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Helselederkabalen på Tynset har gått opp. Øystein Kyrre 
Johansen er nyansatt helse- og omsorgssjef. Etter over et 
halvt år med "ledervakum" skal han lede den videre utvik-
lingen i helse og omsorgssektoren. 

– Vi er på meget god vei, og mye svært bra arbeid er gjort, men man har ikke klart å 
skape en felles forståelse for hvor vi vil. Nå handler det om å se fremover og sammen med 
helsesektoren og kommunen som helhet jobbe mot et felles mål. Hovedmålet er å gi best 
mulig tjenester til innbyggere og utvikle organisasjonen med de ressursene vi har. Det er 
de�e som er min hovedoppgave. Det er også min største utfordring som sjef for denne 
sektoren, sier Johansen.

Noen "harde fakta" om den nye sjefen; opprinnelig fra Lillehammer, gi� med ei 
vingelsjente og har to barn. Sykepleier, 19 års erfaring fra Sykehuset på Tynset, både fra 
anestesi, ambulanse og aku�medisin. De siste åra som seksjonsleder for overvåkning. 
Synes regionen er topp å bo i med gode barnehager og skoler, nærhet til natur hvor han 
kan dyrke sine fritidsinteresser som er jakt og �ske. 

Erfaringen innenfor ledelse fra sykehussektoren ga mersmak til en fordypning i 
segmentet mellom forvaltning og politikk. Nylig fullførte han en master i O�entlig 
ledelse og styring ved høgskolen på Rena. 

– I tillegg til min tidligere sykepleierutdanning passer derfor denne jobben som hånd 
i hanske. Nå er jeg i gang med å bygge meg en helt ny arbeidshverdag og et helt ny� 
ne�verk og det er spennende. 

– Hva er det beste du tar med deg fra din tidligere jobb ved sykehuset? 
Mye god erfaring fra faglig og strukturmessig utvikling. Sykehuset Innlandet avdeling 

Tynset har over mange år stadig gjort store faglige- og organisatoriske endringer. Sjøl om 
utviklingen o�e er økonomisk motivert, får man også stor faglig utvikling gjennom slike 
prosesser.   

– Hvilken leder ønsker du å være? 
En tilstedeværende, synlig og tydelig leder som ansa�e og andre har tillit til for å nå 

felles mål og strategi.
– Hva er målet med utviklingsarbeidet som dere nå skal føre videre?
– Å få kontroll på dri�en. Utvikle oss faglig. Den demogra�ske utviklingen i regionen 

viser at vi ikke kan håndtere de�e på samme måte som tidligere. Folk lever lenger og får 
mer sammensa�e alderssykdommer. Løsningen på de�e er ikke mer penger eller å springe 
fortere. Vi må tenke smartere. Gjøre jobben på en annerledes måte. Velferdsteknologi er 
en del av de�e. Man må ruste seg for framtida og dra ny�e av velferdsteknologi hvor det 
er hensiktsmessig. Spørsmålene vi må stille oss er hva ser vi for oss, og hvorfor og hvordan 
skal teknologien beny�es, til beste for ansa�e og brukere. 

– En del av omstillingsprosessen har også vært å kartlegge kompetanse og �nne 
hvilken type fremtidig kompetanse kommunen trenger innen helse- og omsorgssektoren. 

– Jeg har hilst på alle ansa�e og ser at vi har mye av den kompetansen vi trenger i 
organisasjonen allerede. Det handler nå om å mobilisere og se�e all denne kompetansen 
i system internt i organisasjonen. Vi har et stort utviklingspotensiale, understreker 
Johansen, som tar til ordet for et sterkere interregionalt samarbeid.  

– Kommunene blir ansvarliggjort for �ere og �ere tjenester, uten at det nødvendigvis 
følger kroner og øre med. Utstrakt interregionalt samarbeid og samarbeid mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenester tvinger seg frem skal man klare å tilby de 
tjenester som kommunene får ansvaret for. Ikke minst gjelder de�e gjennom 
samhandlingsreformen. 

– Det handler om økonomi, men det handler også om å rekru�ere fagkompetanse.  
Det er, og har vært en utfordring i regionen i mange bransjer. Samarbeid med sykehuset 
er også her svært viktig. Sterke fagmiljøer er samlende.  Det er viktig å framstå som en 
a�raktiv arbeidsplass for å sikre rekru�ering, påpeker Johansen. 

– Nå skal vi bruke mye tid på god dialog for å ta ting i riktig tempo og rekkefølge.

Helseleder-
kabalen i Tynset 
har gått opp 
igjen

Hel-se-le-del-se

Tekst og foto : Ingrid Eide / Ingrafo
PORTRETTET
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Trykk
Flisa Trykkeri AS

Alderdommens 
mange hverdager 
og gyldne øyeblikk
Tekst og foto: Ingrid Eide

Aud Nysted se�er pris på dagens aviser og den 
tryggheten i hverdagen Anicke Brydalseggen gir
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Det er så stille. Så rolig, koselig og lunt - i 
skarp kontrast til den iskalde og knallblå 
novemberdagen. Noen sover, leser avisen, ser 
TV.  Noen vandrer li� rundt. Tre damer si�er 
i sofaen og konverserer. De er bestevenninner. 
Holder hverandre i hånda, lener seg mot 
hverandre, hvisker og ler li�. En pleier går 
rundt og serverer drikke. 

– Ja, her har vi det godt, her trenger vi ikke 
gjøre det dugg, sier Kjell, kikker opp fra avisa 
og smiler. Han har jobbet som konduktør på 
jernbanen i hele si� yrkesaktive liv. Fortsa� er 
han oppta� av hva som rører seg og viser meg 
dagens avis. 

– Den er skummel, veien oppi Lonåsen. Nå 
er det en trailer som har vært utafor igjen. 

Sjekker inn
I rene NRK-Helene-Sandvik-stil har jeg 
”sjekka” inn noen timer på langtidsavdelingen 
på Tjønnmosenteret. Det skal jeg gjøre ved 
ulike tjenesteområder i Tynset kommune 
utover i 2017. Jeg skal fra ”innsida” beskrive 
og formidle noen inntrykk fra hverdagen ved 
disse tjenesteområdene i Tynset-magasinet. 
Det blir spennende. Mange gyldne øyeblikk 
og møter. 

Jeg slår meg ned i sofaen på stua i Nordistu 
og møter et par muntre og snille øyne. 

– Hei, noe spennende som står i Re�en i 
dag, spør jeg.

– Ja, en må holde seg oppdatert vet du. 
Viktig det når man skal gjøre lekser. Jeg bruker 
mye tid på det på e�an. 

Demente veksler fort mellom fortid og 
nåtid, rommet imellom blir utvisket. Hver 
enkelt møtes på si� nivå, med verdighet og 

respekt. Personalet kjenner den enkelt godt og 
kommuniserer ut fra det. 

Tre avdelinger
Langstidsavdelinga på Tjønnmosenteret består 
av tre avdelinger med til sammen 29 beboere. 

– Vi har i en periode ha� overbelegg på 
grunn av omorganisering. Langtidsavdelingen 
skal nå ha 24 permanente plasser, forteller 
leder Hilde Akre-Hansen. 

I andre etasje �nner vi Søristu og Nordistu, 
som er en avdeling for le�ere demente. I 
førsteetasje er Kårstua, avdelingen for mentalt 
friske, men som ikke klarer hverdagen i eget 
hjem lenger på grunn av fysiske begrensinger, 
eksempelvis i forhold til egen hygiene. Med 
tilre�elegging og trygge rammer fungerer 
de�e �nt her.

 
Gjør en forskjell
I den andre delen av bygget går vi inn i 
skjermet avdeling. Her bor de som har en 
tyngre dementdiagnose. Her er interiøret langt 
enklere, lite bilder på veggene. Ikke gardiner, 
lite som kan forstyrre visuelt og forsterke det 
indre kaoset som demente o�e har.    

– Arbeidsdagen vår går ut på å forebygge 
uro og slukke ild. Være tilgjengelig, og 
holde og stryke en hånd. Vi skal stø�e og gi 
veiledning ved å være der. Møte pasienten på 
de vanskelige tingene i rommet mellom å være 
klar og uklar, forteller  Randi Hagen Bekkevoll, 
som er leder ved skjermet avdeling. 

– Vi må raskt sanse, lese kroppspråk og 
være kreative i tolkning. Det er en utfordrende 
jobb, både psykisk og fysisk. 

Vi bruker hverandre som ventiler og legger 

igjen arbeidet når vi går ut døra her. Det må vi 
gjøre skal vi overleve i de�e yrket, sier Randi. 

– Få står i yrket til de kan gå av med 
pensjon. Her jobber det stort se� bare kvinner. 
Deriblant en mor og to døtre.

– Omsorgsarbeider som min mor skulle jeg 
ikke bli. Men her er jeg, og stortrives, sier Inga 
Dalvang, som er godt i gang med fagbrevet i 
helsearbeiderfaget. 

– Det er så utrolig givende å se at vi skaper 
gyldne øyeblikk og gode dager. Beboere er 
så takknemlig for det vi gjør for dem. Vi gjør 
en forskjell. En STOR forskjell. Og det er vår 
drivkra� i de�e yrket. 

Det er de skjønt enige om, damene rundt 
lunsjbordet ved Tjønnmosenteret.  

Mange frivillige 
En dag på Tjønnmosenteret forløper seg 
omtrent slik:  Rapport og arbeidsplan legges 
når morgenvakta kommer. Hvem skal ha 
ansvar for hvilke beboere, og planlegge i 
forhold til om det skjer noe spesielt denne 
dagen. Morgenstell og folk skal opp til en ny 
dag. 

– Frokosten spiser vi sammen, forteller 
Hilde. Ulike aktiviteter skjer på formiddagen 
da beboerne har mest overskudd. Vi er oppta� 
av å tilre�elegge hverdagen slik at alle skal få 
et individuelt tilpasset opplegg. Noen vil gå 
seg en tur og aktiviseres. Nå før jul baker vi 
sammen. 

Mange frivillige som kommer og gjør ulike 
aktiviteter med beboerne. En til to dager i uka 
skjer det ulike felles aktiviteter. Hver 14. dag 
kommer barnehagen fra Haverslia for bare å 
være sammen med de eldre, synge li�, spise 

Trygve Kvilvang (t.v.) og Kjell Bjørke venter på besøk �a Tronstua barnehage               Li� trening i korridoren må til. Bjørg Bakke får stø�e av Anne Grete Riseng
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sammen, og mange har med tegnesaker. 
Flere er med barna og leker med bil 

på gulvet. De�e skaper mange fantastiske 
øyeblikk både for store og små, og barna får et 
helt naturlig forhold til institusjonen. 

Frivilligsentralen har si�edans hver 14. 
dag, og Spellmannslaget, som er her hver 
første torsdag i måneden, får det til å rykke i 
dansefoten til noen og enhver. En skoleklasse 
ved videregående skole kommer jevnlig for å 
ta med beboerne på spaserturer og aktiviserer 
på ulikt vis. 

Trygg hverdag
I det jeg er på tur ned i Kårstua møter jeg barna 
fra Tronstua barnehage som nå ligger vegg 
i vegg med Tjønnmosenteret. De kommer 
regelmessig innom for å ha en liten sangstund 
med beboerne. Varmedresser må tas av og 
det må øves bi�eli� før de går opp i 2. etasje. 
Der si�er tilhørerne klare, og det er rørende 
å se hvordan de gamle og ungene lyser opp 
i gjensidig glede når barna toger inn. Ei lita 
lyshåra ei klapper i forbifarten en som si�er og 
smådupper i stolen på hånda og hvisker fort; 
du må ikke sove nå!

– Det er så hyggelig at de kommer, sier 
Trygve som har sa� seg helt foran for å høre 
godt. 

Det bryter li� opp i hverdagen. For det er 
det det er �est av her. Hverdager. Da handler 
det om å gjøre disse så trygge og forutsigbare 
så mulig. E�er 10-15 minu�ers sangstund 
vinker og takker barna for seg før de forsvinner 
ut igjen. Så var det middagstid. Høydepunkt 
og samlingsstund.

Tjønnmosenteret har eget kjøkken e�er 
frys-kjølprinsippet. Hver avdeling har egne 
dampovner. Men de steker og koker der de kan. 
Smak, lukt - alt spiller inn for matlysten til de 
eldre. Hjemmekoselig. Mat lukter ”hjemme”. 

Siste stoppested
Langtidsavdelingen er beboernes hjem i den 
siste fasen i livet. Et siste stoppested. Det ligger 
mye såre og vonde følelser i det. 

– Denne fasen skal vi gjøre så god som 
mulig og i samarbeid med de pårørende. Vår 
oppgave er å være der da, være samtalepartner, 
sorgarbeider og drive lindrende pleie. Vi skal 
tilre�elegge for at den siste tida skal være så 
god som mulig for beboeren og pårørende. 
Det er vårt hovedfokus i alt vi gjør her, sier 
Hilde. 

Fakta

• Tjønnmosenteret sto ferdig sommeren 2002
• Langtidsavdelingen, som er omtalt i denne reportasjen, har 24 plasser 

med 40 turnusstillinger fra fulltidsstillinger til 16 %-stillinger
• Skjermet avdeling har 20 plasser med 44 turnusstillinger med tillegg 

av tilkallingsvikarer
• 16 omsorgsboliger og 10 kortidssplasser er lokalisert i Kongsheim 

(vegg i vegg)
• Dagsenteret for eldre hjemmeboende er åpent 5 dager i uka fra kl 9-15
• Tjønnmokaféen lager mat for utkjøring til hjemmeboende

Over til venstre: Gode øyeblikk. Aud Nysted 
og Jeane� Lindboe

Over: Tronstua barnehage kommer jevnlig 
til sangstund på Tjønnmosenteret
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Selmer har jobbet i 16 år som kommunelege i Tynset. Nå har 
han lagt bort stetoskop og �y�et opp i etasjene på Rådhuset som 
kommuneoverlege og helseleder i henholdsvis 40 % og 60 % stilling. 
Han er leder for områdene psykiatri, helsestasjonen, legekontoret, 
fysio- og ergoterapitjenesten, samt dagsenter ved Tjønnmosenteret. 
Kommuneoverlegen på Tynset er også ansvarlig for legevaktsentralen 
for Nord-Østerdalen som ble etablert ved sjukehuset i �or. 

Interregionale beredskapsplaner
Alle kommuner har en kommuneoverlege. Denne ligger innbakt i 
legestillingen og oppleves o�e som en administrativ øvelse, som man 
må �nne plass til i legehverdagen og hvor man har få å spille ball med. 

– Utfordringen i stillingen som kommuneoverlege er å �nne et 
faglig ne�verk og pla�form. Et interregionalt kommunelegeforum 
kan i følge Selmer være løsningen på de�e. Kommunene kan gjennom 
de�e forumet samarbeide om eksempelvis felles smi�evern- og bered-
skapsplaner som alle kommuner er pålagt å ha. 

– En vinn-vinn-situasjon for alle, både administrativt og faglig. 
E�ektivitet og kompetanseutveksling er resultatet, sier Selmer og referer 
til legevaktsforumet som ble etablert samtidig med felles legevakt for 
Nord-Østerdalskommunene i 2011. 

– Legevaktsforum og legesamarbeid om legevakt fungerer �o� og 
er et godt eksempel på et vellykket interregionalt samarbeid. Forumet 
møtes minst to ganger årlig. 

Foreslår et 
interregionalt 
kommune-
overlegeforum

Knut Selmer ønsker et interregionalt forum 
og et te�ere samarbeid for å løse felles pålagte 
kommuneoverlegetjenester.

Tekst og foto: Ingrid Eide

Folkehelse - et samfunnsansvar
Gjennom Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» som den 
rødgrønne regjeringen la frem i 2013 �kk forbyggende fysisk og psykisk 
folkehelse en større plass i folkehelsearbeidet. 
Som lege fokuserer man på det enkelte individs helse. Nå er det 
individet i et mye større perspektiv Selmer som helseleder skal fokusere 
på. I regi av legeforeningen skal han nå i gang med videreutdanning 
innen samfunnsmedisin.

Rådgiver i forebyggende helse
Forebyggende helsearbeid ligger nå til grunn i alt kommunen gjør og 
tilbyr av tjenester. 

– Som helseleder er min primære oppgave å være ansvarlig for 
økonomi og personal. Jeg skal være rådgiver for enhetene jeg har 
ansvaret for, og alle som jobber med forebyggende helse, skoler, 
barnehager, rusomsorg med �ere. Suksessfaktoren er å begynne det 
forbyggende arbeidet så tidlig som mulig. Det er bedre å bygge friske 
barn enn å reparere syke voksne. 

De�e krever at man må tenke løsninger og tiltak på nye måter og 
lengre sikt. Tynset kommunestyre vedtok nylig at det skal utarbeides 
en innen en plan for folkehelsearbeid innen utgangen av 2017. 
Kommuneoverlegen ser de�e som en meget viktig handling. 

– Da må man kartlegge befolkningens helse og utarbeide plan, 
som forebygger sykdom hos befolkningen ut fra lokale helse- og 
risikofaktorer. 
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Neste års
budsjett
Av rådmann Arild Einar Trøen

I kommunen er førjulstid synonymt med 
budsje�arbeid. Som vanlig oppleves behovene 
å være større enn hva inntektene tillater. 
Arbeidet med neste års budsje� er ekstra 
vanskelig. Myndighetene har nemlig fra neste 
år lagt opp til endringer i inntektssystemet 
som slår negativt ut for mindre kommuner. 
Konsekvensen av de�e, i tillegg til y�erligere 
reduserte inntekter fra konsesjonskra� og 
eiendomsska�, er at budsje� for 2017 er 
stramt og det blir enda trangere utover i 
planperioden. 

Et budsje� må gå i balanse. For å klare det 
må vi bruke av oppsparte midler. Det er et 
klart og tydelig signal om at vi ikke har klart 
å tilpasse oss den økonomiske hverdagen. Det 
blir nødvendig å jobbe aktivt de nærmeste 
årene for å snu utviklingen. Lykkes vi ikke 
med de�e be�nner vi oss snart i en presset 
situasjon der oppsigelser og avvikling av tilbud 
blir resultatet.

De �este virksomhetene vil møte 
utfordringer for å holde rammene i den 
praktiske hverdagen. Den største usikkerheten 
i budsje�forslaget handler om struktur og 
bemanning innen helse og omsorg. Helse 
og omsorg må tilføres 7,9 mill. kr for å få et 
realistisk budsje�. Fram mot 2020 legges det 
opp til en reduksjon sammenlignet med 2017 
på 6,4 mill. kr. De�e er helt nødvendig for å 
bringe kommunens økonomi i balanse. Det vil 
kreve stor evne og vilje til omstilling. 

Ne�o dri�sresultat forventes med det 
framlagte budsje�forslaget å ligge rundt 
null. Det må lø�es vesentlig for å sikre en 
bærekra�ig utvikling. For å nå målet om et 
ne�o dri�sresultat på 2% må resultatet bedres 
med om lag 10 mill. kr i forhold til dri�en det 
legges opp til neste år.

Et levende lokaldemokrati kjennetegnes 
blant annet ved at det fra kommunens side 
legges til re�e for åpne og gode planprosesser 
for å utvikle funksjonelle styringsdokumenter 
som er godt forankret i lokalsamfunnet. 
Hovedmål i kommuneplanen er mangfold 
i arbeidsplasser, bærekra� og et godt liv for 

innbyggerne. Videre utvikling av Tynset som 
regionsenter, arbeidsplasser, kompetanse, 
folkehelse og kommunale tjenester er 
satsingsområdene. 

Kompetanse er valgt som et sentralt 
satsingsområde i kommuneplanarbeidet. 
Tynset skiller seg ut fra øvrige innlands-
kommuner ved at utdanningsnivået i 
befolkningen er meget høyt. De�e er ikke bare 
en viktig ressurs i forhold til videre utvikling 
av kompetansemiljøer i området, men også 
i forhold til arbeidet med å tiltrekke seg nye 
kompetansearbeidsplasser.

I forslaget til statsbudsje� er det bevilget 
midler til oppstart av etablering av helsearkiv på 
Tynset. Det har vært en langvarig prosess med 
stor innsats fra politisk nivå i Tynset kommune 
for å få til de�e. E�er planen skal et bygg med 
rundt 60 arbeidsplasser stå ferdig i 2019. De�e 
blir viktige kompetansearbeidsplasser som vil 
kunne gi ringvirkninger for Tynset og hele 
regionen.

Tynset kommune er en stor organisasjon 
med mange kvali�serte og dyktige med-
arbeidere. Det er et godt grunnlag for 
gjennomføring av nødvendig organisatoriske 
endringer og videre utvikling av tjeneste-
tilbudet. Hvordan Tynset kommune handler 
og opptrer er viktig for å gi gode tjenester 
til innbyggerne og bidra til å skape vekst og 
positiv utvikling i regionen. 

budsjett

innbyggerne. Videre utvikling av Tynset som 
regionsenter, arbeidsplasser, kompetanse, 
folkehelse og kommunale tjenester er 

Kompetanse er valgt som et sentralt 
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4. november 2016 var en merkesdag. 
Den gamle primstaven burde få� et ny�, 
grønt symbol for å minne oss om at denne 
dagen var både Ei�eltårnet i Paris og 
Holmenkollbakken farget grønn! Hvorfor? 
Jo, de�e var dagen da vi feiret at Paris-
avtalen trådde i kra�.

Klima- og energiminister Vidar 
Helgesen forteller til VG.no at avtalen 
nå er internasjonal re�, og at de landene 
som har signert avtalen nå er forpliktet til 
å følge opp med tiltak for å nå målene til 
utslippsreduksjoner. 92 land som totalt 
står bak 55 % av verdens totale utslipp har 
signert avtalen. Sist ut var Indonesia, som 
trolig har enda større egeninteresse av å 
redusere de globale klimagassutslippene 
enn vi som si�er på trygg avstand og 
bekymrer oss li� for snøfa�ige vintre 
fremover.

Vi farget ikke Rådhuset grønt. Vi 
skal huske på å gjøre det når vi har nådd 
målene i klima- og energiplanen. For: Vi 
er på re� vei! I kommunestyremøte den 
18. oktober mo�ok rådmann Arild Einar 
Trøen av ordfører Merete Myhre Moen 
det synlige beviset på at Tynset rådhus 
er bli� et miljøfyrtårn. ”Rådhuset” delte 
oppmerksomheten med Byggmakker 
Gipling AS og Eltron AS, som også nylig 
var serti�sert av miljøfyrtårnserti�sør 
Hege Hovd, fra Rådhuset Vingelen. 

Samtidig vanket det blomsterbuke� og 
rosende ord til: Sparebanken Hedmark 
avd. Tynset, Østa elektro, Møller Bil 

Tynset, Nord-Østerdal kra�lag SA, og 
Vinmonopolet Tynset, som alle har 
reserti�sert seg e�er tre år som miljø-
fyrtårn. For kommunen er de�e en 
kjempeordning. Sju eksterne �rmaer 
som legger seg li� ekstra fremover for 
å bli bedre på energisparing, transport, 
grønne og miljøvennlige innkjøp og 
redusert restavfallsmengde, i tillegg til 
et ekstra fokus på arbeidsmiljø og glade 
medarbeidere! Flo�! Enda er det god plass 
til �ere. Ta kontakt med Tynset kommune 
dersom du vil vite mer om ordningen!

I Tynset rådhus har vi hi�il sa� fokus 
på økt grad av kildesortering gjennom for-
bedrede sorteringsmuligheter og etablering 
av eget Miljøtorg. 

Tynset kommune har også meldt seg på 
det nye ne�verket KIcK; Klimavennlige 
innlandskommuner, sammen med over 30 
andre kommuner i Hedmark og Oppland, 
samt fylkeskommunene i Hedmark og 
Oppland. 

Målet med ne�verket er å bidra 
til reduksjon av klimagassutslipp og 
omlegging til lavutslippssamfunnet i 
Innlandet gjennom kompetanseheving, 
økt erfaringsutveksling og samarbeid samt 
sterkere politisk fokus på klimatiltak. 

Dersom du som leser de�e er interessert 
i å bidra, eller har idéer til hvordan vi kan 
legge til re�e for å bli enda mer miljøvennlig, 
ta kontakt på mail eller telefon. 

Ha ei god og bærekra�ig jul!

Fv.: Ordfører, Merete Myhre Moen, Helge Arne Nordmoen 
(Byggmakker Gipling AS), miljøfyrtårnserti�sør Hege 
Hovd (Rådhuset Vingelen), Arn�nn Frengstad (Eltron 
AS), Merete Bakken (Møller Bil AS), Helge Jan Listhaug 
(Sparebanken Hedmark) og Dag Inge Østgård (Østa 
Elektro AS). Nord-Østerdal kra�lag SA og Vinmonopolet 
Tynset var ikke representert da bildet ble ta�. 

Foto: Tynsetingen / Erland Vingelsgaard

Satser 15 millioner 
kroner på ENØK-tiltak

Ved å gå over fra lysto�rør til LED-
lys sparer kommunen store beløp 
årlig i strøm, bare i Rådhuset. 

Tynset kommune har sa� av betydelige 
midler til ENØK-satsing (energibesparende 
tiltak). Total investering er cirka 15 mill 
kroner hvorav 2,2 mill er tilskudd fra 
ENOVA. Årlig sparing når alle tiltak er 
gjennomført er stipulert til 1,9 mill kWh. I 
kroner tilsvarer de�e tilnærmet kr 1,9 mill, 
avhengig av gjeldende strømpris. 

Tiltak som har en inntjening på under 8 
år vil bli gjennomført, og et av tiltakene er 
utski�ing av gamle ulønnsomme lyskilder.  
Rådhuset er for tiden fullt av elektrikere 
som ski�er ut de gamle lysarmaturene, som 
nå ersta�es med nye LED-lamper.

LED-armaturene har redusert strøm-
forbruk og har en levetid på 10-20 år. De�e 
tilsvarer cirka 50 000 timer. Investeringen 
er på  640 000 kroner. Det forventes at 
kommunen skal spare cirka 80 000 kWh, 
og bortimot 80 000 kroner årlig, bare i 
Rådhuset. Tynset barneskole og Tylldalen 
skole står dere�er for tur til å få nye og 
energie�ektive lyskilder.
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I regi av Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland og Tynset 
kommune var nylig Inger Alfredsson og Marlene Hassel i Svenske 
Stadsskärnor på Tynsetbesøk for å dele sine erfaringer og inspirasjon 
fra svenske BID-prosjekter.  Svensk Stadskärnor er et selskap som tilbyr 
verktøy, utdannelse, inspirasjon og stø�e for å stimulere til vekst og 
motvirke utarming av te�steder. Byvandring med påfølgende workshop 
på kvelden dannet starten på en BID-prosess på Tynset. 

Kommunestyret i Tynset vedtok i mai å bruke BID-metoden som 
en metode for sentrumsutvikling. BID står for Business Improvement 
District og er organisert i et forpliktende samarbeid mellom det 
o�entlige, privat næringsliv og frivillighet innenfor et geogra�sk 
begrenset område. Det utarbeides en plan for satsingen basert på reelle, 
konkrete behov som deltagerne har. Målet er å:

• ivareta mulighetene for næring i et de�nert område
• tiltrekke seg og ta vare på virksomheter
• etablere arbeidsplasser
• ta vare på livskvaliteten for dem som bruker området

Samarbeid er nøkkelen til utvikling
– Vil man ha utvikling må man samarbeide. Alt te�sted- og 
sentrumsutvikling handler om det, sa Hassel innledningsvis. Sammen 
med kommunen som basis kommer dere så mye lengre enn hver for 
dere. Alle har ulikt perspektiv, men samme mål. 

Startskudd for 
nyskapende 
samarbeid
– Dere må bli mye �inkere til å pakke 
de�e og skrike ut til folk hva dere har 
her! Her er store muligheter, dere må 
bare bli �inkere til ”å pakke” tilbudene 
og fortelle om dem! 

Få lys og liv i alle vinduer i næringsbygg. Bort med persienner i 
vinduene som gir et lite åpent inntrykk. Det var Inger Al�edssons 
gode råd til næringsdrivende i Parkveien. 

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Hvor er hjerte i Tynset? Hva beskriver Tynset? Hva lø�er dere 
fram når der skal beskrive Tynset? Beskriv de�e ut fra følgende 
fokusområder, oppsummerte Hassel både for byvandrerne og 
deltagerne på workshopen: ”Identitet, tilbud, utseende og utforming, 
tilgjengelighet og et pent og trygt sentrum”.

Det handler om å bestemme seg for at man vil samarbeide. Diskuter 
så retning for arbeidet og hva man vil oppnå. Ta fram analyser og 
strategier som ligger i sku�en. 

– Se på tidligere modeller. Lær av andre. Se� gjerne opp arbeids-
grupper med utgangspunkt i disse fem områdene og kom i gang, rådet  
Hassel.

– Her er så mye bra å ta av!  Go, Tynset, go!

Prosess, ikke prosjekt
Samarbeidet og aktører i en BID-prosess endres over tid, e�er hvilke 
deltagere som er med. En evaluering e�er 3-5 år er vanlig, og det viser 
at de aller �este ønsker å fortse�e samarbeidet. 

– Utfordringen alle imidlertid har ha� er å �nne en god 
samarbeidsløsning, og �nansfordeling. Når man �nner denne nøkkelen, 
kommer mye av seg sjøl. Men man må være villig til å dele, gi og hele 
tiden snakke sammen. 

– Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland bidrar med kompe-
tanse til hvordan BID-prosjekter initieres og organiseres. Interreg via 
Regionrådet kan også dekke kostnadene for prosessledelse, forteller 
Karin Wiik, BID-ansvarlig i Regionrådet. 

– De�e er starten på å bygge opp BID-organisasjonen. Vi er av-
hengig av hver enkelt av dere for at Tynset skal komme i gang med 
utviklingsarbeidet med utgangspunkt i denne modellen, sa Merete 
Myhre Moen til de fremmø�e. Interesserte som vil høre mer om BID 
kan ta kontakt med ordføreren.

FAKTA

Fra Canada har etablering av BID-prosjekter spredt seg til bla 
USA, Sverige og Sko�land. Organisering og gjennomføring 
varierer fra land til land. 

Sko�land vedtok i 2008 et eget lovverk mht. BID som 
forplikter staten til å bidra med like mye årlige midler som det 
de lokale aktørene i et BID-prosjekt selv bidrar med. Jo mer 
man bidrar med selv, jo mer får man fra staten. I Norge arbeider 
organisasjonen Norsk sentrumsutvikling med å få lovfestet 
BID-ordningen.

Interreg Sverige-Norge-prosjektet Scandinavian Heartland er 
et samarbeid mellom Fjellregionen i Norge og Dalarna i Sverige 
for å øke sysselse�ing og inn�y�ing. Prosjektet stø�er bedri�er 
og kommuner i deres innovasjonsarbeid.

Prosjektpartene skal legge til re�e for økt inn�y�ing 
og sysselse�ing gjennom forskning, internasjonalisering, 
utny�e verdiskapingspotensialet blant �yktninger og livsstils- 
immigranter og skape nye samarbeidsformer mellom 
bedri�er og o�entlig sektor. Prosjekteiere er Regionrådet for 
Fjellregionen og Länsstyrelsen i Dalarna.

Søknad om inntekts-
gradert foreldrebetaling 
i barnehagen

To typer kriterier for søknad gjelder:

Husholdning med samlet inntekt under kr 486.750
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av 
inntekten sin for en barnehageplass. I 2016 gjelder det for 
husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 
kr 486.750 pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset 
av maksimalprisen. Pr. 1. januar 2017 er maksimalprisen 
2.730 kr per måned. Prisen for deltidsplass har økt 
tilsvarende. Disse bestemmelsene er i henhold til Forskri� 
om foreldrebetaling i barnehage.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med 
utsa� skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, 
re� til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. 
uke. Inntektsgrensen for å kunne søke om gratis kjernetid 
er kr 417.000.  

Endringene i forskri�en omfa�er både kommunale og 
ikke-kommunale barnehager. Kommunen som barne- 
hagemyndighet har ansvar for ordningen. Hvis barnet 
går i barnehage i en annen kommune enn der det 
er folkeregisteret, er det kommunen der barnet er 
folkeregisteret som skal behandle søknad om reduksjon. 

Ordningen krever en søknadsprosess, og kommunen har 
utarbeidet eget søknadsskjema med veiledning og rutiner 
for søknadsprosess. Skjemaet er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Søknadsfrist 
er den 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første 
måned e�er at vedtaket er fa�et. Vedtaket gjelder for e� 
barnehageår. 

Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon 
anbefaler departementet å bruke selvangivelsen for siste 
inntektsår. Denne leveres med søknaden. Dersom noen 
ikke har selvangivelse å legge fram, skal det legges fram 
annen dokumentasjon av inntekt. 

Foto: Ingrid Eide
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Invitasjon
til mødre og fedre i Tynset kommune som ønsker
å bli enda bedre foreldre og lære mer om barneoppdragelse

Vi starter opp igjen med kurs 02.03.2017: 
De utrolige årene – Forebyggende gruppe for alle!

Universalkurset De utrolige årene er et foreldreveiledningsprogram som strekker seg over 7 
kvelder av 2 timer på kveldstid kl 17-19 ved Tynset helsestasjon. 

Kurset er ment for alle interesserte foreldre og har som mål å styrke foreldrerollen og 
oppre�holde eller forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Vi ønsker å gi de�e tilbudet 
til foreldre som har barn i alderen 4-6 år.

Kurset har som mål å fremme foreldre og barns positive relasjon og øke foreldres 
forståelse for barns unike temperament, normalutvikling og oppmuntre til forventninger 
som samsvarer med barns utvikling. Gjennom kurset tar vi opp temaer som barnestyrt lek 
og hvordan foreldre kan være sammen med barn for å stø�e deres utvikling språklig, sosialt 
og følelsesmessig, samt evnen til å holde ut. Det fokuseres på å hjelpe barn å gjenkjenne og 
regulere følelser, samt deres evne til problemløsning. På denne måten kan foreldre være med 
på å fremme barns språkutvikling, venneferdigheter og empati, deres evne til å se�e ord 
på og regulere følelser, samt være med på å øke barns positive atferd og redusere negative 
atferd.
 

Ser de�e interessant ut? Ta i tilfelle kontakt med:

Karin Brekken, sykepleier/DUÅ gruppeleder, Tynset helsestasjon
Telefon: 47485107. Epost: karin.brekken@tynset.kommune.no

Svarfrist: Mandag 20.02.2017

E-faktura og 
avtalegiro
Tynset kommune tilbyr e-faktura og 
avtalegiro til alle brukere. Påmelding 
skjer i den enkeltes ne�bank.

Avtalegiro på kommunale gebyrer 
følger eiendommen og ikke eieren. 
Husk derfor at man ved salg av bolig 
må si opp denne avtalen.

Ringbussen

Skal du ut på julehandel? I besøk? På biblioteket?
Hvorfor skrape is og børste snø?  Ta Ringbussen!

Den stopper blant annet på Kvennstøa, Vidsyn, Haverslia, Lillebekkmoen, Tynset 
tra�kkstasjon, Tynsetskolene, Tynset sykehus, Vidsyn idre�sanlegg, Nytrømoen 
idre�sanlegg, Tjønnmosenteret og Haverslia skistadion.

• Avganger mandag til fredag kl. 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 og 21.00
• Lørdag kl. 11.00 og 13.00
• Alle avganger går til og fra Tynset bussterminal

Lurer du på noe om bussen? 
Ta kontakt med Trønderbilene på telefon 479 13 000 !

Nr. 4/2016
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Helse- og omsorgstjenester
Fra søknad til vedtak
Hvorfor skriftlig søknad?
Når søknaden/ henvendelsen er skri�lig, får vi dokumentasjon på at det er søkt på 
tjenester. Alle søknader skal være underskrevet av søkeren. Unnta� er barn under 
16 år, eller de som er frata� samtykke. 16 år er myndighetsgrense i helsevesenet.

Fra vedtakskontoret mo�ar og registrerer søknaden, til saken skal være 
påbegynt, skal det ikke ha gå� mer enn 3 uker. Forvaltningsloven sier 4 uker, men 
Tynset kommune har 3 uker. At saken skal være påbegynt, betyr at det skal ha bli� 
gjort avtale om evt. vurderingsbesøk pr. brev eller telefon. De�e kan være frem i tid. 

Saksutredning 
En viktig del av saksbehandlingen er den faktiske vurderingen av den enkeltes 
re�igheter, ressurser og behov. Den enkelte skal få tjenester vurdert ut fra lovverk 
og individuelle behov.

Hovedregelen for tildeling av tjenester er at det skal være godt samsvar mellom 
funksjonsnivå hos pasient/ bruker og den type tjeneste du mo�ar. All tjenesteyting 
skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at pasient/ bruker 
oppre�holder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Tjenestene skal 
tilre�elegges på en slik måte at de bidrar til at den enkelte kan bo hjemme lengst 
mulig. 

Ved vurdering av tjenester skal det tas hensyn til husstandens samlede 
ressurser, sosial ne�verk og muligheter for tjenester fra frivillige. For å sikre at 
tjenestetilbudet etableres på beste e�ektive omsorgsnivå, skal tjenester på lavere 
nivå i omsorgstrappen være vurdert og/ eller utprøvd.

Tjenestetilbudet og tiltak som etableres må være nødvendig og forsvarlig 
i forhold til hjelpebehovet. Tjenestene er tidsavgrensede og skal evalueres 
fortløpende for å sikre at re� tjeneste gis til re� tid på riktig sted.

Viktige kriterier som gjelder for alle tjenestene
Søker må være synonym med tjenestemo�aker. Dersom søker ikke er synonym med 
tjenestemo�aker, skal årsak til de�e avklares, og hvis mulig skal den det søkes for 
selv u�ale seg om si� tjenestebehov. Dokumentasjon e�er vurderingsbesøk legges 
i saksbehandlerjournal i vårt pasientjournalsystem, og oppdaterte vurderinger skal 
foreligge før vedtakskontoret kan foreta en vurdering av søknaden.

Tildeling
Når saken er ferdig utredet, vil du mo�a et enkeltvedtak, som er fa�et med 
bakgrunn i tilgjengelig informasjon/ dokumentasjon og faglige vurderinger. Når du 
har mo�a� di� enkeltvedtak, har du klagere�. De�e fremkommer i vedtaket. Uten 
skri�lig enkeltvedtak har du ingen klagere�.Som hovedregel har du re� til innsyn i 
dokumenter som angår saken din.

Hastesaker
Dersom normal saksgang ikke kan følges fordi en tjeneste må iverkse�es 
umiddelbart, kan den enkelte avdeling iverkse�e tjeneste. Det betyr at vedtaket 
i første omgang blir gi� muntlig. Kartlegging vil bli gjennomført av saksutreder i 
e�erkant, og vedtaket blir fa�et.

Vannmåleravlesning 
på mobil
Avlesning av vannmålere er forbundet 
med mye administrasjon, ressursbruk og 
kostnader kny�et til utsendelse av varsel og 
mo�ak/innlegging av avlesninger. 

Tynset kommune vil nå gjøre 
avlesningsprosessen enklere, ved at det 
tradisjonelle avlesningskortet ersta�es med 
en SMS som mo�akeren kan besvare med 
sin målerstand. I tillegg til at prosessen blir 
enklere og mer e�ektiv, håper vi innbyggeren 
vil oppleve en mer moderne prosess og økt 
servicegrad fra kommunen.

Dersom en mo�aker ikke er registrert 
med mobilnummer i telefonregisteret, 
eller ikke svarer på utsendt sms, sendes 
avlesningskort ut som tidligere. De som får 
avlesningskort i posten kan naturligvis også 
registrere sine avlesninger i en mobiltilpasset 
webløsning.

Vi håper de�e vil gjøre det enklere for 
den enkelte og at enda �ere derfor vil sende 
inn opplysningene om vannmålerstand til 
re� tid.

Vei- og gatenavn

Nå kommer det skilt på stolpene! 

Entreprenør startet montering av skilt 
uke 47. Eiere av hus, hy�er, forretning, 
institusjon og andre vil bli tilskrevet når 
adressenummer er tildelt. Vi forventer at 
tildelingen av adressenummer blir ferdig i 
løpet av 2017.



Unngå frosne 
vannledninger
Vinteren står for tur. Det kan være lurt å være på vakt og ta 
forholdsregler mot frosne vannledninger. De�e kan være:

• Passe på at det ligger snø over vannledninger som er 
utsa�. Legg gjerne li� ekstra over vannledningen og 
inntil veggen der vannledningen går inn i huset

• Unngå unødvendig tråkk/tra�kk over områder der det 
ligger vannledninger

• Pass på å lukke ventiler og vinduer i kjeller og hold 
temperaturen over null

Hva er kommunens og den privates ansvar i de 
områder det er o�entlig vannforsyning?
Tynset kommune er ansvarlig for vannforsyningen fram til 
og med utvendig stoppekran for stikkledning inn til privat 
eiendom/hus. Den private huseier er selv ansvarlig for egen 
stikkledning fra kommunens stoppekran ved hovedledningen 
og inn i huset.

Brøyting og strøing
Brøyting av kommunale veier vil i vinter i hovedsak foregå 
i ordinær arbeidstid, men fordi brøyting gjøres mer e�ektiv 
før det blir tra�kk på veier og parkeringsplasser, må det noen 
ganger startes tidligere. Gang- og sykkelveier vil bli prioritert 
høyere enn kjøreveiene. Veiene i boligområdene vil i helgen 
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 se�er fra seg bilen i veien. Hver 
enkelt bør også ved rydding av egen atkomst 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 Tynset kommune 
der eier av hus eller grunn mot o�entlig sted er tillagt ansvar for 
både snørydding og strøing av fortauet. 
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Åpningstider i jula
LANDBRUK/MILJØ
Noen av oss tar nok ut li� ferie/avspasering, men enhet 
landbruk og miljø har åpent alle dager i romjula, fra kl. 9.00-
14.00. Velkommen innom oss i rektorboligen på Storsteigen 
VGS, også da, men avtal gjerne et møte i god tid før jul, 
slik at du vet at du tre�er den du vil ha en prat med! Vi har 
pepperkaker, ka�e/te eller kanskje til og med en kopp gløgg til 
de som kommer.

Vi takker samtidig for møter og samarbeid i året som nærmer 
seg slu�en, og bre�er opp ermene for å bistå alle engasjerte 
innen landbruket, utmarksforvaltningen, m.m. også i 2017. 
Følg ellers med på kommunens ne�side, via våre nyhetsbrev 
eller for den del på vår Facebook-side.

Godt ny� år!

Hilsen Mariann, Ylva, Anders, Caspar, Randi, Tale og Ole

HELSESTASJONEN
Vi har åpent tirsdag 27. desember og torsdag 29. desember fra 
kl 9 til kl 14.  

Informasjon om HPV vaksinen
• Alle unge kvinner født i 1991 og senere får fra 1.11.2016 

tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet gjelder i to år 
framover

• Vaksinedager er 09.12 kl 1230-1430 og 16.12 kl 10-14. 
Ta kontakt for bestilling av vaksine på tlf. 62 48 51 53

• Mer informasjon på kommunens hjemmeside 
og h�ps://www.�i.no/sv/vaksine/hpv/

En oppfordring om julehøytiden fra alle oss på helsestasjon og 
skolehelsetjenesten: 

• Vi minner om at jula er barnas høytid og alle voksne har 
et ansvar for å gjøre denne tida trygg og fredelig

• Ha ekstra omtanke for de som har mistet noen nære – det 
kan bety mye at ne�opp du bryr deg! Vær raus med gode 
ord! 



Kommunen informerer

15Nr. 4/2016

Toppscore på 
byggesakstjenesten
Tjenesteområdet for Plan, byggesak og geodata scorer godt 
over landsgjennomsni�et. Kommunens sentralforbund (KS) 
har utarbeidet en spørreundersøkelse, som forteller hvordan 
brukere av byggesakstjenesten opplever tjenesten. Hensikten 
med spørreundersøkelsen er å se hvor vi må forbedre oss, 
hvordan innbyggerne opplever tjenestilbudet og hvordan vi 
ligger an i forhold til andre kommuner. 

Tjenesteområdet har sendt spørreskjema til alle de som 
har vært i kontakt med byggesakstjenesten i løpet av 2015. 
De�e har vi gjort systematisk siden 2013. Det første året 
var svarprosenten på 24, i 2015 økte den til 42 som også var 
svarprosenten for i år (49 svar av 117 utsendte brev). Vi er svært 
glade for at publikum tar seg tid til å svare på undersøkelsen. På 
denne måten kan vi få muligheten til å forbedre oss.

Det er størst trøkk på byggesaksbehandling på vår og 
sommerhalvåret. Grunnarbeider må være ferdige om høsten, 
slik at arbeidere kan jobbe innendørs om vinteren. Svaret i 
år bekre�er det vi også så i �or, at vi scorer høyt i forhold til 
landsgjennomsni�et.

Denne årlige undersøkelsen er viktig for oss, og den 
legges ikke i en sku� som noen kanskje tror. Vi bruker 
undersøkelsen aktivt for å dokumentere tilstanden ovenfor 
brukere og politikere på brukermøte, dialogsmøte, i det 
årlige dialogseminaret, i virksomhetsplanen og i kommunens 
årsmelding.  

Vi er mest fornøyd med at brukerne opplever at de blir 
behandlet med respekt. Der får vi toppscore, noe som betyr at 
brukerne føler de møtes med vennlighet og at vi tar dem på 
alvor. Når det gjelder pålitelighet ligger vi også på topp, noe 
som viser at de som jobber på byggesak holder det de lover. 
Vi scorer lavt på resultat for brukere. Her ligger det nok en 
annen forventning til saksbehandlingstid enn den vi klarer 
å overholde, selv om vi holder oss innenfor lovens krav til 
saksbehandlingstid. Her ser vi at det er viktig å jobbe med 
informasjon og forventningsavklaringer på et tidlig tidspunkt. 
Vi prøver å være så �eksible vi kan for å få gi� tillatelser før det 
blir frost og snø, samtidig som vi prioriterer saker som berører 
arbeidsplasser.

Vi ønsker derfor å beny�e denne anledningen til å takke alle 
som har svart på undersøkelsen og håper samtidig at de som får 
undersøkelsen til neste år prioriterer denne når de forstår hvor 
viktig denne er som grunnlag for tjenestetilbudet innenfor 
byggesak. 

Åpningstider for
Tynset bibliotek i jula
Hovedbiblioteket
Lille jula�en  kl 11.00 - 13.00
Jula�en  Stengt
3. juledag / tir 27.12. kl 11.00 - 14.00
4. juledag / ons 28.12. kl 11.00 - 14.00
5. juledag / tor 29.12. kl 11.00 - 14.00
6. juledag / fre 30.12. Stengt
Ny�årsa�en  Stengt

Kvikne bygdebibliotek
Stengt i jula

Fra mandag 2. januar er det ordinære åpningstider.

Vi ønsker alle våre lånere en god jul og et godt ny�år!

Resultat 2016

Side Gj.snitt 
plan-byggesak-

geodata

Gj.snitt
Norge

Resultat for brukerne 4,6 4,3

Respektfull behandling 5,1 4,9

Pålitelighet 4,9 4,5

Tilgjengelighet 4,8 4,4

Informasjon 4,7 4,3

Helhetsvurdering 5,0 4,4

Gj.snitt totalt 4,8 4,5

Åpningstider for



Det er liv i 
Sykehusveien!
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E�er nok en utrolig høst, har Tynset ta� 
vinterdrakten på. Snøen kom som bestilt med 
kulda, og de politiske meningsmålingene 
ski�er stadig farge slik som landskapet rundt 
oss veksler mellom blå� og rødt lys. Naturen 
vi er så heldig å være omgi� av viser seg fra sin 
beste side. Vakrere kan det vanskelig bli!

Noe jeg nok kommer til å tenke mye på 
gjennom vinteren, er hva som skal skje når 
snøen igjen smelter til våren. Da blir det mer 
liv og røre i Sykehusveien. Da starter arbeidet 
med å bygge Norsk helsearkiv! 

Allerede i 2006 ble det foreslå� et 
spesialarkiv som skulle ivareta spesialist-
helsetjenestens behov for lagring av pasient-
journaler. De�e ble sa� i sammenheng med 
at pasientjournalene samtidig burde gjøres 
tilgjengelig for forskning. De�e resulterte i 
at det i 2009 ble bestemt at Norsk helsearkiv 
skulle oppre�es, og legges til Tynset. 

8 år senere, altså våren 2017 skal vi endelig 
få se byggearbeidet i gang. Og går alt e�er 
planen skal bygget stå klart våren 2019. Da kan 
skiltet «Norsk helsearkiv» henges på veggen, 
og vi har en visshet om at bygget rommer 
ledelsen, organisasjonen, alle som skal jobbe 
med digitaliseringen og høykompetente IT 
arbeidere for å nevne noen. 

Det digitaliserte innholdet skal også lagres 
i bygget, og vi tror og håper at kompetansen 
og det digitale materiellet vi da besi�er i 
bygget, kan generere og tiltrekke seg enda 
mer arbeidsplasser på sikt. Vi må i alle fall 
jobbe med det mål for øyet! Men det vi med 
sikkerhet vet, er at Norsk helsearkiv bidrar til 
nærmere 60 arbeidsplasser i 2019. Det er �o�!

Arkitektene som jobber med planleggingen 
av bygget har vært på besøk og er i detaljfasen 
med å si hva som er byggets behov. Når de�e er 
klart vil kravspesi�kasjonene o�entliggjøres. 
Da håper vi det vil være mange interessenter 
som bidrar til at det kommer mange gode 
forslag på byggets utforming, slik at vi får et 
bygg som tilfredsstiller helsearkivets behov 
men som også kan fremstå som en stolthet 

for oss alle som bor i Fjellregionen i lang tid 
fremover.

Og ved siden av helsearkivet skal en 
annen gammel stolthet fortsa� trone! Det 
er spennende tider når det gjelder sykehus-
struktur i Sykehuset Innlandet. Men heldigvis 
ble Tynset omtalt i den nye Nasjonale helse- og 
sykehusplanen som et sykehus som må bestå, 
med både aku�kirurgi og aku�medisin. De�e 
er utrolig viktig for å sikre tryggheten for oss i 
Fjellregionen. Og det skulle bare mangle om 
ikke styret i Sykehuset Innlandet skulle ly�e 
til de�e. Det har de heldigvis gjort, og det har 
resultert i at strukturdeba�en som nå går, ikke 
berører Tynset sjukehus i særlig grad. 

Men hva vi ønsker av sykehustilbud 
ellers i fylket berører oss absolu�. For når 
vi rammes av sykdom eller skade som ikke 
kan behandles på Tynset, da må vi ha noen 
tanker om hva som er det beste for oss. Vil vi 
ha funksjonsfordelinger mellom sykehusene 
Hamar, Elverum og Lillehammer som i dag, 
som gjør at vi ved noen lidelser innlegges et 
sykehus, mens hvis vi får et ny� problem må 
transporteres til et neste? Eller vil vi samle mest 
mulig av denne høykompetansen på et spesial-
sykehus i Innlandet for å komme bort fra 
denne funksjonsfordelingen, og for å kanskje 
tiltrekke seg enda mer høykompetanse? 

Vil de�e spesialsykehuset bli et sykehus 
vi ønsker å bruke, da det trolig blir lengre 
avstand enn til Trondheim? Her er det mange 
momenter som må belyses, og som vi må 
mene noe om når styret sender si� forslag ut 
på høring i januar.

Jeg tror i alle fall at det må gjøres noen 
grep som bedrer økonomien. Ellers vil Tynset 
trues gang e�er gang, fordi det er det minste 
sykehuset, mens sannheten er at det brukes 
for mye penger, fordi det er alt for dyrt og 
uhensiktsmessig å dri�e 4 sykehus rundt 
Mjøsa. 

Men tiden vil vise om Innlandet noen 
gang greier å enes om de�e! Vi har også en 
spennende tid foran oss med tanke på om 
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Innlandet samles til et fylke. Jeg tror vel 
personlig ikke at vi har så mye å vinne på det. 
Det virker som om kulturforskjellene mellom 
Hedmark og Oppland er relativt store, og 
Hedmark og Oppland har en tradisjon for 
å jobbe for hver si�. Jeg kan vel ikke se at vi 
får noen voldsom slagkra� eller drahjelp til 
våre viktige saker som for eksempel det å få 
elektri�sert Røros og Solørbanen, eller å få 
utbedret fylkesveiene våre. Jeg kan heller ikke 
se at det vil gi noen fordeler for våre videre-
gående skoler. Så hvorfor skal vi da gjøre det? 
Fordi Sanner sier det og ønsker at vi skal rigge 
oss slik at vi blir konkurransedyktige på alle 
områder for det private markedet? For det er 
jo det regjeringen i sin sentraliseringsiver vil 
og prøver å få til!

De�e jeg nå har omtalt viser hvor mye 
tid vi i distriktene hele tiden må bruke på å 
posisjonere oss, forsvare oss og vise oss frem 
for å få beholde og oppre�e nye og viktige 
arbeidsplasser og tilbud. For det er noen der 
ute som ikke ønsker oss i distriktene vel. 

Men sammen er vi sterke og vi vinner  frem! 
Vi klorer oss fast, for det er her vi vil bo.

Ønsker dere alle en riktig fredfylt og god jul 
og et godt ny� år!

Hilsen �a ordfører Merete Myhre Moen

Fåset IL inviterer til temakveld
Fåset IL's mosjonsutvalg inviterer til temakveld i 
gymsalen på Fåset skole torsdag 12. januar 2017 
kl 19.30: "Hverdagsaktivitetens betydning for 
helsa vår".

Kommunens folkehelsekoordinator Sissel Bolstad vil ha hovedinnlegget 
rundt kveldens tema. I tillegg vil hun også ta for seg viktigheten av å 
oppre�holde styrke og kondisjon når man passerer 65 år også, spesielt i 
forhold til fallforebygging.

Diabetessykepleier Svanhild Hogstad har i årevis glødet for diabetes-
pasientene i Nord-Østerdalen, og denne kvelden vil hun prate om den nye 
folkesykdommen diabetes 2 og om mosjonens betydning i forebygging 
og behandling av sykdommen.

Avslutningsvis vil det bli et innlegg om forskjellen som yoga med 
selvbevissthet, god pust og avspenning kan gjøre i hverdagen og for helsa 
vår.

Inngang kr 100,- (inkl ka�e, te, frukt)

Velkommen til en inspirerende kveld!

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no
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Det viser Norsk kulturindeks som er ut- 
arbeidet av Telemarksforskning. De sammen-
ligner tall på tvers av kommunestørrelse på 
ulike kulturområder. Når det gjelder bibliotek 
er indikatorene utlån, besøk, aktive voksne 
lånere og deltakere på arrangementer. 

Hva er forklaringen på Tynset biblioteks 
suksess? Lesende og engasjerte innbyggere, 
bibliotekets fantastisk beliggenhet, solid 
bibliotekarbeid over �ere tiår, målre�et 
arbeid og fagkunnskap. Videre er god service, 
samarbeid med og hjelp fra kulturtjenesten, 
samarbeid med skolene, Tynset bokhandel, 
og ikke minst med folkebibliotekene i de 
andre nordøsterdalskommunene, noe av 
forklaringen på suksessen.

Sterk posisjon i lokalbefolkningen
Tynset bibliotek omfa�er i dag hoved-
biblioteket i Rådhuset og Kvikne bygde-
bibliotek. Biblioteket har som mål å være en 
levende kulturinstitusjon, der en kan lese, lære 
og oppleve fra vugge til grav. Tynset bibliotek 
har utviklet seg til en møteplass for kommunes 
innbyggere. Det viser de høye besøkstallene.
Da Tynset bibliotek ble tildelt bibliotekprisen 
for Hedmark i 2011, var en av begrunnelsene 
at biblioteket har en ”særdeles sterk posisjon 
i folks bevissthet”. Et av bibliotekets mål er å 
ta imot alle besøkende på en profesjonell og 
vennlig måte, og gi profesjonelle svar på alle 
spørsmål.
Ledetråder i hverdagen
Med bakgrunn i Bibliotekloven og Nasjonal 
bibliotekstrategi, har biblioteket de�nert 
noen brukergrupper de vil gjøre li� ekstra 
for. Prioriterte grupper og oppgaver er: Barn 
og barnefamilier, lånere og oppgaver innen 
skole og utdanning. Bokbad for voksne er 
også noe biblioteket vil fortse�e med.  

– Begreper som ”å være seg bevisst 

bibliotekets samfunnsrolle”, kunnskap og 
formidling er viktige ledetråder i arbeids-
hverdagen, sier biblioteksjef Tone Thorsen 
Stræte. 

Hun forteller at blant bibliotekets mange 
gjøremål, er det mange bestillinger fra skolene, 
hvor biblioteket �nner fram bøker rundt et 
tema re�et mot spesielle klassetrinn, de låner 
inn pensumli�eratur til folk som tar videre- 
og e�erutdanning, har mange spørsmål om 
lokalhistorie og selvfølgelig: ”Kan du �nne en 
god bok til meg?”.

Mange besøkende på Tynset bibliotek er 
der lenge, enten de leser aviser, bøker, fag-
blader eller bruker en av datamaskinene som er 
til utlån. Mange innvandrere som bor i Nord-
Østerdal beny�er biblioteket. Tynset bibliotek 
er med andre ord et samlingspunkt for barn, 
ungdom, voksne og eldre, innvandrere og 
besøkende fra nabokommunene.

Tenker nytt
Ved hjelp av prosjektpenger fra 
Nasjonalbiblioteket og Hedmark fylkes-
kommune, er biblioteket nå i gang med 
prosjektet ”Nysgjerrig?” som er rettet mot 

HURRA!
Vi har landets beste bibliotek!

Tynset bibliotek har ligget blant 
de beste i landet 3 år på rad. 
I år er Tynset best! 

Fakta om biblioteket
Tynset bibliotek hadde 8,5 utlån per 
innbygger, 269 aktive voksne lånere 
per 1000 innbygger og 10,6 besøk 
per innbygger. Til sammen gjør 
dette Tynset best på bibliotek av alle 
kommunene i Norge.

Data er hentet fra KOSTRA 
og Folkebibliotekstatistikken til 
Nasjonalbiblioteket.

barn fra 3. til 7. trinn. Dette er et samarbeid 
med de andre fem nordøsterdalskommunene 
hvor målet er å øke gleden og entusiasmen 
rundt kunnskap og utdanning.

– Vi ønsker å drive et solid bibliotek 
samtidig som vi ser at det er viktig å være i 
stadig utvikling, avslu�er biblioteksjefen, og 
takker samtidig alle bibliotekbrukere. Ved å 
bruke bibliotekets tjenester har de vært med 
på bringe til Tynset bibliotek til topps på 
Kulturindeksen 2016.

At Tynset har landets beste bibliotek skyldes disse hoppende glade damene: F.v. kultursjef Beate Hjertager, 
bibliotekar Ellen Lie, biblioteksekretær Torill Åkermann og biblioteksjef Tone �orsen Stræte 



Tynset kommune nr 17
i Norsk kulturindeks

Med biblioteket på 1. plass og �ere 
gode resultater på andre områder, er 
Tynset rangert på 17. plass av 428 kom-
muner i Norsk kulturindeks. Norsk 
kulturindeks utarbeides av Telemarks-
forskning. 

Ny� av året er at Telemarks-
forskning også har analysert kom-
munenes forutsetninger for hva slags 
kulturnivå de kan forventes å ligge på. 
Tynset sin forventede plassering er 72. 
plass, så en 17. plass betyr at vi får mye 
ut av ressursene våre. 

Områdene som måles er kunstnere, 
kulturarbeidere, museum, konserter, 
kino, bibliotek, scenekunst, kultur 
for barn og unge (Kulturskolen og 
Den kulturelle skolesekken), sentrale 
tildelinger og frivillighet.

SUPERVULKANER
OG DIGRE DINOSAURER

Lørdag 21. januar kl 12.00 
Tynset bibliotek

Bli med på en tidsreise i Norges forhistorie!

På denne reisen vil du se digre dinosaurer, supervul-
kaner og kjempehøye �ell. Og kanskje vil du få høre 
en historie om hvor på kloden du kan koke egg i en 
elv? 

Reidar Müller er geolog og vet mye om jorda og hva 
den består av, og hvordan jorda har utviklet seg fra 
begynnelsen og fram til i dag. 

Han har også skrevet boka "Det som ble Norge – om 
�ell, is og liv gjennom 2902 millioner år".

Alder: 3. - 7. trinn, gratis inngang 
En foresa� pr. barn; kr 100,-

Påmelding: www.jegernysgjerrig.no

Bokbad 
på Tynset bibliotek

Åsne Seierstad: TO SØSTRE
Bokbader: Harald Eia

Storsalen, søndag 12. februar 2017 kl 19.00

Åsne Seierstad er journalist og forfa�er, med både nasjonal og internasjonal 
suksess. Bokhandleren i Kabul ble en enorm suksess, og lå på New York Times 
bestselgerliste i over e� år. Seierstad har også skrevet bøker fra Irak, Serbia og 
Tsjetsjenia. Hun �kk i høst Brageprisen for boka To Søstre. 

Harald Eia er komiker, tekstforfa�er og skuespiller. Han er kjent for en rekke 
humorprogrammer i NRK. For den populærvitenskapelige TV-serien Hjerne-
vask �kk han Fri� Ords Honnør og Mensa Norges pris.

Boka To søstre handler om hvor-
dan to velintegrerte, skole�inke 
norske jenter kunne ende opp som 
IS-bruder i Syria?  I samtale om 
boka se�er Seierstad og Eia søkelys 
på et av de viktigste og mest kom-
pliserte spørsmål i vår tid. Hvorfor 
radikaliseres muslimsk ungdom 
oppvokst i Vesten?

Foto Åsne Seierstad: Sturlason
Foto Harald Eia: Kimm Saatvedt / Palookaville



Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Julegavetips - Gi bort en kinoopplevelse! www.kinogaven.no
Se program med tider og priser på plakater, i kulturfolderen, i aviser og tynsetkino.no

Billettsalget starter en time før forestilling. Telefon billettsalg: 62 48 52 59

Vi viser �lmer
hver dag i romjula

Premierer 1. juledag
Dyrene i Hakkebakkeskogen
Førpremiere 18. desember
Animasjon/Barne�lm
Dyrene i Hakkebakkeskogen er basert på Thorbjørn Egners klassiker med samme navn.

Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant
Eventyr/Komedie
"Hundreogettåringen" skildrer nok en gang Allan Karlsson som skal ut på nye eventyr. 
Denne gang skal han reise fra Bali tilbake til Sverige, med både CIA-agenter, baline-
siske pengeinnkrevere og et svensk brus�rma hakk i hæl.

Why him?
Komedie
Sammen med sin kone og sønn skal Ned besøke sin datter ved Standford Universitetet 
i ferien. Under besøket får han også møte sitt største mareritt - datterens velmenende, 
men sosialt inkompetente billionærkjæreste Laird.

Fjellugla Kompetanse - Din lokale leverandør av kompetanse

Har du planer om mesterbrev? Eller kanskje behov for norskkurs?
Trenger du et sertifikat eller kurs for å fullføre utdanningen din? 
 
Fjellugla Kompetanse på Tynset tilbyr voksne mennesker kurs og 
utdanning som brukerne etterspør, på alle nivåer. 

Ta gjerne kontakt med Marit og Per på telefon 62 48 13 55 i dag!

Fjelluglas kurskalender for 2017 er klar! 

Oppstart Kurs Varighet Sted Påmelding

23.01.17 Norsk for fremmedspråklige A2 1 semester Tynset Fortløpende

Februar Betongfaget 2 semestre Røros Fortløpende
Februar Betongfaget 2 semestre Oppdal  Fortløpende
Februar Renholdsoperatørfaget 2 semestre Elverum Fortløpende
Februar Salgsfaget 2 semestre Tynset Fortløpende
Februar Salgsfaget 2 semestre Elverum Fortløpende
Februar Stillaskurs – 5 meter 8 timer Oppdal Fortløpende
Februar Stillaskurs – 9 meter 16 timer Oppdal Fortløpende
Februar Varme Arbeider 8 timer Tynset Fortløpende

21.03.17 Norsk for fremmedspråklige B1 1 semester Tynset Fortløpende
Mars Stillaskurs – 5 meter 8 timer Tynset Fortløpende
Mars Stillaskurs – 9 meter 16 timer Tynset Fortløpende
Mars Varme Arbeider 8 timer Oppdal Fortløpende
Mars Våtrom, gr.mod og A, sertifisering 32 timer Tynset Fortløpende
Mars Våtrom, oppdatering 16 timer Tynset Fortløpende

April Stillaskurs – 5 meter 8 timer Elverum Fortløpende
April Stillaskurs – 9 meter 16 timer Elverum Fortløpende
April Truckførerkurs 36 timer Tynset Fortløpende
April Varme Arbeider 8 timer Elverum Fortløpende
April Våtrom, gr.mod og A, sertifisering 32 timer Elverum Fortløpende
April Våtrom, oppdatering 16 timer Elverum Fortløpende

Mai Stillaskurs – over 9 meter 36 timer Tynset Fortløpende

September HMS, HACCP – mattrygghet 1 semester Tynset Fortløpende
September Mesterbrev byggfagene 3 semestre Tynset Fortløpende
September Mesterbrev byggfagene 3 semestre Røros Fortløpende

Oktober Anleggsgartnertekniker 4 semestre Moelv 15.04.17
Oktober Ledelse i håndverksfag, mesterbrev 2 semestre Moelv Fortløpende
Oktober Ledelse i håndverksfag, mesterbrev 2 semestre Røros Fortløpende

Fjellugla Kompetanse AS, Tomtegata 11, 2500 Tynset
post@�ellugla.no    www.�ellugla.no    62 48 13 55




