
Godt nyttår alle sammen!  

Skulle ønske året 2021 startet annerledes, men vi må forholde oss til realiteten med økende smitte i 

hele landet. Derfor blir året innledet av en 14 dagers omfattende dugnadsinnsats. I går kom 

regjeringen med anbefalinger som kommunen mener det er viktig å etterleve og følge opp.  

Det har heldigvis gjennom jula på Tynset vært få smittetilfeller og god kontroll på smittekilder. I går 

ble det påvist smitte hos 2 nye personer. Disse er smittet utenfor regionen, men er bosatt i Tynset. 

Disse har forholdt seg i karantene og det er god kontroll på smitteveier. Vi mener derfor at 

smittesituasjonen hos oss fortsatt er god, men samtidig svært skjør siden det er såpass mye smitte 

rundt oss på alle kanter. Derfor er det viktig at også vi tar i et tak de neste 14 dagene for å snu den 

smittetrenden vi nå ser på landsbasis.  

Det regjeringen anbefaler er som følger: 

• Unngå å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene (Unntak for aleneboende, som kan ha eller 

gå på besøk til 1-2 faste venner/fast husstand. Det er også unntak for barn og barneskoler 

ved at de kan ha besøk fra egen kohort). 

• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og 

livssynssamlinger innendørs utgår inntil videre. Kommunen vil gjøre en løpende vurdering i 

samarbeid med bl.a TIF om det etter hvert vil være mulig å åpne for treninger innenfor gitte 

retningslinjer (eks trening i rene årsklasser, holde seg til en aktivitet). Avventer også her et 

møte i idretten der NIF er sentral. Kulturskolen holder åpent for en til en undervisning, men 

vil ikke ha noen form for gruppeaktivitet de neste 14 dagene. 

• Unngå unødvendige reiser i inn- og utland. 

• Hjemmeundervisning for universiteter, høyskoler og fagskoler frem til 18. januar. 

• Ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt nivå. Dvs. større krav til bla. avstand, 

og kohorter, noe som kan resulterer i noe hjemmeundervisning. 

• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. 

• Butikker og kjøpesenter bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand. 

Dette gjelder også bibliotek, treningssenter, svømmebasseng og flere andre offentlige 

møteplasser. 

• Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. 

• Maks fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, for eksempel bursdag i 

leid lokale.  

• Maks 10 personer på innendørs idrettsarrangement, seminarer, seremonier etc. (Unntak ved 

begravelser, der det er tillatt med 50 personer og på arenaer der det er fastmonterte stoler 

som for eksempel. på kino i Tynset kulturhus). 

 

 

Jeg vil ellers minne om at vaksinasjon starter denne uka. Vaksinasjon vil deretter foregå i et noe 

ukjent tempo, siden dette styres av tilgang på vaksine.  

 

Kommunen vil også følge oppfordringen om mer hjemmekontor de neste 14 dagene, men dette skal 

ikke gå utover bruker eller tjenesteproduksjon. Oppfordrer i denne forbindelse også publikum til å 

bruke hovedsakelig digitale skjemaer, og om å bruke telefonen fremfor personlig oppmøte der det er 

mulig. 

 



Så vil jeg minne om at vi er på oppløpssiden av denne pandemien, men det er et langt oppløp! Husk 

at det er lys i tunellen, så nå handler det om å gjøre det vi kan for å komme i mål.  

Derfor håper jeg at alle respekterer regjeringens anbefalinger og gjør sitt til at vi har en fortsatt god 

smittesituasjon om 14 dager, slik at vi alle da blant annet kan gjenoppta våre fritidsaktiviteter. Det er 

i alle fall kommunens intensjon og mål       . 

 

Mvh ordfører og kommuneoverlege 


