
Til alle ansatte i Tynset kommune 

 

Gode kolleger! 

Vi opplever nå noe ingen av oss for kort tid tilbake kunne forutse.  Endringene har skjedd med en 

formidabel hastighet. I løpet av noen dager settes samfunnet bokstavelig talt på hodet. Mange av oss 

har betydelige endrede daglige oppgaver i forhold til hva vi hadde for en uke siden. Hele kommunen 

har på svært kort tid måtte tilpasse seg en endret hverdag. 

For det første vil jeg uttrykke takknemlighet og stolthet for den måten dere har taklet situasjonen på. 

Takke for at dere hiver dere rundt og tar utfordringen med nye oppgaver. Takke for at dere setter 

samfunnsoppdraget foran deres egen hverdag. Takk til dere alle!  

Så er jeg samtidig klar over at dette er en meget spesiell situasjon for dere. Og situasjonen vil være 

ulik, fra individ til individ. Hver og en av oss er i vårt eget liv, vår egen historie, livssituasjon og tanker. 

Med det som nå skjer, tar man et langt steg inn i et ukjent terreng. For noen av oss er dette 

spennende. For andre av oss kan dette være skremmende. Begge reaksjoner er like normale.  

Vi er alle 24/7 mennesker. Epidemien påvirker oss ikke bare på jobb, men også i privatlivet. 

Bekymringene kan være mange. Egen helse. Familiens og venners helse. Økonomiske utfordringer.  

Elementer som har en stor påvirkning i våre liv. Derfor er det viktig at vi husker på å ta vare på 

hverandre i denne tiden. Følg litt ekstra med kollegaen. Spør hvordan det går, om det så må spørres 

på en sms. Nøl ikke med å ta kontakt med lederen din hvis du sliter med noe, eller har bekymringer. 

Som ledere har vi en ekstra viktig oppgave i å følge med dere nå. 

Ikke alle av oss takler store endringer like godt. For noen kan det som nå skjer føre til angst. Mange 

av oss kolleger, har for eksempel ikke helse til å takle nye og store utfordringer. Utfordringer som 

kanskje kommer i tillegg til utfordringer på hjemmebane. Uansett så er dere like mye verdt. Uansett 

så har vi like mye bruk for dere på jobben. Uansett så skal vi gjøre alt for at dere kommer dere 

igjennom dette. Ansvaret for å få til dette ligger hos oss alle.  

Så er vi faktisk heldige vi som jobber i en kommune i en slik situasjon som nå er oppstått. Spesielt 

hvis vi sammenligner oss med deler av næringslivet som er veldig utsatt i disse tider. Vi forsøker å 

bruke de personellressursene vi har så fleksibelt som mulig.  Det skal jobbes hardt for at alle kommer 

seg igjennom dette. Så vil det gå over etter hvert. Og hverdagen vil normalisere seg. Om enn, kanskje 

en litt ny hverdag, der vi alle har fått noen nye perspektiver. Perspektiver over hva som er det 

viktigste her i livet. Og en påminnelse om at en solid og god arbeidsplass med gode kolleger er noe av 

det beste i livet vårt.  

Lykke til i tiden som kommer. Dette greier vi! 

 

Hilsen Erling - rådmann  

 

 

 

 


