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Du blir hva 
du spiser ...!
Lavkarbo er hot i høst! Vi har vel alle etter 
hvert både sett det, og hørt om det: Lavkarbo!
Avisoverskrifter blinker mot oss fra kanter - 
ut med karbohydrater, inn med fett og 

proteiner! Kjøtt (rødt og hvitt) og  fisk, olivenolje, rapsolje, nøtter, fløte og fete oster er 
produkter som inneholder mye proteiner og fett.

Pasta, brød, kornvarer, rotgrønnsaker og frukt inneholder mye karbohydrater og 
inntaket av dette bør reduseres. 

•	 Produksjonen	av	ett	kilo	storfekjøtt	gir	et	klimagassutslipp	tilsvarende	126,5	km	
bilkjøring,	i	motsetning	til	produksjon	av	ett	kilo	hvete	som	gir	klimagassutslipp	
tilsvarende	3,5	km	bilkjøring.

•	 I	1989	kjøpte	den	gjennomsnittlige	nordmann	54	kilo	kjøtt	i	året.		
I	2008	var	tallet	82	kilo.

•	 Flere	rapporter	og	forskere	påpeker	at	kjøttforbruket	i	verden	maksimalt	kan	
ligge	på	25	til	30	kilo	per	innbygger,	dersom	vi	skal	kunne	bevare	skog,	jord,	
vann,	det	biologiske	mangfoldet	og	unngå	store	klimagassutslipp.

Kilde:	FNs	mat-	og	landbruksorganisasjon	(FAO)	

I mediene raser debatten om hvorvidt den kjøtt- og fettholdige dietten er sunn eller 
ikke. Mens kostholdsekspertene strides om helsegevinsten av færre karbohydrater, er 
miljøforkjemperne ikke i tvil om klimaeffekten dette kostholdet har: Lavkarbodiett er 
et miljøproblem. Kjøttproduksjonen legger beslag på fire ganger så stort jordbruksareal 
som plantekostproduksjon, på grunn av dyrking av kraftfôr. 

Avisa Vårt Land påpeker at  lavkarbodiett er en egoistisk måte å spise på for friske folk, 
et egokjør som bare nordmenn kan holde på med. Det er ikke plass nok på planeten til at 
alle kan ha et sånt kosthold. Kanskje er det typisk for tiden vi lever i at vi ikke er interessert 
i de globale perspektivene ved måten vi lever på. Det er et ensidig fokus på personlig 
forbruk, og livsstilen vår fredes fra diskusjoner om miljø og bærekraft, kritiserer avisa.

Tynset kommune har i sin handlingsplan for landbruk fra 2009 gått inn for å øke 
produksjonen av både melk og kjøtt med  henholdsvis 10 og 20 %, målt i tonn de 
nærmeste fire årene. Dette medfører selvsagt utslipp av klimagassutslipp, men det pågår 
en kontinuerlig prosess for å få disse utslippene lavest mulig. Og mat må man ha…

Kanskje ender det hele  opp med at et godt, tradisjonelt og variert kosthold, basert på 
kjøtt, fisk og grønnsaker, i normale mengder og porsjoner, faktisk er både sunt og godt.  
At sukkerinntaket har vært alt for høyt er det ingen tvil om, og boller og kaker spiser vi jo 
helst til fest..og snart er det jul!

Kortreist er bra - spis din elg med glede!

Tegning:	Svein	Nyhus	/	Grønn	hverdag
Vil	du	vite	mer?		Se	hjemmesiden	www.gronnhverdag.no

Klimaspalten
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Ordførerens side

Foto	:	Ingrid	Eide

Nytt kommunestyre 
klar for innsats!

En ny kommunestyreperiode er begynt, og 27 
valgte representanter er nå allerede i gang med 
å gjøre en innsats til beste for kommunens 
innbyggere og regionen. På vegne av alle i det 
nye kommunestyret vil jeg takke for tilliten vi 
har fått av dere innbyggere. Å være folkevalgt 
er et ærefylt oppdrag, og vi er alle satt til å 
gjøre vårt beste for fellesskapet. 

Det nye kommunestyret er sammensatt 
av folk fra 8 ulike partier/lister, og det er en 
styrke for vårt folkestyre og demokrati at vi 
representerer mange grupperinger. Her er 
en god blanding av gammel og ung, erfarne 
og nye, fra ulike områder i kommunen, samt 
med mye god individuell baggasje, i tillegg 
til våre valg og partiprogram. Det er å håpe 
at kommunestyret i felleskap vil gjøre gode 
beslutninger til det beste for innbyggerne i 
Tynset og regionen. I slike prosesser er det 
viktig å dyrke frem den gode debatten, der 
ulike synsvinkler og meninger får komme frem 
i rikt monn. En får for all del ikke håpe at vi blir 
et servilt og kjedelig kollegium av politikere, 
men snarere et vitalt fellesskap med åpenhet 
for friske diskusjoner.

Som politikere har vi mange roller å 
forholde oss til. Som øverste folkevalgte 
organ er kommunestyret kommunens øverste 
ledelse. Det setter krav til oss både når det 
gjelder ansvarlighet og tydelighet i vår ledelse 
av kommunen. Tydeligst utad er vår oppgave 

som vedtaksorgan, der vi gjør enkeltvedtak og 
beslutter planer, så som virksomhetsplan og 
budsjett, kommuneplan og reguleringsplaner. 
Videre utarbeides det og vedtas mange ulike 
planer, de fleste mer eller mindre lovpålagte. 
Planer skal ivareta helhetsperspektivene 
på en god måte, og være styrende for 
administrasjonen i deres hverdag. 

En annen funksjon som tilligger 
kommunestyret som kollektivt organ er å 
være arbeidsgiver for alle kommunens ansatte. 
Selv om politisk nivå bare ansetter rådmann 
og assisterende rådmann, er det vi som i siste 
instans er arbeidsgiverorganet. Rådmannen 
og administrasjonen er selvsagt de som utfører 
dette ansvaret for oss, i tillegg til iverksettelse 
av planer og vedtak, og ikke å forglemme; all 
forberedelse og utredning av saker og planer. 
Like fullt ligger det overordna ansvaret hos 
kommunestyret. Rollen som ombud for 
befolkningen er en annen viktig rolle for oss 
som politikere. Det å ta med seg saker som 
enkeltmennesker eller grupper engasjerer seg 
i er viktig, og henvendelser skal vi alltid være 
åpne for å ta imot. Det er ikke sikkert vi kan 
hjelpe med alt, men gode råd og henvisning 
til riktig adressat kan være god hjelp. Uansett 
er det viktig at vi politikere tar åpent imot og 
hører på det våre innbyggere har på hjertet.

Inn mot julehøytida vil jeg løfte frem to 
personer og deres glødende engasjement for 

de som trenger det aller mest. Liv Kari Lien og 
Narvas venner har nok en gang fått organisert 
en transport full av gaver, klær og utstyr 
til Estland. Alle som får fylt opp hengeren 
fortjener også en takk. Ikke bare hjelper dette 
mottakerne av lasten på barnehjemmet, men 
det er også så utrolig viktig at vi og våre barn 
får hjelp til forstå verdien av å gi og dele, oppi 
vår ”boble” av overflod. Ola Grønn-Hagens 
uegennyttige innsats med prosjekter i Malawi 
vil jeg også fremheve. Med relativt små midler 
bygges blant annet skoler og det opparbeides 
brønner, og mennesker gis mulighet for en 
helt annen fremtid. La Liv Kari Lien og Ola 
Grønn-Hagens nestekjærlige innsats føre til 
ettertanke, og gi oss perspektiver på våre egne 
liv.

Ha en fortreffelig julehøytid!

Med	hilsen
Bersvend	Salbu
Ordfører

”
” Det er å håpe at kommunestyret i felleskap 

vil gjøre gode beslutninger til det beste for 
innbyggerne i Tynset og regionen ...
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Rådmannens sider

Det vanskelige samspillet mellom 
politikk og administrasjon

En del ”fattige” kommuner får til utrolig 
mye. Undersøkelser viser at resultatene i den 
enkelte kommune varierer temmelig tilfeldig 
uavhengig av ressursbruk. Kommunene 
oversender staten årlig en rapportering 
om sin ressursbruk og produktivitet, en 
såkalt KOSTRA-rapport. Disse tallene 
offentliggjøres på Statistisk sentralbyrå (SSB) 
sine sider.

Og det er først når vi sammenligner oss 
med andre at vi ser hvor gode eller dårlige vi 
er. KOSTRA-tall sier noe om dekningsgrader 
og hvor mye ressurser en kommune bruker 
på ulike typer tjenester. Dekningsgrader kan 
være antall sykehjemsplasser, omsorgsboliger 
eller andre institusjonsplasser i prosent av 
målgruppen. Tynset har 54 sykehjemsplasser 
og 299 eldre over 80 år, noe som gir en 
dekningsgrad på 18 %. Andre mål for 
ressursbruk kan være antall elever for hver 
lærer eller antall barn for hver voksen i en 
barnehage. Driften av en sykehjemsplass 
koster om lag kr 600 000. Da sier det seg 
selv at behovet for antall plasser bør vurderes 
nøye. En elev i grunnskolen koster fra 60-100 
000 kr pr. år. Tynset har om lag 730 elever i 
grunnskolen. Hvor flinke vi er til å definere 
behov, organisere og bruke ressurser blir 
dermed helt avgjørende for kommunens 
totale økonomi.

En teori er at administrasjonen og 
politikerne i kommuner med små ressurser 
som får til mye samarbeider bedre enn i 
andre kommuner. I kommunestyrene sitter 

engasjerte politikere som tidvis kan være svært 
uenige om valg som må gjøres. Et medlem 
av kommunestyret skal være med og styre 
høyteknologiske bedrifter med hundrevis 
av ansatte og livsviktige samfunnsoppgaver. 
Det skal god ledelse til for å styre slike 
organisasjoner i riktig retning. Her er noen 
hypoteser hentet fra Kommunal Rapport om 
hva som gir et godt samarbeid.

Enkle roller
Både politikere og ansatte må forstå hvilken 
rolle de skal ha i samspillet. En ikke uvanlig 
kilde til irritasjon i begge leirer er følelsen av at 
motparten tråkker i ditt bed. Politikere skal sette 
mål og prioritere. De skal trekke linjene og ta 
de store beslutningene. Administrasjonen skal 
håndtere den daglige driften. Grensen mellom 
smått og stort bør være så tydelig som mulig. 
Et oppdatert delegeringsreglement er en god 
start. Å blande politikk og administrasjon vil 
kunne føre til maktkamper mellom ordfører 
og rådmann eller mellom politikere og ansatte 
på ulike nivåer.

Forholdet mellom ordfører og rådmann
Det kan virke som om mange rådmanns-
avganger skyldes mistillit mellom ordfører og 
rådmann. God kjemi mellom disse to nøkkel-
personene er viktig. Det er vanskelig å si hva 
et godt forhold skal bygges på, men det må 
avgjort jobbes med saken. Antagelig er det 
fornuftig med hyppige uformelle møter på 
tomannshånd. 

Klare politiske bestillinger
Politikerne skal bestemme, men de må være 
tydelige. Uklare eller manglende bestillinger 
betyr at administrasjonen kan gjøre hva den 
vil. Da kan ikke politikerne komme etterpå og 
klage over resultatet. Dette er et godt argument 
for politisk målstyring og planlegging. Det 
gir klare avtaler med administrasjonen. 
Økonomiplanen er kanskje det viktigste 
styringsredskapet til politikerne. Her svikter 
mange kommunestyrer. Økonomiplanen 
handler bare om økonomi, ingenting om 
hva samfunnet skal få for pengene. Da gir 
kommunestyret fra seg makt til rådmannen.

Rapportering
Det er viktig at politiske vedtak blir etterlevd. 
Det må være frustrerende for politikere 
å oppleve at politiske vedtak blir glemt 
i administrasjonen. Rådmannen kan bli 
mistenkt for å overse vedtak han ikke liker. Det 
er i så fall en uakseptabel og illojal oppførsel. 
Administrasjonen må rapportere om man 
har nådd de mål kommunestyret har satt. 
Uklare mål bør ikke forekomme. Alle andre 
vedtak i kommunestyret må også følges opp 
på en systematisk måte. Mange kommuner 
rapporterer hva som har skjedd med hver 
eneste sak som har vært i kommunestyret. Det 
er en god regel.

Hvorfor får noen kommuner til det meste, mens andre alltid har 
problemer? Det er i alle fall ikke pengene som avgjør resultatet. 
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Foto : Ingrid Eide

Alternative løsninger
Administrasjonens oppgave er å utrede 
valgmuligheter for politikerne for å kunne 
vise fram politisk handlingsrom. Innenfor 
lovens begrensninger ligger ofte store 
politiske handlingsrom. Hvis det legges 
fram bare en mulighet, hvem er det da som 
bestemmer? Vanligvis kan man tenke seg at 
det er flere mulige løsninger. Alle rådmenn 
mistenkes for å drive politikk. Å legge fram 
alle mulighetene bygger opp politikernes tillit 
til administrasjonen. Det vanligste er likevel at 
det legges fram et forslag til en løsning i en sak.

Møteplasser og diskusjon
Moderne kommuneorganisasjoner har et 
klart skille mellom politikk og administrasjon. 
Dette kan føre til at partene kommer for langt 
unna hverandre. Politikerne lærer for lite om 
kommunens oppgaver og daglige drift. De 
ansatte kan miste lojaliteten til det politiske 
systemet. Mange kommuner forsøker å bøte 
på dette ved å opprette møteplasser for ansatte 
og politikere. Det kan være politikerbesøk i 
enhetene eller felles seminarer om utvalgte 
emner. Erfaringene med slike ordninger er 
nok blandet. Det krever god planlegging og 
reell vilje til diskusjon for å få nytteverdi ut av 
slike tiltak.

Tilstrekkelig administrasjon
Det er rådmannen selv, kommunalsjefer og 
saksbehandlere som har ansvaret for saks-
behandlingen til kommunestyret.

Det er rådmannsnivå som representerer 
administrasjonen i møter med politikerne. Det 
må være samsvar mellom kravene til utredning 
og apparatet til å utrede. Det er utrolig kortsynt 
å se administrasjonen som papirflyttere og 
daukjøtt, slik enkelte politikere har en tendens 
til å gjøre.

Politikeropplæring
Kommunestyret skal lede store bedrifter 
med utrolig mange og viktige oppgaver. 
Det er innlysende at det er en fordel med 
en viss kompetanse. Problemet er at 
kommunestyret består av helt vanlige folk 
der halvparten byttes ut hvert fjerde år. Dette 
kan føre til avmaktsfølelse og frustrasjon i 
møte med fagfolkene og administrasjonen. 
Politikeropplæring er derfor blitt vanlig. 
Den omfatter gjerne både møteledelse, 
kommuneloven og kravene til tjenestene. 
Politikeropplæring kan bidra til bedre 
rolleforståelse og et klarere skille mellom hva 
som er politikk og hva som er administrasjon.

God Jul!

Arild	Einar	Trøen
Rådmann

Politiske møter
12/2011 - 03/2012

15.12.11 09:00 Politikerdag
  Budsjettbehandling

19.01.12 09:00 Formannskapet
24.01.12 18:00 Kommunestyret
02.02.12 09:00 Formannskapet
16.02.12 09:00 Formannskapet
28.02.12 18:00 Kommunestyret
01.03.12 09:00 Formannskapet
15.03.12 09:00 Formannskapet
27.03.12 18:00 Kommunestyret
29.03.12 09:00 Formannskapet

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no
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Dette er råd, utvalg og nemnder som kommunestyret velger 
representanter til.  Av plasshensyn har vi ikke tatt med navn på det 
enkelte medlem utover formannskapet. Les imidlertid mer om dette 
på kommunens hjemmesider www.tynset.kommune.no	

Bersvend Salbu (SV), ordfører
Merete Myhre Moen (SP), varaordfører

Formannskap 2011 – 2015
Medlemmer:    Varamedlemmer
  (prioritert rekkefølge):

KrF/AP/SP/SV:
Bersvend Salbu (SV) 1. Per Hermann Køhn Hansæl (SP)
Merete Myhre Moen (SP)  2. Oskar Snarvold (AP)
Morten Sandbakken (AP) 3. Kjetil Lorentzen (KrF)
Inger Lise S. Martinsen (SV) 4. Mahdi Hassan Mouhoumed (SV)
Stein Tronsmoen (SP) 5. Grete Negård (SP)
Signe Marit Lium (AP) 6. Jostein Sivertsen (AP)

H/FrP:
Berit Nordseth Moen (H)  1. Arne Georg Aunøien (FrP)
 2. Terje Hylen (H)
 3. Arne O. Ellingsson (H)

Utvalg, nemder mm.
Kontrollutvalg 
Administrasjonsutvalg (Formannskapet utgjør administrasjonsutvalget 
+ tre arbeidstakerrepresentanter)
Arbeidsmiljøutvalg
Ansettelses- og forhandlingsutvalg
Klagenemnd 
Eldreråd
Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Takstnemnd for eiendsomsskatt
Overtakstnemnd
Overformynderiet
Trafikksikkerhetsutvalg
Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkoholholdig drikk
Samarbeidsutvalg ved skolene og Tynsetbarnehagene 
Forstanderskap Tolga/Os Sparebank
Tynset Sogns utdanningslegat
Signe og Ola Karenus Trøens legat
Styret for stiftelsen Vollan Gård
Kvikne Fjellstyre 
Rådet for Kvikne-Rennebu Kraftlag
Internasjonalt råd
Kirkelig fellesråd
Snøhetta/Knutshø og Forollhogna Villreinområde

Komitéer
Komité for oppvekst
Komité for pleie, omsorg, helse og sosial
Komité for kultur og idrett
Komité for miljø, landbruk, teknisk
Representantskap Midt-Hedmark Brann og redningsvesen (MHBR)
Brukerråd i omsorgstjenestene
Heimevernsnemnd
Militær skjønsnemnd
Tynset Frivilligsentral 
Oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Kontaktutvalget for skogbruket 
Representanter til:  Tynset Historie og Museumslag
 Nasjonalparkstyret for Dovrefjell
 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
 Nord-Østerdalmuseets representantskap
 Styret for Tylldalen bygdetun
 Stiftelsen Fredheim vernehjem
 Styret for Tynset Idrettshall
 Nord-Østerdals kraftlags representantskap
 Stiftelsen Bortistuen Neby
 Barnerepresentant i kommunestyret

Tynset kommune
Råd, utvalg og nemder 2011-2015
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Kommunens
økonomi

Tekst: Per Østigård
Fotomontasje: © Shutterstock
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Inntekter
Kommunens inntekter kan deles i to typer, nemlig frie inntekter og 
bundne inntekter. De frie inntektene kan i prinsippet benyttes til 
hva kommunen selv måtte ønske. De bundne inntektene skal dekke 
spesielle formål. 

Frie inntekter
De viktigste frie inntektene i 2010:

• Formue- og inntektsskatt: 106 mill. kroner
• Eiendomsskatt: 18 mill. kroner
• Rammetilskudd fra staten: 123 mill. kroner

Selv om formue- og inntektsskatten er kommunens nest viktigste 
inntektskilde er det en forholdsvis liten andel av formue- og 
inntektsskatten som innbetales av Tynsets innbyggere som går til 
kommunen. Den største andelen går til staten og fylkeskommunen. 
Eiendomsskatten går derimot uavkortet til kommunen og bidrar til 
drift og utbygging av tjenestene. 

Størrelsen på rammetilskuddet som overføres fra staten til 
kommunene regnes ut etter avanserte beregningsmodeller. I denne 
modellen tas det hensyn til befolkningssammensetning, geografi og 
sosiale strukturer. Kommuner med mange barn i skolealder og mange 
eldre over 80 år får for eksempel mer utbetalt enn kommuner med 
mange innbyggere i arbeidsfør alder. Likeledes skal rammetilskuddet 
delvis utjevne forskjellene mellom skatterike og skattesvake kommuner 
når det gjelder inntekten fra formue- og inntektsskatt. Størrelsen på 
inntektene fra formue- og inntektsskatt betyr derfor ikke all verden 
ettersom vi får trekk eller tillegg i rammetilskuddet avhengig av 
størrelsen på skatteinntektene. Eiendomsskatten inngår ikke i dette 
regnestykket.

Bundne inntekter
Bundne inntekter er knyttet opp mot produksjon av særskilte tjenester. 
Disse kan deles inn i følgende kategorier:

• Refusjoner og overføringer: 146 mill. kroner
• Betaling for varer og tjenester: 59 mill. kroner

Av de viktigste inntektene i denne kategorien kan nevnes kommunale 
vann- og kloakkgebyrer, barnehagebetalinger, husleieinntekter og 
oppholdsbetaling i institusjoner.

Utgifter
Kommunens inntekter skal dekke utgiftene til den daglige driften av 
de kommunale tjenestene. I tillegg skal de dekke investeringer i bygg 
og anlegg. Når kommunen tar opp lån til investeringer må inntektene 
dekke renter og avdrag på disse lånene slik at de kommunale tjenestene 
får tilsvarende mindre å rutte med. Kommunens lånegjeld var 312 mill. 
kr ved utgangen av 2010 og vil stige til 370 mill. kr i 2014. 

Hva kommunen har ansvaret for
• Grunnskoleundervisning
• Barnehager
• Pleie- og omsorgstjenester
• Primærhelsetjeneste
• Barnevern
• Sosialtjeneste
• Tekniske tjenester(vei, vann, kloakk, renovasjon)
• Plan og byggesaker
• Kulturtjenester

Det er tjenestene undervisning, barnehage og pleie/omsorg/helse 
m.m. som forbruker 95% av kommunens midler. De øvrige tjenestene 
med unntak av kulturtjenesten er lang på vei selvfinansierende.

Styringskjeden.	Illustrasjon:	©	Ingrafo
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Kommunen har fått ny hjemmeside
20. oktober fikk Tynset kommune ny hjemmeside som er mer 
moderne og logisk oppbygd slik at publikum lettere finner frem. 

Den største endringen vil publikum merke ved at det er letter å finne frem bl.a. ved å bruke 
søkefeltet opp i høyre hjørne. Man kan også endre skriftstørrelse og bakgrunnsfarge ved 
å klikke på bokstavene øverst på siden, og bruke funksjonene i lese Web helt til høyre for 
hjemmesiden. Slik kan man få lest opp teksten som står på hjemmesiden.

Vi har gjort en stor ryddejobb med gammelt nytt som ikke lenger er aktuelt. Noen vil 
nok fortsatt savne noe av den informasjonen vi hadde på den gamle hjemmesiden, men det 
kommer etter hvert. Informasjon skiftes kontinuerlig, så vi kan aldri si at vi er helt ferdig med 
denne prosessen. 

Etter hvert vil vi legge ut noen utvalgte elektroniske skjemaer bl.a. for jobbsøknader, 
serveringsbevilling, skjenkebevilling fast og enkeltanledninger, motorferdsel, kulturskole og  

spillemidler. Elektronisk barnehagesøknad 
finnes allerede. 

 «Gata mi,» som står i menyen 
øverst på siden er en offentlig side 
som alle kommuner kan linke opp til. 
«FiksGataMi» sender nå veisaker også 
til vegvesenet slik at kommuner ikke 
trenger sende saker videre. Her kan man 
rapportere, finne eller diskuter lokale 
problemer som tagging, søppel, hull i 
veien, eller ødelagte gatelys. 

Når det gjelder øvrige tilbakemeldinger 
kan vi oppfordre publikum til å bruke 
postmottak@tynset.kommune.no.

Unngå frosne 
vannledninger
 

Vinteren står for tur. Det kan være lurt 
å være på vakt og ta forholdsregler mot 
frosne vannledninger.

Dette kan være:

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

•	 Unngå	unødvendig	tråkk/trafikk	
over	områder	der	det	ligger	
vannledninger

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

 
I områder med offentlig vann-

forsyning er Tynset kommune ansvarlig 
for vannforsyningen fram til og med 
stoppekran for stikkledning inn til 
privat eiendom.

Utdeling av legatmidler 2011
Gunnar Budde Berghs Legat

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i vanskeligheter på grunn av 
sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn. 

Søknadsfrist er 10. desember 2011. 

Søknader med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:  

Gunnar Budde Berghs legat
Tynset kommune
v/Regnskapsleder
2500 Tynset

Foto:	©	Shutterstock
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Leiekjørere i Tynset kommune 2012 - 2014
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark, § 5a, formannskapets vedtak i sak 133/08 og delegert vedtak 564/11 gis følgende 
personer løyve til å drive leiekjøring i Tynset kommune for perioden desember 2011–  mai 2014:

Ingebrigt Storli Kvikne 977 06 936
Ingar Frengstad Kvikne 909 75 996
Halvor Løkken Kvikne 909 79 266 
Rune Storli Kvikne 995 85 227
John A. Stenrud Kvikne 481 64 311
Olav Moen Kvikneskogen 907 91 031
Odd Arne Rønning Nytrøa 412 50 866
Jarne Storås Lonåsen / Magnilldalen 907 94 570
Dag Fristad Tunndalen – Åsan (Tynset vest) 900 16 075
Sindre Gjelten Tunndalen – Åsan (Tynset vest) 905 06 943
Vidar Westgård Aumlia – Brydalskjølen (Tynset øst) 905 92 497
Savalen Bygde- og hytteservice DA v/ Einar Fremmergård
 Fåset – Savalen 954 36 184
John Bjørkeng Fåset – Savalen 958 09 942
Nord-Østerdal Utmarkstjenester v/ Kristian Lund-Vang
 Tynset – Savalen 413 70 276
Tynset vaktselskap v/H. Hugubakken Tynset – Aumdalen – 
 Gammeldalen – Hemstadvangen 951 39 489
Ola Tangen Brydalen 906 67 558
Trond Rusten Brydalen 959 45 870
Nils Terje Brydalseggen Brydalen 482 60 163
Tore Torud Tylldalen 917 21 266
Terje Redtrøen Tylldalen 906 29 795
Engebret E. Horten Tylldalen 901 67 870

Personene fordeles etter lokal tilhørighet, men kan ta imot oppdrag i hele kommunen. 
Løyvehaverne oppfordres til å samarbeide for å gi best mulig service til publikum. 

Unngå 
tomgangskjøring

Unødig tomgangskjøring i og ved 
bebyggelse er forbudt, jf forskrift 
om kjørende og gående trafikk 
(trafikkreglene), §16.

Tomgangskjøring fører til 
betydelig forurensing, både nede 
ved bakken og oppe i lufta. 

Bileiere som lar motoren på 
tomgang forurenser lufta som gir 
problemer for barn og mennesker 
med astma og luftveissykdommer, 
og globalt fører til alvorlige 
klimaendringer. 

Tynset kommune oppfordrer 
alle bileiere om å ta hensyn til folks 
helse og miljøet, og unngå unødig 
tomgangskjøring.

Starter du dagen med å skrape is 
av rutene? Dekk til rutene på bilen 
for å unngå å måtte starte turen 
med å skrape is mens motoren 
går på tomgang. Motorvarmer 
og kupevarmer en halvtime før 
kjøreturen starter vil redusere 
behovet varme opp bilen og 
redusere forurensingen.

SPAR DRIVSTOFF!

SPAR PENGER! 

SPAR MILJØET! 

Illustrasjon:	Svein	Nyhus,	Grønn	hverdag

Foto:	©	Shutterstock



14 Nr. 4/2011

Kommunen informerer

Biblioteket
på nett

Websøk
Websøket er bibliotekets database på Internett. I 
websøket kan du søke blant bøker, lydbøker, musikk 
og filmer. Websøket er tilgjengelig 24 timer i døgnet. I 
websøket inngår Meg & Mitt som gjør at du kan ha full 
oversikt over ditt låneforhold til enhver tid. Her kan man 
reservere lån, forlenge lånetiden og bestille lån.

Meg & Mitt
For å få tilgang til å logge deg på Meg & Mitt må du ha 
en pinkode. Har du ikke pinkode til pålogging, ta kontakt 
med biblioteket. Du kan også registrere deg som ny 
bruker på websøk. Klikk på Logg inn under Meg & Mitt 
i venstre kolonne.

Adressen til Websøk og Meg & Mitt 
http://asp.bibits.no/tynset.fb

Åpningstider i romjula

Servicetorget 

Julaften  kl 08.00 – 12.00
Romjula   kl 09.00 – 14.00
Nyttårsaften  kl 09.00 – 12.00

Bibliotekets åpningstider i jula

Hovedbiblioteket:
Julaften og nyttårsaften lukket

Vi holder åpent følgende dager i romjula:
Tirsdag 27.12.
Onsdag 28.12.
Torsdag 29. desember kl 11.00 – 14.00
 
Kvikne	bygdebibliotek:
Lukket i romjula
 
Velkommen til biblioteket mandag 2. januar!

Tynset legekontor
Tirsdag 27.12. tom fredag 30.12.  kl 09.00 – 13.00
Telefontid     kl 09.00 – 12.00                                  

Det er åpent kun for øyeblikkelig hjelp.
Blodprøver før legetime kan ikke tas i romjula.
Husk medisinbestilling i god tid før jul – dvs senest uke 50. 

Landbrukskontoret
Åpent dagene tirsdag 27.12. onsdag 28.12. 
og torsdag 29.12 kl 09.00-14.00

Helsestasjonen
Åpent tirsdag 27.12. kl 09.00 - 14.00
Lukket i romjula

Fagseminar

Drift i et villere, våtere 
og varmere landbruk
26.01.12 kl. 10.00-15.00 i Storsalen, Tynset Kulturhus
 
Program kommer etter hvert på kommunens hjemmeside. 
Arrangører er Landbrukskontorene i Fjellregionen, Norsk 
Landbruksrådgiving, Tine, Nortura, Småfeprogrammet, 
Storsteigen VGS, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget. 
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BILLETTSALG
Telefon billettbestilling: 62 48 52 03

Åpent for billettsalg og reservering mandag-fredag 10:00 – 16:00
Egne åpningstider i romjula.

Forøvrig er billettsalget åpent 1 time før kino og arrangementer.

Bestill dine billetter på nett!
Du kan kjøpe billett til kino og arrangementer på www.tynsetkino.no. Du får muligheten for å skrive 
ut billetten hjemme på din skriver. Ta den med og vis den fram for strekkodelesing i døra inn til salen.

Det skjer i Kulturhuset
Lørdag 17.12.11 15.00 Julebasar og konsert
   Liten konsert med innslag fra korpsene og drilltroppen.
   Trekning av årets julebasar. Arr.: Tynset skolemusikkorps
Mandag 19.12.11 18.00 ”God Jul åt dåkk alle” - Teatralis’ juleforestilling er satt sammen 
   av nye og gamle julesanger, juleleker og julehistorier. 
   Den framføres av allsidige aktører fra hele Nord-Østerdalen
Torsdag 12.01.12 19.00 Bokbad: Mord og mørke gjerninger - Jørn Lier Horst
Fredag 20.01.12  Bokbad: Vannets makt og historie - Terje Tvedt
Lørdag 04.02.12 18.00 UKM 2012
Fredag 10.02.12  Konsert
Torsdag 16.02.12  Avslutningskonsert NØVGS prosjektuke
Onsdag 07.03.12 15.00 Myldredagen kulturskolen
Lørdag 10.03.12  Teater innlandet ”Snik og Snok på månen”
Onsdag 21.03.12  Riksteateret framfører ”Karius og Baktus”
Fredag 30.03.12  ”Boomtown” - nyskrevet musikal om Røstvangen gruver

Vi minner om at JULEUTSTILLINGA 2011 er åpen til og med torsdag 5. januar 2012.
Astrid Grue – keramiske skulpturer
Synnøve Korssjøen – korpus og smykker i metall
Asbjørn Petershagen – malerier
Arr: Tynset Kunstlag.

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fi as.no

Julesekk og kalender
Ekstrasekk for julepapir kommer 
i postkassa før jul. 
 
Du får også miljøkalenderen for 
2012 med både tømmeplan og 
sorteringsveileder.
 
Vi i FIAS ønsker alle en 
trivelig førjulstid.  

OG TØMMEPLAN

Miljøkalender
2012

Rute 2 i Alvdal og Rendalen kommune

FIAS_kalender_2012.indd   1

20.10.11   15.23

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Åpningstider i jula
Gjenvinningsstasjoner:
Røros:  torsdag 29/12 kl. 11.00–14.00
Tynset:  tirsdag 27/12 og fredag 30/12 
 kl. 11.00–14.00
Koppang: onsdag 28/12 kl. 11.00–14.00

Øvrige stasjoner er stengt i jula. Avvikende 
hentedager i jula finner du i miljøkalenderen.

Vi i FIAS ønsker dere alle en 
riktig god jul!
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Et av studiekravene i praksisperioden var 
å arrangere livsgledeuke for eldre. Dette 
ble gjennomført første uka i november 
med stor suksess. Innholdet skulle være 
miljøterapeutiske tiltak med utgangspunkt 
i brukermedvirkning, integritet og positive 
opplevelser i hverdagen. Målet var å spre 
livsglede, aktivisere eldre og få med beboerne 
som sjelden er deltagende på aktiviteter. 
Livsgledeuka ga gode opplevelser og gode 
minner gjennom mange tilbud og aktiviteter.

Første dag ble gjennomført på 
Frivilligsentralen. Sykepleiestudentene fikk 
hjelp av næringslivet på Tynset. Tynset Taxi 
sponset skyss, Kiwi sponset rømmegrøt og 
spekemat. Underholdningen var sang av Eggen 
barnehage og pianospill av Gudrun Bakken. 
Det ble også vist film fra tidligere livsgledeuke 
som studenter har gjennomført. Dette skapte 
glede, gode minner og samhørighet.

Ved hjelp av Cubus sin gavmildhet på spa-
produkter ble dag to også en stor suksess. På 
hvert bad som ble gjort om til SPA var det 
stemningsfull rolig musikk, tente stearinlys, 
badekar fylt med skum og duft av herlige 

kremer og såper. Pasienter fikk tilbud om 
fot- og håndbad, neglstell, karbad og massasje.  
Tilbudet ga god stemning som spredde glede 
på hele huset i en ellers så hektisk hverdag. 
Følelsen av gode øyeblikk var til stede. 
Pasientene strålte av glede.

Dag tre var bakedag hvor gamle minner 
om julebakst og tradisjoner fra den travle 
førjulstiden ble hentet fram. Studenter og 
pasienter stekte lapper som ble spist under 
andakt og salmestund av presten. Baking av 
peppernøtter, boller og steking av krummer 
ble det også tid til. Bakedagen skjerpet 
luktesansen og aktiverte gode minner for både 
beboerne, studenter og personalet.

Siste dag var todelt med tur ut på byen eller 
høstlunsj inne på sykehjemmet. Til lunsjen 
ble det servert tradisjonskost som blant annet 
rakfisk med tilbehør. Også denne dagen ga 
livsglede og livsmot.

Livsgledeuken ble gjennomført av syke-
pleiestudenter Grethe Stubsveen, Inga 
Plassen, Ragnhild Riise og Ella Karin Reitan. 
Høgskolelektor Karen Lysberg var veileder.

Tekst: Grethe Stubsveen, Inga Plassen,  
Ragnhild Riise og Ella Karin Reitan
Foto: Livsgledeuken

Fire sykepleiestudenter som går 
nett- og samlingsbasert syke-
pleierutdanning på Høgskolen 
i Hedmark, har hatt 10 ukers 
praksis på Tjønnmosenteret. 
Dette er en rapport skrevet av 
fire studenter som gjennom-
førte prosjektet.

Livsgledeuken for eldre 2011
Fra	Livsgledeuken	for	eldre		2011
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Navnet er en sammenstilling av forbokstavene 
til samarbeidende kommuner Tynset, Tolga, 
Rendalen, Alvdal, Folldal og Os. Det nye 
navnet (utales med én t) trådte offisielt i kraft 
fra 21.november. Ny daglig leder er Betine 
Fiskaa Johannessen som tiltrådte stillingen i 
august da tidligere leder Rolf Norsen gikk av 
med pensjon. 

Johannessen har bakgrunn som 
dramapedagog og instruktør. En påbegynt 
masteroppgave i kultur og administrasjon har 
hun satt litt på vent. 

– Da jeg fikk denne jobben måtte jeg bare si 
ja, sier Johannessen som tok med både samboer 
og barn og flyttet til Tynset.  Den dekker hele 
spekteret jeg har utdannet meg innenfor og 
praksisen betyr mye for masteroppgaven, når 
jeg bestemmer meg for å fullføre den.

Erfaring og engasjement som verktøy
Ttrafos mål er å være en ressurs og legge til 
rette for at alle som vil, unge som gamle, skal få 
drive med teater på et eller annet vis: enten det 
er som skuespiller, scenograf, manusforfatter, 
tekniker, regissør – eller som publikummer! 

–  Vi vil legge til rette for at teaterforestillinger 
og annen teateraktivitet lar seg gjennomføre. 
Vi kan bidra med produksjonsplanlegging, 
instruksjon, teknisk kompetanse, hjelp til 
søknadsskriving, nettverk, eller rett og slett 
bare gode råd. Enten det er en skoleklasse, 
en forening eller en vennegjeng, døren vår er 
åpen, inviterer Johannessen. 

– Vi har ikke en egen scene, målet er at det 
skal skje mer på scenen der folk bor! 

Teknisk ansvarlig i Ttrafo er Kai Findahl 
som har mange års erfaring med teater 
Fjellregionen. 

– Vi kaller oss av og til for et teaterverksted. 
Dette for å peke på at vi i likhet med et 
verksted er i besittelse av visse verktøy. Vi kan 
bokstavelig talt gi tilbud om verkstedplass og 
bistand til å lage rekvisitter. Kai kan leies inn 
på oppdrag for å sette lys og lyd eller at kjøre 
kurs i dette for å øke kompetansen hos de 
enkelte amatørteatrene eller skolene. 

– For oss er de viktigste verktøyene 
kunnskap, erfaring og engasjement. Disse 
verktøyene skal brukes til å utforske, utfordre 
og utvikle teaterlivet i regionen, poengterer 

Ttrafo – Teater Fjellregionen

Tekst og foto: Ingrid Eide

Johannessen, som gjerne tar imot flere fore-
spørsler om bistand fra de som driver med 
teater i hele regionen.  

 
Amatører og profesjonelle 
Den første store oppsettingen i regi av 
TTRAFO er historien om Røstvangen 
Gruver som skjer i påskeuka 2102. Dette er 
et stort samarbeidsprosjekt med frivillige 
og profesjonelle krefter, Sangkoret Ljom og 
dansere fra kulturskolen. Rolf Norsen og 
tidligere kultursjef i Tynset Jon Ole Hokstad 
begynte å samarbeide om denne oppsettingen 
flere år tilbake i tid. Betine jobber også 
mye mot skoler i regionen med revy og 
skoleforestillinger. 

Ttrafo samarbeider også med biblioteket 
om fortellerstunder for barn mellom tre og 
seks år. Dette er et lørdags formiddagstilbud 
for foreldre og barn i biblioteket. 

– Vi vil blåse skikkelig liv i forteller-
tradisjonen igjen, noe som også er viktig for 
barns språkopplæring og forståelse poengterer 
Ttrafos nye daglige leder, Betine Fiskaa 
Johannessen.

Teater Fjellregionen har fått 
både nytt navn og ny leder. 

Teknisk	 ansvarlig	 Kai	 Findal	 og	 daglig	 leder	 Betine	
Fiskaa	Johannesen	viser	fram	logoen	til	Ttrafo
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Hvor god er Tynset kommune? 
Det avhenger av lokale forhold og hvem vi 
velger å sammenligne oss med. En privat 
bedrift er på mange måter enklere å måle enn en 
kommune. Der er de fleste aktiviteter innrettet 
mot å oppnå et størst mulig overskudd ved 
årets slutt. I en kommune handler det om å 
kunne gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. 
Det handler om å få best mulig tjenester tilbake 
av de ressursene som settes inn. Det handler 
ikke om å få et stort overskudd ved årets slutt. 
For å finne ut hvor god en kommune er blir det 
dermed naturlig å sammenligne seg med andre 
kommuner. Hvordan kan det gjøres?

Kommunekompasset
Kommunekompasset er et verktøy for å måle 
kommunens praksis, eller hvor god kommunen 
er på 8 ulike områder (se motstående side).

På hvert av disse 8 områdene kan  
kommunen skåre inntil 100 poeng. Den 
poengskår som kommunen oppnår, angir da 
hvor langt unna man er ”kommuneidealet” på 
hvert av disse områdene. Kommunekompasset 
vurderer så hvor nær kommunen er dette 
idealet og det gis en poengskår som gjenspeiler 
avstanden til idealet. Idealkommunen 
som beskrives av Kommunekompasset, er 
en kommune som jobber systematisk og 
planmessig, som vektlegger resultater og 
effektivitet, som er åpen og brukerorientert, 
som kontinuerlig evaluerer sine tiltak og 
resultater og som evner å lære av denne 
evalueringspraksisen. Med andre ord en 
effektiv, utviklingsorientert lærende og 
politisk målstyrt kommuneorganisasjon.

Kriteriene er tilrettelagt og tilpasset 
for norske forhold av professor Harald 
Baldersheim ved Universitetet i Oslo. Verktøyet 
er senest revidert i februar 2010 i samarbeid 
med søsterorganisasjonene til Kommunenes 
Sentralforbund (KS) i Sverige og Danmark. 
Det betyr at Kommunekompasset fra 2010 er 
et skandinavisk verktøy, noe som muliggjør 
sammenligninger på tvers av landegrensene. 
I Norge er det KS-konsulent (KS-K) som har 
rettighetene til å bruke verktøyet.

Hvor mange kommuner benytter 
kommunekompasset? 
Totalt har mer enn 45 norske, 75 svenske 
og 6 danske kommuner blitt evaluert en 

eller flere ganger etter prinsippene fra 
Kommunekompasset. Den minste kommunen 
har rett over 1.000 innbyggere, mens den 
største har over 400.000 innbyggere. 

Hvordan evalueres det? 
Gjennom intervjuer med formannskap, 
ordfører, rådmann, virksomhetsledere, 
stab og tillitsvalgte, avdekkes det hvordan 
kommunens praksis er på åtte sentrale 
fokusområder. I tillegg hentes det inn 
nøkkeltall for kommunens bruk av ressurser 
på ulike områder.

Hva er sluttproduktet? 
Etter intervjuene og evalueringen utarbeides 
en kortfattet rapport. Rapporten består i 
hovedsak av to deler. I første del sammenlignes 
kommunens resultater med andre kommuner 
som har gjennomført evalueringen, mens 
i andre del gås det detaljert gjennom 
kommunens egen praksis. Kommunen gis en 
skår på hvert av de 8 områdene sammen med 
forklaring/grunngiving for poengsettingen. 
Rapporten inneholder forslag til forbedrings- 
og/eller utviklingstiltak. 

Det hele kan gjerne avsluttes med et 
utviklingsseminar der rapporten presenteres 
og hovedfunn diskuteres slik at man oppnår 
økt bevisstgjøring på forbedringspotensial. 
Hensikten med evalueringen er å finne ut 
hvor god eller dårlig kommunen er på de 8 
ulike områdene sammenlignet med andre 
kommuner, for deretter å arbeide systematisk 
med å bli bedre. Det er ikke hvor mange penger 
du har til rådighet som bestemmer hvor god 
du er, det er hvordan du velger å anvende dem.

Hvor god er du?
Er du rask til beins? 
Hvor god er du egentlig? 
Sammenlignet med hvem? 

Det er en årsak til at konkurranser deles opp i klasser slik at resultater 
blir sammenlignbare. Så om du er rask til beins og hvor god du framstår, 
bestemmes derfor av hvem du sammenligner deg med.

Tekst: Arild Einar Trøen
Illustrasjoner: KS og © Shutterstock



1.	 Offentlighet	og	demokrati	
Det første fokusområdet tar for seg kommunen som lokalde-
mokratisk arena, og vurderes ut fra områder som:

a.	 Finnes	en	plan/strategi	for	demokrati-utvikling?
b.	 Hvordan	informeres	innbyggerne	om	politisk	aktivitet?
c.	 Hvordan	informeres	innbyggerne	om	resultatene	av	

virksomheten	i	kommunen?
d.	 Hvordan	fremmes	innbyggerdialog	og	deltagelse?
e.	 Hvordan	arbeides	det	med	etiske	problemstillinger?

2.	 Tilgjengelighet,	innbygger-	og	
	 brukerorientering	
Det andre fokusområdet tar for seg kommunen som tjeneste-
produsent, og vurderes ut fra områder som:

a.	 Finnes	det	en	plan/strategi	for	brukerorientering?
b.	 Tilgjengelighet	og	service?
c.	 Hvordan	er	informasjon	om	servicetilbud	og	tjenester?
d.	 Valgfrihet	og	mulighet	til	å	påvirke	tjeneste/servicetilbudet?
e.	 Hvordan	jobber	kommunen	med	innbygger-	og	
	 brukerundersøkelser?
f.	 Hvordan	er	systemet	for	avviks	og	klagehåndtering	fra	
	 innbyggere	og	brukere	organisert?

3.	 Politisk	styring	og	kontroll	
Det tredje fokusområdet tar for seg kommunens politiske 
arena, og vurderes ut fra områder som:

a.	 Finnes	det	et	helhetlig	og	gjennomgripende	
	 styringssystem	for	kommunen?
b.	 Styres	kommunen	av	tydelige	kommuneovergripende	mål?
c.	 Hvilke	muligheter	har	politikerne	til	å	føre	
	 tilsyn	med	administrasjonen?
d.	 Hvordan	er	delegering	og	ansvarsfordeling	
	 mellom	politikk	og	administrasjon?
e.	 Hvordan	fremmes	den	gjensidige	forståelse	
	 av	oppgaver,	roller	og	spilleregler	mellom	
	 politikere	og	administrasjon?

 

 

4.	 Lederskap,	ansvar	og	delegering
Det fjerde fokusområdet tar for seg kommunens administra-
tive ledelse, og vurderes ut fra områder som:

a.	 Finnes	det	en	strategi	for	lederskap/ansvar	og	delegering?
b.	 Hvilket	ansvar	har	resultatenhetene	for	
	 budsjett,	personal	og	organisasjon?
c.	 Tydelighet	på	tverrfaglig	samarbeid	og	prosjektsamarbeid?
d.	 Hvordan	tydeliggjøres	ansvar	og	
	 forventninger	til	lederne	i	organisasjonen?
e.	 Hvordan	utøves	den	sentrale	administrative	
	 ledelsesfunksjonen	overfor	underliggende	avdelinger?
f.	 Hvordan	jobbes	det	med	lederutvikling	og	rekruttering?

5.	 Serviceutvikling	og	effektivitet	
Det femte fokusområdet tar for seg hvordan kommunen job-
ber med effektivitetsutvikling, og vurderes ut fra områder 
som:

a.	 Finnes	det	en	plan/strategi	for	kontinuerlig	
	 resultatfokus	og	effektivisering?
b.	 Strategier	for	å	synliggjøre	sammenhengen	
	 mellom	kostnader	og	resultater?
c.	 Oppfølging	og	kontroll?
d.	 Hvordan	kommuniseres	og	føres	de	strategiske	diskusjoner	
	 rundt	ressurser	og	resultat?
e.	 Hvordan	benyttes	sammenligning	som	et	
	 ledd	i	service	utvikling	og	effektivisering?
f.	 Samarbeid	med	eksterne	for	å	øke	effektiviteten?

6.	 Kommunen	som	arbeidsgiver
Det sjette fokusområdet ser på hvordan kommunen håndterer 
sin rolle som arbeidsgiver, og vurderes ut fra områder som:
 

a.	 Har	kommunen	en	overgripende	arbeidsgiverpolitikk?
b.	 Kommunen	som	attraktiv	arbeidsgiver?
c.	 Kompetanse-	og	medarbeiderutvikling?
d.	 Lønnspolitikk	og	resultatfokus?
e.	 Kommunens	arbeid	med	arbeidsmiljø	og	
	 medarbeiderutvikling?
f.	 Kommunens	arbeid	med	mangfold?

7.	 Utviklingsstrategi	og	lærende	organisasjon	
Det nest siste fokusområdet ser på hvilken måte kommunen 
jobber med kvalitet og utvikling, og vurderes ut fra områder 
som:

a.	 Strategisk	kvalitetsarbeid	og	serviceutvikling?
b.	 Læring	og	fornyelse	gjennom	”overvåking”	av	omverden?
c.	 Kreativitet	og	innovasjon?
d.	 Strategisk	IKT-arbeid?
e.	 Omdømmearbeid?

8.	 Kommunen	som	samfunnsutvikler	
Det siste fokusområdet tar for seg kommunens ansvar for lo-
kalsamfunnet, og vurderes ut fra områder som:

a.	 Har	kommunen	en	oppdatert	kommuneplan?
b.	 Samarbeid	med	frivillige	lag	og	organisasjoner?
c.	 Kommunens	rolle	i	utvikling	av	kulturlivet?
d.	 Kommunens	rolle	i	utvikling	av	næringslivet?
e.	 Kommunens	internasjonale	kontakter?
f.	 Krisehåndtering	og	risikoanalyse?
g.	 Miljø	og	bærekraftig	utvikling?
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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     postmottak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon  62 48 03 11

Kulturkaféen og billettbestillinger
Telefon  62 48 52 03

Kulturtjenesten
Telefon  62 48 50 00

Biblioteket
Telefon  62 48 52 18 (Tynset)
  62 48 41 86 (Kvikne)

Landbruk og miljø
Telefon  62 48 90 00

Tekniske tjenester
Telefon  62 48 50 00

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dette til kommunens tekniske vakt:
Telefon  911 25 533

PP-tjenesten
Telefon  62 48 50 00

Barneverntjenesten
Telefon  62 48 50 00

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp
Telefon  62 47 10 35

Tynset legekontor
Telefon  62 48 51 60

Åpningstider
Mandag–torsdag  08:00 – 15:00
Fredag   10:00 – 15:00

Telefontider 
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

Helsestasjonen
Telefon  62 48 51 53

 

Gudbrandsdalen krisesenter, Lillehammer
Telefon  61 27 92 20

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 00

Furumoen Pensjonærhjem
Telefon  62 48 51 89

Enan Trygdesenter
Telefon  62 48 41 93

Tronstua barnehage
Telefon  62 48 50 67

Skogstua barnehage
Telefon  62 48 50 65

Haverslia barnehage
Telefon  62 48 50 62

Tynset opplæringssenter
Telefon  62 48 58 90
Internett  www.tynset.kommune.no

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 60
Internett  www.tynset.kommune.no

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

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

Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Foto: Ingrid Eide

Jørn Lier Horst arbeider som etter-
forskningsleder i politiet i Vestfold 
og som foreleser ved Politihøgskolen. 

Med sine romaner om politiførste-
betjent William Wisting regnes han som 
en av Norges fremste krimforfattere. 
Hans nyeste bok ”Vinterstengt” kom ut 

høsten 2011. 

Han vil med bilder og eksempler fra 
sin etterforskningskarriere ta oss med 
i fotsporene til drapsmenn og andre 
brutale forbrytere - inn bak sperre-
båndene, inn på åsteder og inn i lit-
teraturen. Samtalepartnere er Tone 

Hagen og Bjørn Tore Grutle.

Du kan lese mer om Jørn Lier Horst på
www.jlhorst.com
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