil tiltak som 
fremmer kulturelt mangfold bli prioritert. Ellers er kriteriene:

Tiltak mot rasisme og diskriminering.• 
Tiltak rett et mot barn, unge og kvinner.• 
Tiltak som fører til kontakt mellom minoritets og majoritetsbefolkningen.• 

Mer informasjon? 

Kontakt Hedmark fylkeskommune v/Jørn Øversveen
Telefon: 413 36 912   Epost: jorn.oversveen@hedmark.org

For de som vil lese mer om Mangfoldåret 2008 og andre mulige støtt eordninger kan du besøke 
nett stedet www.kultureltmangfold.no.

Foto: Privat

Brøyting og strøing
Brøyting av kommunale veier vil i vinter i ho-
vedsak foregå i ordinær arbeidstid, men fordi 
brøyting gjøres mer eff ektiv før det blir trafi kk 
på veier og parkeringsplasser, må det noen gan-
ger startes tidligere. Gang- og sykkelveier vil bli 
prioritert høyere enn kjøreveiene. Veiene i bo-
ligområdene vil i helgene ikke bli brøytet før det 
har kommet ca. 15 - 20 cm snø og strøing vil kun 
skje på spesielt vanskelige steder.

For at brøyteutstyret skal komme fram, må vi 
be om at den enkelte bilist ved snøfall ikke sett er 
fra seg bilen i veien.

Hver enkelt bør også ved rydding av egen at-
komst legge snøen på egen tomt og ikke legge 
denne i veien eller hos naboen. Slik plassering 
vil bare skape ergrelse for de som kjører langs 
veiene og den som blir belemret med andres 
snø.

Vi minner også om politivedtektene for Tyn-
set kommune der eier av hus eller grunn mot of-
fentlig sted er tillagt ansvar for både snørydding 
og strøing av fortauet. 



Nr. 2/2007 11

– Det som er viktig for oss er å gjøre det som 
handlingsplanen sier vi skal, og å være synlige 
i Tynsetmiljøet, presiserer leder i rådet, Mahdi 
Hassan. Han synes det blir mye prat og mye 
byråkrati i norsk politikk. – Det hjelper ikke å 
prate, man må handle. 

– Internasjonalt råd skal ikke bli et byrå-
kratisk forum, men være med å skape natur-
lige møteplasser. Vi skal legge våre fem til seks 
årlige møter til ulike steder rundt om i kom-
munen, ikke bare til Kulturhuset, opplyser 
Mahdi.

Han har vært en pådriver for etablering av 
et internasjonalt råd på Tynset, og jobber nå 
for at de andre kommunene i Fjellregionen 
gjør det samme. En prosess er i gang, og på 
Tolga er rådet allerede etablert.

Det internasjonale råd skal fungere som et 
talerør og samlingspunkt i for ulike grupperin-
ger som jobber med helhetlig integreringsar-
beid av fl yktninger og innvandrere.; represen-
tanter fra næringsliv, skole, kommune, NAV 

og innvandrerrepresentanter. Samarbeid med 
kommunale etater, lag og foreninger og andre 
aktuelle samarbeidspartnere blir viktig for rå-
dets arbeid. 

– Den største utfordringen vi har er å få 
folk i arbeid. Dett e må tas tak i fordi det er det 
viktigste for en vellykket integrering, mener 
Mahdi. 

– Hva er det som gjør at innvandrere ikke 
kommer i arbeid? spør Mahdi. Vi kommer in-
gen vei hvis dett e ikke er på plass. Derfor vil vi 
ha med NAV-lederen som sitt er på pengesek-
ken i rådet. Kommunikasjonen direkte og vi 
sparer masse tid. Vi skal unngå å være byråkra-
ter, vi skal være handlingsdyktige, presiserer 
Mahdi. 

Rådet skal på eget initiativ sett e saker på 
dagsorden, men skal ikke være vedtaksbemyn-
diget. 

– Vi skal være et rådgivende organ i kom-
munen med rapporteringsplikt til rådmannen. 
Rådet skal fortløpende holdes orientert om sa-

Internasjonalt råd
- et talerør og samlingspunkt for innvandrere
Internasjonalt Råd som nylig er dannet på Tynset har lagt 

fram sin handlingsplan for de kommende to år.

ker som angår deres arbeid. Vi skal drive infor-
masjonsarbeid og delta aktivt i holdningsska-
pende og inkluderende arbeid i kommunen, 
opplyser Mahdi. 

Helt konkret vil rådet jobbe for å arrangere 
en internasjonal dag en gang i året. Å motivere 
innvandrere til å delta aktivt i Tynsetmiljøet 
gjennom lag og foreninger, skole, arbeidsplas-
ser og ulike arrangement, er viktig påpeker 
rådets leder som vil at 17. mai-komiteene her-
ett er skal være representert med folk fra inn-
vandrermiljøet.

Les mer om handlingsplanen på www.tynset.
kommune.no

Tekst og foto : Ingrid Eide

Mahdi Hassan, leder i Internasjonalt Råd

Tynset kommune og Tynset Næringsforening 
ønsker sammen å lage en Vinterfest på Tynset 
i forbindelse med Femundløpet som arrange-
res første helga i februar.

– Den opprinnelige tanken var å kunne 
ha sjekkpunktet ved Rådhuset for å skape liv 
og røre i sentrum. Mye forgår i Kulturhuset 
samme helg, med både ungdommens kultur-
mønstring og Riksteaterets ”Jeppe på Bjerget". 
Men på grunn av for liten plass til hundespan-
nene blir det Villmarkscamp ved Domus og 
oppstilling av hundene på Bjørnsmoen-jordet, 
kan Per Inge Sagmoen i Tynset Næringsfore-
ning fortelle.

Næringsforeningen og kommunen håper at 
et arrangement i forbindelse Femundløpet kan 
utvikles til å bli en årlig vinterfestival. 

– Her i distriktet må vi jobbe på lag med 
vinteren, ikke mot den, sier Sagmoen som øn-

sker å involvere, skoler, barnehager og organi-
sasjoner og tynsetinger fl est i arbeide for å få til 
en vinterfest. Foreløpig har vi løse ideer, men 
vi mener at på en slik måte vil også Tynset-
bygda få et eierforhold til Femundløpet, un-
derstreker Sagmoen.  Femundløpet 600 starer 
torsdag 31. januar på Røros, og 400 kilomete-
ren starter fredag 1.februar fra Røros. 

Den travleste tida på innsjekkingspunktet 
på Tynset er fredag og lørdag, og Sagmoen 
håper på en fl ott  todagers vinterfest på Tynset. 
Kanskje vil løpets høye kjendisfaktor i løpet 
bidra til det. Blant fl ere andre ”kjendiser” stil-
ler Robert Sørlie for sjett e gang og Lars Mon-
sen kjører for andre gang. 

Vinterfest på Tynset med 
årets Femundløp

Tynset kommune og Tynset Næringsforening vil eta-
blere en vinterfest i forbindelse med hundeløpet som  i 
2008 har en høy kjendisfaktor. Robert Sørlie deltar for 
sjett e gang i Femundløpet i 2008.

Tekst og foto : Ingrid Eide
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Brosjyra ”Nytt ig å vite - renovasjon i Fjellregio-
nen” inneholder informasjon om de ordningene 
FIAS har for husholdninger. Håpet er at denne 
skal gi befolkningen i Fjellregionen motivasjon 
til å få et enda mer bevisst forhold til avfall, sett  i 
et miljøperspektiv. 

FIAS sender ikke ut brosjyrer til alle husstan-
der i denne omgang. Brosjyren sendes imidler-
tid  til alle nye abonnenter. Ett er snart 10 år med 
sekkerenovasjon og tilbud om returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner erfarer FIAS at innbyg-
gere er godt kjent med FIAS ordninger. Men 
folk som fl ytt er til regionen opplever at FIAS 
sine ordninger er annerledes enn andre steder, 
og da er det behov for informasjon. 

Alle som ønsker informasjon kan ta kontakt 
med FIAS eller kommunen for å få tilsendt 
brosjyra. Den vil også være tilgjengelig på kom-
munens servicetorg og ved alle gjenvinnings-
stasjoner.  Alternativt kan brosjyra lastes ned fra 
nett stedet www.fi as.no.

Kursholder Erik Nord-
green (bildet) vil kom-
me med gode råd om 
hvordan vi kan hjelpe 
barna våre til å bli sosi-
alt kompetente og lyk-
kes i et samspill med 
barn og voksne.

Erik Nordgreen er 
utdannet teolog og har 

lang erfaring fra arbeid med atferdsvanskelig 
ungdom gjennom institusjon og familieterapi. 
Han har i fl ere år bodd og jobbet i Brasil. 

Nå arbeider han ved Lillegården kompe-
tansesenter som seniorrådgiver, og er kjent for 
å være en engasjert, folkelig og humørfylt fore-
dragsholder. Nordgreen er her prosjektleder 
for den såkalte LP-modellen – et systemret-
tet arbeid med læringsmiljø og problematferd 
i skolen.  Hensikten er å skape læringsmiljø 
som gir gode betingelser for sosial og skolefag-
lig læring hos alle elever. 

Lp-modellen støtt es økonomisk av Utdan-
ningsdirektoratet. Lillegården kompetanse-
senter er ansvarlig for innføring av modellen  
i skolen, med PPT som viktige samarbeids-

Ønsker du økt kompetanse som forelder?
Pedagogisk Psykologisk senter for Nord-Østerdalen inviterer i februar 

alle foreldre med barn i barnehage og grunnskolen til kurs hvor tema er 

foreldrerollen og foreldres kompetanse. 

partnere. Modellen har vært utprøvd i 14 sko-
ler, med gode resultater på sentrale områder. 
I Fjellregionen er hitt il kun Os skole som har 
vært med i LP samarbeidet som startet i 2006.

Erfaringer fra skoler som arbeider ett er LP-
modellen er at elevene opplever mindre mob-
bing, økt sosial kompetanse i form av bedre 
selvkontroll, tilpasning og selvhevdelse. Re-
lasjoner mellom elevene er blitt  bedre, likeså 
mellom lærer og elev og mellom lærer og forel-
dre. Man opplever også et sterkere samarbeid 
mellom lærerne. Miljøet og kulturen i skolen 
har utviklet seg positivt og elevene får bedre 
faglige resultater.

Tidspunkt for kurset er 14. februar fra 
19.00-22.00 og holdes i kommunestyresalen. 

Interesserte kan innen 7. februar mel-
de seg på til servicetorget, tlf 62 48 50 00, 
PPTs ekspedisjon på 62 48 50 49 eller til
karin.muller@tynset.kommune.no

Se for øvrig mer info om Lillgården 
kompetansesenter på www.statped.no og 
www.eldhusetfagforum.no.

FIAS med ny infor-
masjonsbrosjyre for 
husholdninger

Vinteren har kommet. Det kan da være lurt å 
være på vakt og ta forholdsregler mot frosne 
vannledninger.

Dett e kan være:
Passe på at det ligger snø over vannled-• 
ninger som er utsatt . Legg gjerne litt  ek-
stra over vannledningen og inntil veggen 
der vannledningen går inn i huset.
Unngå unødvendig tråkk/trafi kk over • 
områder der det ligger vannledninger.
Pass på å lukke ventiler og vinduer i kjel-• 
ler og hold temperaturen over null.

Nytt  renseanlegg på savalen
Det nye renseanlegget på Savalen er et reisverks-
bygg plassert på betongdekke over to underlig-
gende bassenger. 

Anlegget er et Watercare SBR-anlegg med to 
biologisk/kjemiske reaktortanker dimensjonert 
for 550 m3/døgn, med innløpspumper, blåse-
maskiner, doseringssystem, luft esystem m.v. 

Renseprosessen krever lite tilsyn og takler 
varierende mengder meget godt. Det vil si at det 
skal håndtere tilrenning som varierer mellom 2 
m3/t og 42 m3/t. Renseprosessen oppfyller vi-
dere kravene til utslipp til følsomt område.

Watercare as vil ferdigstille det nye rensean-
legget på Savalen i løpet av desember. Når det 
nye anlegget er satt  i drift , vil det gamle rensean-
legget bli revet. 

Unngå frosne vannledninger
Hva er kommunens og den privates ansvar 

i de områder det er off entlig vannforsyning?
Tynset kommune er ansvarlig for vann-

forsyningen fram til og mede stoppekran for 
stikkledning inn til privat eiendom.

Den private huseier er selv ansvarlig for 
egen stikkledning fra kommunens stoppekran 
ved hovedledningen og inn i huset.
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Fakta om Arbo Tynset AS
Arbo er det latinske navnet på tre. Denne 
type att føringsbedrift er er kategorisert 
som vekstbedrift er. Et tre vokser, derav 
navnet Arbo.

Arbo har personer på tre ulike tiltak: 
Tiltak for trygdede personer i vanlig • 
tilrett elagt arbeid.
Tiltak for personer som trenger • 
opplæring i intern bedrift 
Tiltak for personer som trenger • 
tilrett elegging i eksterne bedrift er

Kulturkafè
med ny
drakt og
innhold

Tynset kulturhus stod ferdig i 1988. Byg-
ningsmessig og utstyrsmessig har det ikke 
skjedd vesentlige endringer siden den tid. 
Arbo Tynset AS som nå skal drive kaféen, er 
en att føringsbedrift  som tilrett elegger arbeids-
plasser for personer med yrkeshemming og bi-
står å fi nne egnet arbeid  i ordinært arbeidsliv.

– Det har vært et savn for oss å kunne ha en 
arbeidsplass for folk som ønsker arbeid innen 
mer servicerett et arbeidsliv. Våre opplæringsa-
renaer har vært mye knytt et til industriell og 
maskinell produksjon. Nå får vi en arbeids-
plass for de som ikke ønsker å gå inn i direkte 
produksjon, sier Einar Røe, daglig leder ved 
Arbo. Ferskvaresjefen på Domus i de to siste 
åra ,Roger Berntsen, skift er beite og blir daglig 
leder av den nye kulturkafeen. 

Berntsen er utdannet kokk og har tidligere 
erfaring fra både kafè- og hotellkjøkken. 

Ved den nye kulturkafeen skal sunn mat stå 
i fokus. Kommunes mange ansatt e og andre 
som besøker kafeen i lunsjtider vil kunne be-
nytt e seg av et mer selvbetjent lunsjbord med 
godt utvalg i salater, varme og kalde rett er 

– Tynset kommune ønsker å framstå som 
en kulturkommune. Mat er kultur. Vi planleg-
ger å arrangere ulike mat-aft ner i kulturkafeen 
hvor vi serverer ”temamat.” Det være seg sjø-
mat, indisk mat og så videre. Innleide kokker 
for anledningen skal bistå Berntsen, opplyser 
Einar Røe. Det er også meningen å få til et  
samarbeid med kjøkkenet på Tjønnmosente-

ret. En lørdag i måneden vil Arbo kjøpe et ar-
rangement av eksempelvis et kor, et korps, en 
forfatt er, en forteller som leser for barn. –Kom-
munens kulturfokus ønsker vi å gjenspeile i 
drift en av kulturkafeen. Vi vil etablere et  team 
som skal gi kulturkafeen mangfold. –Her er vi 
interessert  i å få innspill fra andre som kunne 
tenke seg å være med i dett e teamet, oppfor-
drer Røe.

En utadrett et virksomhet som dett e favner 
over et stort fagspekter. Her får folk vi har på 
tiltak allmennfaglig kunnskap som hygiene 
og matematikk i forhold til kafèdrift , og ikke 
minst sosial trening ved å jobbe i en service be-
drift . Foruten dett e ønsker vi å kunne få til en 
bedrift  som innlemmer kulturen i større grad, 
sier Røe. 

Flere av dem vi har på tiltak ønsker å jobbe 
i kulturkafeen, forteller Røe. 

Arbo har en leieavtale med kommunen, og 
den daglige drift en, som skjer for deres egen 
regning, vil sysselsett e to til to og et halvt års-

verk. I tillegg kommer folk på tiltak. 
Åpningstidene vil bli fra 0900 til 1600 på 

hverdager og fra 1000-1500 på lørdager. Dess-
uten vil kafeen holde åpent i forbindelse med 
kinoforestillinger og andre større arrangemen-
ter. 

Kulturkaféen fullrenoveres 

og fra 1. januar overtar Arbo 

Tynset AS den daglige drif-

ten. Åpningen av den nye ka-

feen i kulturhuset blir medio 

januar.

Daglig leder ved Arbo Tynset AS , Einar Røe (tv) og kultursjef Beate Hjertager har hatt  et godt samarbeide i 
prosessen med rehabilitering og ny drift  av kulturkafeen. Roger Berntsen blir ny daglige leder av kulturkafeen.
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Gode innbygger!
I løpet av noen hektiske uker i høst ble til-

værelsen forandret for meg. Et godt valg endte 
med at jeg fi kk tiltre som ordfører i Tynset. 
Det er en stor ære å nå få lov til å bekle denne 
rollen, og jeg lover å gjøre mitt  aller beste for å 
fylle den på en god måte. 

Jeg vil også benytt e anledningen til å takke 
for all god og varm støtt e jeg har fått . Slikt gir 
styrke og pågangsmot foran de store utfordrin-
gene som venter. Som ordfører er du for øvrig 
ingenting uten de andre politikerne og innbyg-
gerne. Skal det skapes forandringer til det be-
dre, er det kun lagspill som gjelder. 

Vi politikere er valgt for å gjøre det beste for 
fellesskapet, og det må være et mål å gi de gode 
kreft ene og kreative løsningene spillerom. Noe 
uenighet vil det bli, og det er bare positivt. Det 
er i brytningen mellom meninger at vi får frem 
gode løsninger. 

Tradisjonelt har vi hatt  et godt klima i lo-
kalpolitikken, og det tror jeg er en styrke for 
hele Tynset-samfunnet. Målet for vårt arbeid 
må være en styrket kommune og en enda mer 
livskraft ig region. Det skaper vi blant annet 
ved å gi gode off entlige tjenester til alle, utvikle 
trygge bomiljøer og et rikt kulturliv, samt ved 
å legge til rett e for et mangfoldig næringsliv. Vi 
politikere skal være ansvarlige og realistiske, 
men uten dristige tanker og off ensive holdnin-
ger blir både Tynset og områdene rundt hen-
gende ett er.

 Innad i vår region har vi stort sett  de samme 
utfordringene å hanskes med. Blant annet bør 
den store folketallsnedgangen over tid være 
gjenstand for stor bekymring. Selv om Tynset 
ikke er hardest rammet, har det stor innvirk-
ning på oss at våre granner opplever dramatis-

ke fall i folketallet. Et regionsenter som Tynset 
lever ikke i et vakuum, men er helt avhengig av 
et livskraft ig omland. 

Tilsvarende er våre naboer helt avhengige 
av at Tynset utvikler seg videre som et sterkt 
regionsenter. Vi må som region stå sammen 
for å snu fl ytt estrømmen. Lokalt kan vi gjøre 
mye, men det er vel så viktig å påvirke sentrale 
myndigheters politikk for å stoppe sentralise-
ringa. 

Klimaproblemene har for alvor kommet på 
dagsorden den siste tida. Tilstanden til jorda 
vår er ifølge forskere enda verre enn først an-
tatt , og det haster med å iverksett e tiltak for 
å snu utviklinga før det er for sent. I vårt vel-
stående land kan slike dystre sannheter virke 
fj erne, men en skrantende jordklode viser også 
sine sjukdomstegn her nord med mer ustabilt 
vær. I verden for øvrig viser symptomene seg 
som langt mer alvorlige, spesielt i form av na-
turkatastrofer hvor mange liv går tapt og enda 
fl ere rammes. Vi må sammen med våre myn-
digheter ta ansvar for å redde verden, og det 
må skje fort. Kanskje må vi til og med ofre 
noen av våre privilegier og noe av vår velstand, 
men det er det verdt. Det handler om at våre 
ett erkommere også skal få leve på denne fan-
tastiske jorda vår.

 Lokalt mener jeg at vi faktisk har noe å 
skryte av i den forbindelse. Holmen Biovarmes 
anlegg gir mye miljøvennlig energi til store de-
ler av Tynset sentrum. Søppelsorteringa gjen-
nom FIAS er god. Videre har vi et landbruk 
som tar miljøkravene på alvor. Lyntoget gjen-
nom Østerdalen vil også bidra i positiv retning 
klimamessig, samtidig som ringvirkningene 
for Tynset trolig vil bli formidable. 

Vi må ta ansvar lokalt for en mer klima-
vennlig utvikling, samtidig som vi også kan 
bli fl inkere til å peke på at vår region faktisk er 
miljøvennlig på mange områder. Tynset kom-
mune skal i så henseende gå foran som et godt 
eksempel i miljøarbeidet, og vi vil utarbeide 
en framtidsrett a miljø- og klimaplan.

Vi er nå allerede inne i advent og ei hektisk 
førjulstid står foran oss. Mange festligheter, 
god mat og fi ne gaver er noe vi har gledet oss 
til lenge. Sannelig fortjener vi det i denne tida 
hvor sola ikke varmer og kuldegradene tyner 
våre kalde kropper. 

Det bør likevel ikke få oss til å glemme de 
av oss som ikke opplever gledene ved julehøy-
tida. Mange ser slett es ikke frem til feiringa, 
men tvert imot gruer seg. Kontrastene mellom 
de som har ikke har det så godt og de som lever 
i overfl od kommer klarere frem i julehøytida. 
Spesielt i jula må vi huske på de i vår nærhet 
og i fatt ige deler av verden som ikke har det så 
godt som oss selv. Kanskje et ekstra besøk til 
noen som ikke får dørstokken nedrent til van-
lig, en telefonsamtale til noen som sliter, ei ju-
lestjerne eller en gave til en som er ensom, er 
noe som virkelig kan bety noe. 

Takknemligheten over å bo i verdens rikes-
te land bør også få oss til å åpne øynene for de 
fatt ige deler av verden. Vi deler ei jord og bør 
dele det den har gitt  oss. Men for all del; vi har 
god grunn til å feire jul uten dårlig samvitt ig-
het. Jeg vil bare oppfordre til å inkludere fl ere 
i feiringa. La jula bli ei høytid i solidaritetens 
navn.

Til sist vil jeg minne oss alle på hvor bra 
det er her på Tynset – for det er faktisk det. Vi 
må tørre å være enda stoltere av kommunen. 
Det off entlige dekker stort sett  alle de behov 
vi har, næringslivet er i høyeste grad oppegå-
ende og gir oss et vell av varer og tjenester, kul-
turlivet blomstrer og gir tilbud til de fl este, og 
naturen ligger klar til rekreasjonsbruk og glede 
hele tida. Selvsagt fi nnes det utfordringer og 
problemer vi må arbeide for å utbedre, men 
alt i alt er Tynset et meget bra sted å leve. Det 
budskapet må spres både innad og utover våre 
grenser, for her er det plass til enda fl ere. 

Vi må ta vare på og inkludere både nye og 
gamle sambygdinger, slik at stadig fl ere får den 
gode opplevelsen av å bo og oppholde seg i vår 
kommune. 

Det eneste nytt årsforsett et jeg noensinne 
har hatt  er at jeg ikke skal ha et nytt årsforsett . 
Anledningen er kommet for å bryte det; Mitt  
ønske for det nye året er at Tynset blir et enda 
bedre sted å leve for mange fl ere! 

Ha en fortreff elig jul og et nytt  år fylt med 
mange gode dager.

Hilsen 
Bersvend Salbu
Ordfører

Ordførerens side
Foto : Ingrid Eide



Nr. 2/2007 15

Tekst og foto : Ingrid Eide

Anita Hokstad har vært støtt ekontakt i fi re år. 
Tre timer i uka er hun med på å legge opp fri-
tidsaktiviteter for en beboer på Litun på 53 år.? 
– Dett e er et arbeid jeg trives meget godt med 
og noe jeg absolutt  vil anbefale andre å gjøre. 
Både unge og godt voksne! Det gjør meg glad 
og jeg føler at jeg gjør noe viktig for ham jeg er 
støtt ekontakt for, understreker Hokstad.  

Hennes kontakt deler bolig med tre andre. 

Når vi er ute er det bare oss, og da gjør vi det 
som han liker, forteller Hokstad. De går på 
kino og konserter, alt fra Dr. Hook til Bjørn 
Eidsvåg, og farter regionen rundt for å få med 
det meste av det som skjer på teaterfronten! 

– Han elsker musikk og teater, og meget 
glad i å kjøpe musikk sjøl. Nå er det snart jul 
og da skal vi på julehandel! 

Anita er nå er andre års vernepleierstudent 

Støttekontakt
– et arbeid som gjør en glad

Tjenesten for funksjonshemmede i Tynset kommune har behov for be-

søkshjem og støttekontakter. Per i dag er det 10 personer som ønsker en 

støttekontakt, men som står uten tilbud. 

Fakta om støttekontakt

Hva er en støtt ekontakt?
En støtt ekontakt er en person som er lønnet av 
kommunen for å ha kontakt med et menneske 
som trenger ulike former for oppfølging for å 
kunne leve et sosialt liv. Støtt ekontakten arbei-
der ut fra en avtale mellom den hjelpetrengen-
de, kommunen og støtt ekontakten. Avtalen 
fastsett er kontaktens innhold og omfang.

Hva gjør en støtt ekontakt?
En støtt ekontakt besøker deg hjemme, kan 

via fj ernundervisning. Sjøl ble hun støtt ekon-
takt nærmest ved en tilfeldighet. 

– Jeg har jobbet som omsorgsarbeider siden 
1989, og hatt  en del å gjøre med ham jeg nå er 
støtt ekontakt for tidligere. Da hans tidligere 
kontakt slutt et, tok jeg over. Han har ikke noen 
stor familie, og vi blir som en del av denne. 

– For tre timer i uka er det ikke økonomien 
i dett e du vektlegger.  For meg er det viktig å 
vite at jeg kan tilby ham noe og at han får en 
opplevelse av det. Vi har det morsomt og bra 
sammen.  Det er det viktigste t for meg, under-
streker Anita Hokstad. 

ta deg med på kino, kafé, konserter, i svøm-
mebassenget, tur eller er din ledsager på ulike 
arrangementer. Ordningen er meget fl eksibel. 
Både innhold og omfang skal legges opp ett er 
behov.

Hvem kan få støtt ekontakt?
Dersom du trenger personlig hjelp for ikke å 
isolere deg, eller til å leve et sosialt aktivt liv, 
kan du søke om å få en støtt ekontakt. Støtt e-
kontaktordningen er en tjeneste til personer 

som har behov for det på grunn av ulike funk-
sjonshemminger.

Hvem kan bli støtt ekontakt?
Det stilles ingen formell utdanning for å bli 
støtt ekontakt. Ved ansett else av støtt ekontakt 
vektlegges personlig egnethet. Støtt ekontak-
ten har taushetsplikt i forhold til opplysninger 
som en får kjennskap til. For oppdrag for tje-
nesten for funksjonshemmede kreves politiat-
test.
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Pasientlister

Alle pasienter som tidligere hadde dr Oddbjørn 
Øien som fastlege, blir fl ytt et over til dr. Egil 
Ween. 

De pasientene som har dr Linn Kristin 
Holøymoen som fastlege blir fl ytt et over på lista 
til dr. Ove Feragen fra 15.februar.

Dr. Marte Kvitt um Tangen er tilbake ett er 
permisjon 2. januar.

Oppfordring

Det er stor pågang og vi ber om at bestilling 
av resepter gjøres i god tid før det er tomt. Det 
samme gjelder for diverse att ester, legetime må 
bestilles i god tid, da dett e ikke er øyeblikkelig 
hjelp. 

Ved øyeblikkelig hjelp kan man ikke forvente 
å komme til sin fastlege.  Man må også være for-
beredt at man må vente ved øyeblikkelig hjelp 
time. Legen som håndterer øyeblikkelig hjelp 
må prioritere skader og akutt e tilfeller. 

Det er snart nyttårsfeiring! 

Bruk nyttårsfyrverkeriet med 

forsiktighet og unngå per-

sonskader! 

128 personskader ble registrert på landsbasis 
ved siste årskift e grunnet uvett ig bruk av fyr-
verkeri. To av tre skadde var menn, og nesten 
halvparten av de skadde var under 18 år.

Selv de minste rakett ene og romerske lys 
inneholder nok krutt  til å gjøre stor skade på 
øyne og hender. Over halvparten av person-
skadene skyldes at fyrverkeri holdes i hånden 
under avfyring. 

Aldersgrensen for kjøp og bruk av rakett er 
er 18 år. Salg av fyrverkeri er tillatt  i perioden 
27. - 31. desember. De fl este kommuner har et 
generelt forbud mot å bruke fyrverkeri på an-
dre tidspunkt enn mellom kl. 18.00 og 02.00 
på nytt årsaft en. 

Fyrverkerireglene 

Forbered fyrverkerioppskytingen – bruk 1. 
gjerne vernebriller 
Les bruksanvisningen nøye før bruk 2. 
Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 3. 
Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 4. 
Bruk tennstav, sigarett glo eller lignende 5. 
Sitt  på huk, tenn lunten med strak arm 6. 
og fj ern deg straks lengst mulig unna 
Bøy deg aldri over antent fyrverkeri 7. 
Ikke tenn fyrverkeri på nytt  dersom det 8. 
ikke tenner ved første forsøk 
Hold god avstand fra oppskytingen 9. 
Alkohol og fyrverkeri hører ikke 10. 
sammen 

Nye leger på Tynset

Fra 15. februar er det igjen full 

legedekning ved Tynset Lege-

kontor. Legene Ove Feragen 

og Egil Ween tiltrer henholds-

vis 1. og 15. februar.

Ove Feragen (t.v) jobber nå som  turnus-
lege ved Alvdal Legekontor. Han har også hatt  
et år turnustjeneste ved Tynset sykehus ett er 
at han ble ferdig med medisinstudiet i Trond-
heim i 2006. 

Familien på fi re er bosatt  på Tynset, hvor 
Feragen er vokst opp.  Flere ulike og spennen-
de jobbmuligheter både for ham og kona førte 
til at de havnet på Tynset. 

– Nærhet til familie og venner, en enklere 
hverdag med kort vei til barnehage og jobb, 
er for oss det gode liv, sier Feragen som også 
berømmer det gode servicetilbudet i kom-
munen. Spesielt trekker han fram lokalsyke-
huset, tilbudet for videregående opplæring, 
høgskolestudier og næringshagen. At Tynset 
over lang tid har hatt  en stabil legedekning er 
også positivt og var avgjørende for mitt  valg av 
arbeidssted, opplyser Feragen.

  
Egil Ween kommer fra Kvikne og var ferdig 
utdannet lege i 1969. Han ble videre spesialist 
i fysikalsk medisin og rehabilitering i 1980. 
Har jobbet bl.a. på Sunnaas, og ved andre reha-
biliteringsavdelinger rundt omkring i landet, 
sist ved Spesialsykehuset for rehabilitering i 
Stavern. De siste 10 årene har Ween jobbet i 
eget fi rma. Familien ønsket å fl ytt e til Kvikne, 
og har bodd her det siste året.

Fra lege-
kontoret:

Bruk av snøscooter i utmark 
– vinteren 2007/2008
I påvente av ny, revidert lov om motorferd-
sel i utmark gjelder de ”gamle ” reglene for 
bruk av snøscooter i skog og mark. 

Kjøring i utmarksnæring
Det vil kunne gis dispensasjon for snøscoo-
tertransport til uteleiehytt er ett er nasjonal 
forskrift  §5d. Næringsoppgave vedlegges.

Vedkjøring
I Tynset kommune praktiseres at vedkjø-
ring gjelder kun kjøring av rotved og ikke 
vedsekker. Vedsekker betraktes som trans-
port av materiell, utstyr osv. Dett e gjelder 
der hvor det er åpen sommervei inn til se-
terhus og hytt er. Der hvor det ikke er mu-
lighet for transport inn til seterhus/hytt er 
sommerstid praktiserer en vedkjøring ett er 
lovens vide forstand og innvilges ett er §5e. 

Leiekjøring
I Tynset kommune er det innført leiekjø-
ring. Områdene med leiekjøring er inndelt 
i soner der lokale personer ett er søknad dri-
ver leiekjøring for andre. Tillatelsene til lei-
ekjøring gjelder nødvendig transport. Til-
latelsen gjelder for hele kommunen, men 
fortrinnsvis innenfor angitt  område.

Disse personene har tillatelse til å drive:
transport mellom bilveg og hytt e, for • 
eksempel vedsekker, gass og annen 
bagasje. Transport av massemedia på 
reportasjeoppdrag, av funksjonshem-
mede og av ved og transport ett er dis-
pensasjon i medhold av forskrift enes § 
6 som næringsvirksomhet
drive transport i forbindelse tilsyn • 
med privat hytt e ett er eiers oppdrag, 

Det er ikke tillatt  for hytt efolk og drive 
egen-transport til og fra hytt ene sine. Dett e 
er med på å redusere det totale presset på 
kjøring i utmark, som er formålet med lo-
ven.

Oversikt over personer som har tilla-
telse til leiekjøring får ved henvendelse til 
Landbrukskontoret for Tynset og Alvdal
v/Hilde Aanes, telefon 62 48 90 00.

Ved Helsestasjonen for ungdom er helsesøster 
Dagny Hauge å treff e hver mandag fra kl.14:30 
til kl. 16:30. 

Turnuslege vil være tilstede sammen med 
helsesøster. Ikke  timebestilling.

Henvendelse kan skje på SMS hver mandag 
hele dagen:  913 13 271.

Helsestasjon for ungdom

Fyrverkeri er ikke 
leketøy!

Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dett e 
er kanskje den gruppen som har størst behov 
for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi 
barna som regel er avhengig av hjelp i en nøds-
situasjon. 

Her er noen råd om ting man bør tenke på når 
man har brannøvelse hjemme:

Forsøk å skape trygghet

Brann kan være et skummelt tema, særlig for 
barna. Det er viktig at foreldre framstår som 
trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle 
brann. Dett e er med på å gi barna den trygghe-
ten de trenger. Gjennomfør brannøvelsen som 
en lek uten altfor mye alvor, slik at barna ikke 
blir engstelige.

Start med samtaler

Snakk med barna om hva brann er og hvorfor 
det er viktig å ha brannøvelse. Forklar hva det 
betyr dersom røykvarsleren  piper. Lag noen 
enkle regler for hva barna skal gjøre dersom 
den begynner å pipe og det lukter røyk.

Ingen fasit

Hva man skal gjøre dersom røykvarsleren 
varsler brann  avhenger av barnas alder, hvor 
mange voksne som er til stede, hvilke røm-
ningsmuligheter familien har og så videre. 

Brannøvelse i hjemmet

Noen ting er viktig å huske på

Barn blir redde av brann, og noen barn • 
kan fi nne på å gjemme seg. 
Dersom det er fl ere voksne og barn i bo-• 
ligen, må de voksne avtale seg imellom 
hvem som tar seg av de yngste barna og 
av hvilke barn. 
Eldre barn kan lære å komme seg ut av • 
boligen på egenhånd. 
Eldre barn kan også lære å ringe til brann-• 
vesenet for å varsle om brann (nødnum-
mer 1-1-0). 
Avtal et fast møtested utenfor boligen, • 
der alle skal møtes så raskt som mulig for 
opptelling i en nødssituasjon.

• 

Hvordan man skal opptre i en brann av-

henger av situasjonen, men en vanlig 

prioritering er:

1. REDDE

Sørg for at hele familien kommer i trygghet på 
det avtalte møtestedet utenfor boligen.  

2. VARSLE

Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1-0. 
Varsle også naboer. 

3. SLOKKE

Dersom situasjonen tillater det, kan voksne 
forsøke å slokke brannen med husbrannslange 
og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidler-
tid å utsett e dere for stor fare. Husk at røyken 
er svært gift ig. I mange tilfeller er det best å 
vente på brannvesenet.

Undersøkelser viser at under 5 prosent av alle familier i Norge 

har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste 

året. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann.
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I den nye kommunedelplanen for Tynset er det 
lagt vekt på å beholde Tynset som et kompakt 
regionsenter med kort vei mellom sentrum og 
boligområder. Ved første gangs behandling ble 
det imidlertid lagt inn et mindre boligområde 
øverst i Bygda. Ett er klare tilbakemeldinger fra 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens 
Vegvesen er det ved annen gangs behandling 
foreslått  å ta dett e området ut av planen.

Planen var til første gangs behandling i 
kommunestyret før sommerferien og har lig-
get ute til off entlig høring fram til 1. septem-
ber. Det er mott att  en rekke høringsutt alelser 
og det er foretatt  en del endringer før andre 
gangs behandling. Det er i begrenset grad lagt 
opp til spredt boligbygging i planen. I kommu-
nens overordnede arealplan og i kommunesty-
ret sitt  styringskort er det lagt vekt på at spredt 
boligbygging skal forbeholdes bygdene som er 
konkurransefortrinn. Forslaget til delplan skal 
opp til andre gangs behandling og endelig ved-
tak i kommunestyremøtet den 13. desember.

Kommunedelplan for Tynset tettsted
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen går 

imot boligområde i Bygda

Visuelle vurderinger

I forhold til tidligere planer er det i denne pla-
nen lagt vekt på de visuelle sidene gjennom 
grundige vurderinger av kulturlandskapet og 
av hvordan Tynset presenterer seg for den som 
passerer og ankommer stedet. Det er lagd en 
”Estetisk veileder for Tynset sentrum” og en 
”Visuell beskrivelse av Tynset tett sted ved pas-
sering og ankomst”. Disse dokumentene kan 
du lese på kommunens hjemmeside. Klikk på 
logoen, hvor det står ”Sentrumsplan” i venstre 
marg.

Ganglinjer og grønnstruktur

Gjennomgående og forutsigbare ganglinjer og 
grønnstruktur er viktig for å gjøre tett stedet 
funksjonelt for myke trafi kanter og for å redu-
sere bilbruken. Dett e gir mindre forurensing 
og har betydning for både helse og trivsel Det 
er lagt vekt på å beholde korridorer som sikrer 
sentrum og boligområdene tilgang til utmarka 
gjennom sammenhengende grønne områder 
for stier og skiløyper.

Sentrumsnære boligområder

Kompakthet har vært Tynset sitt  fortrinn. 
Når det nå er behov for å se seg om ett er nye 
boligområder er det prioritert å legge disse så 
nært sentrum som mulig, med gode ganglin-
jer inn mot sentrum og kort avstand til vann 
og kloakk. Det er i planen gjort et klart valg 
ved å føre en restriktiv politikk på boligbyg-
ging utenfor de sentrumsnære boligområdene. 
Dett e hovedgrepet har gjort at statlige  myn-
digheter akseptert noe utbygging på dyrka 
mark nært sentrum.

Handlingsplanen

Det er laget en handlingsplan som en integrert 
del av planen. Hensikten er å fange opp inn-
spill som er kommet i løpet av planprosessen, 
men som ikke løses gjennom det formelle 
plandokumentet. Av gang- og sykkelveier er 
Ringveien langs industriområdet prioritert 
høyest. Som nummer 2 kommer  Rørosveien. 
Av nye veie- og kryssløsninger er rundskjøring 
ved Domus er høyt prioritert. Det er også satt  
opp prosjekter som skal se utforming av Mot-
røkrysset og skilting.Tekst: Magnar Often

Foto: Ingrid Eide
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Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Tynset kommune
 Romslighet – Mot – Humør

Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset 
Servicetorget har åpent hverdager kl. 09:00 – 15:30

Telefon:  62 48 50 00
Telefaks:  62 48 50 11
Internett :  www.tynset.kommune.no
E-post:      postmott ak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon:  62 48 52 18

Tekniske tjenester
Ved akutt e feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg 
utenom kontortid meldes dett e til Elverum brannvesen på 
telefon 62 43 32 20.

Tynset legekontor
Telefon:  62 48 51 60
Telefontid:  
Mandag–torsdag:  08.00 – 11.00 og 13.00 – 14.00
Fredag:   10:00 – 12:00 og 13:00 – 14:00

Legevaktsentralen
Telefon:  62 48 22 11

Tynset barneskole
Telefon:  62 48 50 70
Internett : www.tynset.kommune.no

Tynset Ungdomsskole
Telefon:  62 48 51 10
Internett : www.tynset-ungdomsskole.no

Tylldalen skole
Telefon:  62 47 16 65
Internett : www.tylldalen.no/skole

Kvikne skole
Telefon:  62 48 55 20 / 988 27 942
Internett : www.tynset.kommune.no

Fåset skole
Telefon:  62 48 58 50
Internett : www.tynset.kommune.no

PP-tjenesten
Telefon:  62 48 50 00

K I R O P R A K T O R E N E
Iver Løchen og Katrine Bø 

Vi holder til på Røros Rehabiliteringssenter

BBehandling av muskel- og skjelettlidelser:

For informasjon og timebestilling: 72 41 08 00

Autoriserte, Medl. Norsk Kiropraktorforening

- Belastningslidelser
- Akutte tilstander
- Idrettskader
- Trykkbølgebehandling

Akuttelefon:  911 10 801

Nyåpning av Kafé Elgtråkket
medio januar 2008

Kafévert Roger Berntsen ønsker deg
velkommen i renoverte lokaler!

Påfølgende lørdag fra kl 12:00

Minikonsert i Nystua med
Alvdal og Tynset Blandet Kor

Telefon: 62 48 33 33   Telefaks: 62 48 33 30

Epost: post@arbotynset.no   Web: www.arbotynset.no

Velkommen til julehandel i vår butikk

Julegaver med særpreg!

Parkveien 1, 2500 Tynset

Telefon:  62 48 19 77

Epost:  tynoptik@online.no

c•konto™
gir deg frihet til å kjøpe det du ønsker deg nå

- uten renter og gebyrer

Motekonto®
for deg som ønsker å kjøpe merkevarebriller oftere, 

eller ønsker å kjøpe fl ere briller samtidig

Jula nærmer seg!
Kom innom BROWNS gave- og interiørbutikken 

i ”Hytt stua” ved Malmplassen på Tolga.
Her fi nner du spennende ideer til både julegaver 

og til å lage skikkelig julestemning hjemme.

Åpningstider i november og desember:
mandag-onsdag og fredag kl 10.00 - 16.30
torsdag     kl 10.00 - 18.00
lørdag     kl 10.00 - 14.00

Søndagsåpent søndag 9. og 16. desember
kl 14.00 - 17.00

Velkommen
til spennende og trivelig handel på Tolga!

www.browns.no
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