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– Et år med byggearbeider har gått forunderlig fort og smertefritt, forteller Urset. Drøye 100 
nye kvadratmeter er innredet og tatt i for alle brukere. Ikke minst for barne- og ungdomsgruppa 
som kunne flytte fra kjelleren og opp i 1. etasje, noe som betyr forandring til det bedre. 

Sissel Urset har med tre års avbrekk vært ansatt ved Litun siden 1976. Få kjenner institusjonens 
historie bedre enn henne. Litun ble bygget som institusjon for psykisk utviklingshemmede 
i 1976. Dette var da en biinstitusjon under Åkershagaen på Hamar, og ble etablert som en 
stiftelse. I 1987 ble den underlagt Hedmark Fylkeskommune. Da HVPU-reformen (se egen 
faktaboks) kom i 1991 ble driften av Litun overtatt av Tynset kommune, og ble til Tjenesten 
for funksjonshemmede (TFF). Leiligheter ble bygget rundt Litun senter (dagsentertet) og i 
Haverslia ble det også etablert leiligheter tilknyttet senteret. 

TFF omfatter et stort tjenesteområde. Tilrettelagte boliger, avlastningsboliger, dagsenter 
og støttekontaktvirksomhet. Litun har i dag drøye 60 brukere. Dagsenteret har til bud til 
20 brukere som enten bor i leiligheter tilknyttet Litun eller som bor hjemme hos foreldre. 
33 personer bor i dag i egne leiligheter tilknyttet Litun, og 3 personer bor i bokollektiv. En 
avlastningsbolig tilbyr 4 plasser per avlastningsdøgn.  

– I avlastningsboligene har vi barn fra 4-5 års alder til personer langt opp i årene. Dette er et 
senter for brukeres livsløp, understreker Urset. 

TFF selger også avlastningsplasser til omkringliggende kommuner. Nå har også 
senteret etter utbyggingen fått en egen ”Snoezelenavdeling” eller en sanseavdeling.  Et eget 
terapibasseng er i bruk fra morgen til kveld. Litun senter har et tett samarbeid med skolen. 
Tynset opplæringssenter er også under samme tak, men omfatter ikke samme tjenesteområde. 

Den største endringen på disse 30 årene har i følge Urset vært ”inntoget” av fagkompetansen 
i tjenesten. Litun var tidlig ute med å ansette vernepleiere med høyskoleutdanning som hadde 
nye tanker omkring faget. 

– I boligene ved Litun ble det ansatt avdelingsledere og miljøterapeuter tidlig på 80-tallet. 
Etter hvert kom det inn flere fagfolk som jobber tverrfaglig og spiller på lag med brukerne som 
har fått mer sjølbestemmelsesrett. Denne kompetansen har betydd mye for fagmiljøet i alle 
kommuner i regionen. Gjennom dette har brukerne fått mye større muligheter for utvikling, 
mener Urset. I dag er over 100 personer på lønningslist til TFF fordelt på 50,4 årsverk.

– Også holdninger til hva psykisk utviklingshemmede er, har endret seg mye på disse åra, 
mener Sissel. Lituns brukere har alltid vært godt synlige i bybildet. Ikke minst gjennom Lituns 
egen teatergruppe Teatralis hvor brukerne våre virkelig har fått vist omverden hvor dyktige de 
er. Teatralis øver i kulturhuset hver uke, og her setter de hvert år opp en jul- og vårforestilling.  

– Du har vært i bransjen i over 30 år. Mange av de som jobber her har vært her siden 
1976. I dagens jobbsamfunn er det ganske uvanlig. Hvilken magnestisk kraft er det denne 
arbeidsplassen har?

– Brukerne. Den unike samhandlingen mellom brukere og ansatte. Her får du umiddelbar 
tilbakemelding fra brukerne, både på godt og vondt.  De er glade, omtenksomme og gir av seg 
sjøl. Vi som jobber her blir formet deretter, mener Sissel. Dette er en arbeidsplass som i alle år 
er preget av svært lite sykefravær og stabil arbeidskraft.

Fakta om HVPU-reformen

Hovedhensikten med reformen var å avvikle alle institusjoner innen Helsevernet for 
Psykisk Utviklingshemmede (HVPU). Ideen bak var bedre levekår, integrering og nor-
malisering. Institusjonsavviklingen innbefattet at 5100 personer skulle flytte fra institu-
sjon til egen bolig. Den enkeltes ønske om bostedskommune skulle legges til grunn ved 
utskrivning fra institusjon.

Litun Senter
– banebrytende institusjon

Sissel Urset, leder for Tjenesten for funksjonshemmede har sen-
ket skuldrene og går langsommere gjennom gangene ved Litun 
Senter. Hun nyter de nye større, åpnere og lysere lokalene. Snek-
kerne har pakket sammen og forlatt stedet. Nå er både ansatte og 
brukere tilbake til hverdagen. 
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Klimaspalten
Hva skjer’a?? 
Vi har fått spørsmålet, heldigvis: 

”Skjer det noe etter at denne klimaplanen ble ferdig? Eller ble det som 
vi sa, at planen ble lagt i ei skuff og glemt, sammen med så mange andre 
planer og nedstøvede forsetter?”

Jo da, det skjer da noe, om det ikke har vært en revolusjon. I siste klimaspalten nevnte vi 
de tre satsingsområdene energi, transport og landbruk. 

Om vi følger opp denne tråden, så har nå Tynset rådhus blitt koblet til fjernvarmenettet, 
og varmer opp etasjene med biovarme (pellets) fra Holmen Biovarme gjennom 
montering av radiatorer på det enkelte kontor. Dette vil bidra til en vesentlig reduksjon 
av strømforbruket, og forhåpentligvis vil den andelen som fyres med olje reduseres til 
fordel for ren biovarme i løpet av kort tid! 

Landbruk og miljø fikk midler til det regionale transportprosjektet som ble omsøkt i 
høst - her kommer det til å skje noe videre, så følg med!

Vet du forresten at en vesentlig del av bilturene våre er på strekninger under 2 km?  
De fleste klarer fint å gå denne strekningen på under en halv time, og vil da både få gratis 
trening, sparte utgifter og redusert utslipp! Faktisk vil du kunne få tid til overs dersom du 
planlegger slik at du handler f.eks én dag eller to i uka, og slipper å bruke tid på butikken 
hver dag! 

Utslipp fra landbruket er det tredje satsingsområdet i planen. Landbrukskontorene 
i regionen samarbeider for å få mer kunnskap om hva som må til for å drive slik at 
utslippene blir minst mulig. Dersom vi klarer å være i forkant av utviklingen vil vi stå 
sterkere, og kan gå framtida lyst i møte! I januar vil det bli arrangert et landbruksseminar 
på Tynset for Fjellregionen – møt opp her og delta i prosessen!

Men nå er det snart jul! 
Kanskje har du allerede snekret og sydd og bakt julegavene nå, men om du gjør som 
mange andre, og kjøper julegavene på butikken, så kan du jo være litt ekstra bevisst på 
at det du kjøper skader naturen minst mulig. Står valget mellom to ellers like produkter, 
så tenk på:

•	 RENHET:	Kjøp	varer	som	forurenser	minst	i	produksjon	og	som	avfall
•	 NÆRHET.	Kjøp	lokalt	produserte	varer	som	ikke	krever	lang	og	forurensende	transport.
•	 VARIGHET:	Kjøp	produkter	som	varer	lenge,	og	som	kan	repareres

Varer som er merket med SVANEMERKET er allerede 
kontrollert fra produksjon til resirkulering, og gir lite forurensing. 
Det kan være en god hjelp å se etter, og spørre etter, svanemerket. 

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

Foto : Ingrid Eide

Budsjettutfordringer!

Mer enn halvparten av norske kommuner 
må redusere driften i 2011 i forhold til nivået 
i 2010. Tynset kommune er blant disse 
kommunene. Årsaken er kort og godt at vi 
i løpet av noen år har økt driftsutgiftene så 
mye at bruker mer enn vi har inntekter til. En 
del av forklaringen ligger i store investeringer 
som gjør at renter og avdrag spiser stadig mer 
av driftsinntektene. Bak økninger i drift og 
gjennomføring av investeringer ligger sjølsagt 
et ønske både fra politikere, administrasjon og 
fagfolk i kommunen om å gi et så godt tilbud 
til befolkningen som mulig. Naturlig nok vil en 
utvikling som den vi har hatt gjennom flere år 
skape forventninger om å bygge ut og styrke 
tjenestetilbudet ytterligere. Den økonomiske 
situasjonen er nå slik at dette ikke er mulig. 

Inntektene som kommunen har er nokså 
upåvirkelige ut over det kommunen allerede 
har tatt hensyn til gjennom egeninntekter som 
eiendomsskatt og kraftinntekter. Den aller 
største delen av inntektene styres av staten 
gjennom inntektssystemet for kommuner 
og fylkeskommuner. For 2011 kommer vil 
dessuten dårligere ut enn gjennomsnittet 
av kommunene på grunn av endringer av 
tildelingskriteriene inntektssystemet.

Jeg har foreslått tiltak i 2011-budsjettet 
som er svært krevende å gjennomføre. 
Det er også forelått at vi gjennom hele 
økonomiplanperioden til og med 2014, må 
stramme inn til sammen omkring 10 mill 
kroner. Det skal ikke legges skjul på at det er 
skolene som må ta den største trøkken i 2011. 
I foregående års kommentarer til budsjett/
virksomhetsplan, - og i andre sammenhenger, 
har jeg sagt at vi må se i øynene at det er 
nødvendig å foreta en omprioritering og 
dreiing av ressursinnsats mellom de store 
tjenesteområdene skole/oppvekst og helse og 
omsorg (les: relativt større behov for helse- og 
omsorgstjenester på grunn av flere eldre og 
mer sammensatte og ressurskrevende behov). 

Men at forslagene til kuttiltak har fått den 
profilen de har i 2011, fritar absolutt ingen av 
tjenesteområdene i kommunen fra å bidra til 
den nødvendige omstillingen i årene fremover. 
Absolutt alle må utfordres på måten de driver 
på, - om de utnytter ressursene godt nok og om 
de gir innbyggerne de tjenestene de etterspør, 
- og med god nok kvalitet.

Når situasjonen er slik at en må kutte i 
drift, vil kravet om først å kutte ”unyttige” 
investeringer komme. Generelt er det slik 

at om vi kutter investeringstiltak, så kan vi 
uansett ikke bruke disse pengene til drift. Det 
er også stor forskjell på investeringer: noen 
”betaler” seg i prinsipp sjøl gjennom gebyrer 
og leie (som vann, avløp og utleieboliger). 
Andre investeringer har høy tilskuddsandel/
ekstern finansiering noe som gjør at de ikke 
ville blitt planlagt og gjennomført uten disse 
midlene. Med andre ord er det svært lite, for 
ikke å si ingenting, å hente for driftsformål om 
vi skulle kutte slike investeringer.

Tynset kommune er en robust organisasjon 
med masse kompetanse til å ta omstillinger. 
Og jeg følger meg trygg på at organisasjonen 
vil står sammen om å klare disse omstillingene 
uten at dette i for stor grad rammer brukerne. 

Med ønsker om en god jul
Jon	Ola	Kroken
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Etter et og et halvt år hvor Litun senter har fremstått 
som en byggeplass og tilværelsen for brukere og 
ansatte har vært som et nomadeliv i pappekser ble 
drøye 100 nye kvadratmeter ved  Litun  ble att i bruk 
i november. Nye lyse og mer tilgjengelig lokaler for 
alle ble innviet med åpen dag og festmiddag 18. og 
19. november. Mange gjester kom innom for å ta 
de nye lokalene i øyesyn, og 90 gjester var invitert 
til festmiddag. Rehabiliteringen fikk en prislapp  13 
millioner kroner,  inklusive interiør og sanserom. 

- En markering som denne åpningsfesten har 
stor betydning for samholdet, både for brukere 
og ansatte. I lang tid har vi sett fram til denne 
dagen, sa Sissel Urset.  Både Urset og leder for 
Tynset Voksenopplæringssenter Svanild Næverdal, 
berømmet alle for stor tålmod og uholdenhet 
under byggeprosessen. En ekstra takk rettet hun til 
vaktmester og rengjøringspersonalet!

Feiret splitter nye lokaler med fest!

Arvid Holøyen, stolt 
beboer, og en like 
stolt snorklippende 
Bersvend Salbu kunne 
19.  november endelig 
åpne ”nye” Litun Senter 
etter en sårt tiltrengt 
ansiktsløftning. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Terje	Nystuen	ved	Litun	senter	satte	stor	pris	på	besøk	
fra	Mahnaz	Moayeri

Tove	 Strandli	 og	 Ranveig	 Wintervold	 var	
snorholdere	 til	 en	 snorklippende	 ordfører	
som	åpnet	både	festen	og	nybygget.
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Fakta om Litun Senter

Tilrettelagt botilbud er botilbud for voksne 
utviklingshemmede, fysisk funksjons-hemmede og 
mennesker med psykiske lidelser. Hjelp og bistand i 
boligen tilpasses den enkeltes funksjonsnivå (dagtid, 
heldøgn). 

Kommunen disponerer pr. i dag 33 leiligheter 
til dette formålet. I tillegg tilbys et bokollektiv for 3 
personer.

...	forts.	side	8

Det	er	blitt	store	og	lyse	lokaler	som	både	ansatte	og	beboere	er	såre	fornøyde	med

Ørjan	 Pedersen	 tilbringer	 mye	 tid	 på	 arbeidstua	
sammen	med	Helen	Wilson
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Mer fakta om Litun Senter

Avlastning
Avlastningstilbud til familier med 
funksjonshemmede barn og unge, 
familier og personer med særlig 
tyngende omsorgsoppgaver.

Tilbudet gis i tilrettelagt 
avlastningsboliger for unge og 
voksne. 

Foruten regelmessig avlastning 
uke og helg, kan tilbudet gis i 
ferier og høytider. Tjenesten for 
funksjonshemmede administrerer 
ordningen. 

Støttekontakt
Støttekontakt er en rettighet noen 
mennesker har. Det kan være barn, 
ungdom, funksjonshemmede og 
voksne som trenger tjenesten. 

Støttekontakten skal være hjelpe-
apparatets forlengede arm, og skal 
gjennom samvær med bruker bidra 
til at evnen til å utfolde seg og å 
mestre ulike situasjoner blir bedre, 
slik at troen på en selv blir styrket. 

Støttekontakten er en ikke-
profesjonell hjelper som skal bidra 
til at det kan bygges bro mellom 
brukeren og resten av samfunnet 
-  kort sagt bedre evnen til mestring, 
samt å bedre det sosiale nettverket 
både praktisk og personlig.

Gave	fra	Tynset	kommune	fikk	plass	på	veggen	med	en	gang

Et	eget	”husorkester”	underholdt	gjestene	på	åpningsdagen
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Bakgrunnen for dette var en elevundersøkelse 
ved Nord-Østerdal videregående skole 
som avdekket behov for en slik tjeneste. 
Prosjektmidler ble søkt og det er mål om et 
treårig prosjekt i første omgang.

Hybelkontakten skal være:

•	 et	tilbud	til	hybelboende	ungdom	i	Tynset
•	 ikke	erstatning,	men	i	tillegg	til	heimen	og	

skolen
•	 voksenperson	som	tilbyr	samtaler	og	besøk	

på	hybelen
•	 kan	være	en	døråpner	i	Tynset	bl.a	i	forhold	

til	fritidsaktiviteter
•	 kan	også	være	en	døråpner	til	

hjelpeapparatet	for	øvrig

Hybelkontakt er Elin Brennmoen. Hun er 
organisert under helsestasjonen og har kontor 
der. Hybelkontakten har kontortid på Siva, 
Trontun og Holmen, en dag i uka på hver 
avdeling. 

Her er hun å treffe mandag fram til kl 18.00 
og tirsdag fram til kl 22.00. Elever, foreldre, 
hybelverter, lærere, kommunalt ansatte og 

Hybelkontakt-
prosjektet
Tynset kommune startet i høst et hybel-
kontaktprosjekt for å bistå hybelboende 
ungdom på Tynset.  

andre er velkomne til å ta kontakt på telefon 
45 63 33 68.

Eget fagteam
Et fagteam er opprettet i Tynset kommune 
med formål å jobbe til hybelboerens beste. 

Teamet består av:

•	 Elfrid	Skjæret		og	Dagny	Hauge,	helsesøstre
•	 Torleif	Sund,	rådgiver	NØVGS
•	 Ingeborg	Heggem,	psykiatritjenesten
•	 Oddbjørn	Flatgård,	pedagogisk/psykologisk	

tjeneste	(PPT)
•	 Elin	Brennmoen,	hybelkontakt

Aktiviteter for unge hybelboere
Flere aktiviteter er i skrivende stund oppe og 
går.

Kulturkaféen serverer middag for en billig 
penge mandag og onsdag fra 15.00-16.00 til 
hybelboere.

Det er treningstid i Holmenhallen for 
hybelboere mellom 17.30-18.30 på torsdager. 
Tilbudet er gratis.

”Møteplassen” er åpnet i Kulturhuset. Det 

er et treffsted for alle ungdommer på Tynset, 
i alder fra ungdomsskola og opp. Her kan man 
spille bordtennis og air-hockey, gjøre lekser 
sammen med andre, spille spill, delta i quiz 
eller på ulike temaer… eller rett og slett bare 
være sosial. 

”Møteplassen” er ungdomsstyrt og drevet 
med støtte av kultur og hybelkontakt.

Det er til enhver tid etterspørsel etter 
hybler. Det hadde vært svært ønskelig om 
alle som har noe ledig, hadde lagt det ut på 
Tynset kommune sin hjemmeside. Der er 
det allerede en link til ledige boliger/lokaler. 
Annonseringen er gratis og det er bare å ta 
kontakt med Servicetorget i kommunen.

Tekst: Elin Brennmoen
Foto: Ingrid Eide

Elin	Brennmoen	er	hybelkontakt	i	Tynset	komune
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Tekst og foto: Ingrid Eide

250 000 kroner 
til språkprosjekt 
i barnehagene

– Foruten å øke språkforståelsen skal prosjektet bidra til å utvikle 
flerkulturell praksis i barnehagen, opplyser Mariann Hagen, leder for 
barnehagene i Tynset. Barnehagene i Tynset og Nord-Østerdal har i de 
siste åra fått stor økning i antall minoritetsspråklige barn. Det skyldes 
både økt, tilflytting, arbeidsinnvandring og økt bosetting av flyktninger. 
Fordelingen er ulike barnehagene og kommunene imellom, men både 
Tolga og Tynset har barnehager der antall minoritetsspråklige er 25 
prosent.

 Hagen ser det interkommunale samarbeidsprosjektet mellom, Os, 
Tolga, Tynset, Alvdal,  Folldal og Rendalen som en god mulighet for å rette 
fokus mot de minoritetsspråklige barna i barnehagene i hele regionen. 
Barnehagene i Nord-Østerdal har mange år satset på språkutvikling. 
Hagen understreker viktigheten av å videreføre dette arbeidet, men det 
trengs også mer og styrket kompetanse innen dette feltet. 

Formalisert regionsamarbeid ønskelig
Skolene har i lengre tid hatt et formalisert regionsamarbeid med 
egen koordinator for kompetanseutvikling. Dette er også ønskelig på 
barnehagesida, og Hagen håper at dette prosjektet kan være med å bane 
vei for dette. 

– Slik kan vi sikre systematisk arbeid med språkstimulering generelt, 
og spesielt i forhold til de minoritetsspråklige barna. Vi tilfører ny 
kunnskap til ansatte i barnehagen, og samtidig er det viktig å utvikle det 
tverrfaglige samarbeidet rundt de fremmedspråklige barna. Vi vil også 
vektlegge og få til et godt samarbeid med hjemmet, poengterer Hagen. 

Barnehagene er ingen miniskole
Tynset kommune har etablert et eget tverrfaglig førskoleteam der det 
samarbeides med skole, helsestasjon, skolelege, PPT og barnevern, 
flyktningetjenesten og koordinator for flerkulturelt arbeid. 

– De siste to, tre årene har vi hatt et stort fokus på det vi kaller 
tidlig innsats, forteller Hagen. Det handler om å jobbe systematisk på 
individ- og systemnivå for å sikre godt tilrettelagte barnehagetilbud og 
å tilby bistand til barn i en tidlig fase av en mulig utvikling av vansker. 
Barnehagens betydning for det 13 årige skoleløpet er vektlagt i mye 
sterkere grad.  

– Men barnehagen skal ikke bli noen miniskole. Det er riktig og viktig 
å ha fokus på at barnehagen er et sted der barn lærer, men barnehagens 
læringssyn går ut på at barn i førskolealder lærer ved alt de gjør. De lærer 
av hverandre, både barn og voksne er modeller i forhold til læring. Barn i 
barnehage skal lære gjennom opplevelser, understreker Hagen.

Kostratall 2009

Prosentandel minoritetsspråklige av totalt barn i barnehage i 
samarbeidskommuner i Fjellregionen:

 Alvdal 0,9 Folldal 3,8
 Os 11,1 Rendalen 2,5
 Tolga 15,6 Tynset 6,1

Tynset er vertskommune for et inter-
kommunalt samarbeid i barnehagene. Det 
nylig igangsatte prosjektet som har fått 
250.000 i statlige bevilgninger skal øke 
språkforståelsen blant minoritetsbarn i 
barnehagen. 

Mariann	Hagen	er	leder	for	barnehagene	i	Tynset



11Nr. 4/2010

Behovet for nye permanente plasser sammen 
med behovet for rehabilitering av Tronstua 
barnehage, utgjør til sammen 120 plasser. Det 
er konklusjonen til ”Komite for oppvekst” som 
i juni la frem sin rapport angående framtidige 
barnehage plasser på Tynset. Da er det i følge 
rapporten ikke tatt hensyn til tilflytting. 

Behovet for nye plasser skyldes at flere 
foreldre også ønsker barnehageplass til de 
yngste barna, flere ønsker heldagsplass og 
plasser i midlertidige lokaler skal erstattes 
av permanente plasser. Mellom 2005 og 
inneværende år er det blitt opprettet 80 nye 
barnehageplasser på Tynset.

Uviss framdrift
– Men dagens økonomiske situasjon i 
kommunen gjør utbygging i takt med 
komiteens forslag til framdrift vanskelig, 
opplyser Mariann Hagen, leder for 
barnehagene i Tynset.  Komiteen foreslår å 
igangsette et forprosjekt for planlegging av 
en storbarnehage i samarbeid med Tynset 
Idrettsforening som skal ha kommet til en 

konklusjon innen behandlingen av budsjett og 
økonomiplan 2011-2014. Denne barnehagen 
med inntil 120 plasser er tenkt lokalisert til 
Nytrømoen. Om det ikke er hensiktsmessig å 
lokalisere alle plasser til Nytrømoen, utredes 
mulighet for annen lokalisering av Tronstua 
barnehage.

– Vi balanserer ganske bra etter dagens 
behov, opplyser Hagen. Alle som har søkt om 
plass i løpet av 2010 har fått plass, men alle har 
ikke fått innfridd sitt ønske om antall timer 
og hvilken barnehage. Fra januar i 2011 står 8 
søkere helt uten plass. 

 Etter den nye rettighetsloven er kommunen 
forpliktet til å tilby barnehageplass til alle som 
søker innen fristen og som er fylt et år før 
1. september i opptaksåret. Men uten flere 
plasser kan det være vanskelig å få plass midt 
i året.  

– For barn som er født etter 1. september 
kan barnet bli nesten to år før det får rett 
til barnehageplass, og dette kan opp-
leves urettferdig for mange, påpeker 
barnehagelederen. 

Barnetallet	på	Fåset	 stiger	og	barnehagen	 i	bygda	er	viktig	 for	 tilflytting.	 I	høst	åpnet	en	avdeling	med	14	nye	
plasser	i	en	modulbasert	løsning	i	tilknytting	til	skolen.	Foto:	Fåset	skole	og	barnehage

Fakta om barnehagene i Tynset

5 kommunale barnehager administrert i 
tre enheter : 

1)	Fåset	skole	og	barnehage,	2)	Kvikne	skole	
og	 barnehage,	 3-5)	 Haverslia,	 Skogstua	 og	
Tronstua	barnehager	på	Tynset

I tillegg kommer fire private barnehager i 
kommunen: 

1)	Eggen	barnehage	(Tynset),	
2)	Furumoen	barnehage	(Tynset)
3)	Lekestua	barnehage	(Tylldalen)
4)	Øyan	barnehage	(Telneset)

Litt historikk
Skogstua barnehage som ble åpnet 
i 1975 var den første planlagte 
barnehagen i Tynset og ble bygd som 
to avdelingsbarnehage. Etter hvert 
ble det åpnet kommunale og private 
enavdelingsbarnehager, Tusshaugen, 
Furumoen og Skogly.  Rundt 1980 var det 
gratis førskoletilbud for 6-åringer i alle 
grender. 

Mellom 1988 og 1990 investerte 
kommunen stort i barnehager. Haverslia 
med tre avdelinger åpnet i 1989, samme 
høst åpnet Tronstua to av sine avdelinger. 
Da Skogly ble slått sammen med Tronstua 
fikk denne barnehagen fire avdelinger. Det 
var også i disse åra at Kvikne barnehage, 
Fåset barnehage og Lekestua barnehage 
i Tylldalen ble bygget. Etter at Øyan og 
Eggen skole ble nedlagt ble det opprettet 
barnehager i disse lokalene.

Behov for nye barnehageplasser i Tynset
Kommunen står over for nye og betydelige investeringer i 
barnehagene på Tynset. Hvis barnekullene på Tynset holder seg 
stabile og med utgangspunkt i ventelister vil det i løpet av få år 
være behov for cirka 70 nye barnehageplasser. 

Barnehager viktig for tilflytting
– Tilgang på barnehageplasser er svært viktig 
for rekruttering og tilflytting. Nå drives 
barnehager også i midlertidige lokaler, og 
dette gjør at vi i dag kan gi et tilbud til alle 
barn med rett til plass, opplyser Hagen.  I høst 
åpnet 14 hele nye plasser i Fåset barnehage i 
modulbaserte lokaler. 

I 2009 hadde 95,5 prosent av barn mellom 
1-5 år har plass i barnehagene på Tynset. 
Nærmere en tredjedel av barna går i privat 
barnehage. 
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Kurs i miljøplan 2011
Enhet for landbruk og miljø samarbeider med 
Norsk landbruksrådgivning i Nord- Østerdalen 
(Forsøksringen) om å kjøre nye kurs for miljøplan 
i landbruket. Det er planlagt å kjøre både 
nybegynnerkurs og oppfriskningskurs vår og høst 
2011. 

Nybegynnerkursene vil gå over tre kvelder, 
og arrangeres grendevis i kommunene. 
Oppfriskningskursen vil gå over én kveld, med 
hovedfokus på kart og oppdatering av miljøplanen. 
Følg med på kommunens nettside for mer 
informasjon! 

Brøyting og strøing
Brøyting av kommunale veier vil i vinter i hovedsak foregå i ordinær arbeidstid, men 
fordi brøyting gjøres mer effektiv før det blir trafikk 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 setter 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 offentlig sted er tillagt ansvar for både snørydding og strøing av fortauet. 

Unngå frosne vannledninger
Vinteren er kommet! Da kan det 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.

Hvem har ansvar i de områder det er offentlig vannforsyning?
Tynset kommune er ansvarlig for vannforsyningen fram til og mede 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.

Foto:	Ingrid	Eide

Ikke putt det i do
Det kommer mye forskjellig inn på kommunens renseanlegg som ikke skal dit. Det 
mest vanlige er microfiberkluter, vaskefiller, truser, sanitærbind, teposer, tannpirkere 
og Q-tips. I tillegg til at det stopper pumper og vanskeliggjør renseprosessen på 
renseanleggene, er det også stor fare for at dette tilstopper både din private avløpsledning 
og de offentlige avløpsledningene. Lever derfor dette avfallet i restavfallssekken og ikke 
putt det i do.

Videre er maling, løsemidler og kjemikalier helse- og miljøfarlig avfall og skal ikke 
i doen, men leveres til FIAS eller andre som har tillatelse til sortering og transport av 
denne type avfall. 
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Bondekafé Landbrukets hus 
- første mandag i måneden

Landbrukskontoret i lag med bedriftene på Landbrukets hus starter opp med bondekafé den 6. 
desember kl 10:00. Det vil da være muligheter for å gi innspill på handlingsplanen for landbruk 
som skal vedtas i Tynset i 2011. 

Neste møte vil bli 3. januar der det vil være muligheter til å spørre ut Caspar Schärer fra 
Landbrukskontoret om ting vedrørende produksjonstilskuddsøknaden som har frist 20. 
januar. Bondekafé vil ha en liten faglig del på hvert møte, ellers sosialt. 

Det vil være mulighet til å kjøpe seg en matbit og kaffe.

Møtedatoer fram til sommeren: 3.januar, 7. februar, 7. mars og 4. april

SETT	AV	FØRSTE	MANDAG	I	MÅNEDEN	TIL	SOSIAL	OG	FAGLIG	PÅFYLL

Velkommen!

Fagmøtet om nydyrking og landbruksvei 

Enhetene Landbruk & miljø og Plan, byggesaker & geodata arrangerte fellesmøte 3. november 
med ca 40 oppmøtte. Det var foredragsholdere fra Fylkesmannen og Norsk Landbruksrådgiving 
i Nord-Østerdal. Foredragene ligger ute på Tynset sine nettsider www.tynset.kommune.no

Viktige punkt:

• Send søknad i god tid før planlagt oppstart av dyrking til kommunen
• Konsekvensutredning vurderes ved søknader på 50daa og må til ved over 300 daa
• Sikre at du har veirett til nydyrking
• Gå igjennom betingelsene for nydyrkingen med entreprenøren 
• Når dyrkingen er ferdig husk å ta jordprøver, sikre rett gjødsling og kalking
• Meld i fra om når du er ferdig så kommunen kan godkjenne dyrkinga
• Søknadsskjema finner du på slf.no eller landbruk sine nettsider

La alkoholen stå når barna er med på fest
Det store flertall ønsker ikke å drikke alkohol i barns nærvær. I desember øker alkoholforbruket, 
og voksne bør være ekstra oppmerksom på hvor, når og hvordan de drikker.

Her er noen gode huskeregler:

• La barna se at voksne kan kose seg uten alkohol, selv til mat i jula
• Fyll er uakseptabelt
• Skill mellom det som passer når bare voksne er sammen og når barna er med
• Dropp spriten i jula fordi du blir raskere påvirket av sterk drikke
• Husk at det alltid er de voksnes ansvar å stoppe i tide

Kommunen informerer

Politiske møter
Januar - april 2011

20.01.11  09:00  Formannskapet
25.01.11  18:00  Kommunestyret
03.02.11  09:00  Formannskapet
17.02.11 09:00 Formannskapet
22.02.11 18:00 Kommunestyret
03.03.11 09:00 Formannskapet
17.03.11 09:00 Formannskapet
22.03.11 18:00 Kommunestyret
31.03.11 09:00 Formannskapet
14.04.11  09:00  Politikerdag / 
  Formannskapet

Se forøvrig ajourført
kalender på

www.tynset.kommune.no

God Jul
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Tynset i 
perspektiv

De aller fleste har det godt, og det ytes 
gode tjenester på de fleste områder til våre 
innbyggere. Vi har et høyst oppegående 
næringsliv som gir tilbud til langt flere 
enn kommunens innbyggere. Det satses 
friskt i landbruket og annet næringsliv på 
store byggeprosjekter, og både kommune, 
fylkeskommune og staten gjennomfører og 
står foran store utbyggingsprosjekter. 

Tynset har befestet og styrket sin rolle som 
regionsenter og motor for utviklingen i hele 
regionen, og mye ligger til rette for en positiv 
utvikling i årene som kommer. Selvsagt er 
det utfordringer i forhold til å opprettholde 
og utvikle kvaliteten på de kommunale 
tjenestene, og i forhold til å kunne bidra til at 
det skapes nye arbeidsplasser. Det er i så måte 
viktig at kommunen går foran og underbygger 
det positive engasjementet for kommunen og 
utviklinga som skjer her. Mye ligger nettopp 
i holdninger og åpenhet til det å satse, og gi 
rom for de gode ideer og utviklingsoptimisme. 
Mye har vært sagt og ment rundt utsmykking 
i Tynset sentrum. Dette viser et bredt 
engasjement for vårt sentrum som bare kan 
tolkes positivt. Ideer legges frem og mange har 
gode visjoner for regionsenteret fremover i tid. 

Det er viktig at vi nå tar tak i disse ideene 
og det engasjementet det representerer, slik at 
vi i fellesskap kan løfte frem sentrum på en god 
og mangfoldig måte. Tynset sentrum fremstår 
i dag som et noe broket landskap, men denne 

variasjonen er også noe av vår styrke. Nettopp 
dette viser at vi har utviklet oss gjennom 
mange arkitektoniske epoker og ulike 
estetiske trender, og vitner om satsingsvilje og 
nytenkning. Det er viktig at vi omfavner det 
positive ved dette, samtidig som vi rydder og 
strukturer opp helheten estetisk. Vi skal være 
moderne og mangfoldige i sentrum, satt inn i 
en helhetlig ramme vi kan være stolte av.

Bystatus er et tema som diskuteres mye 
for tiden. Dette skal opp til en rådgivende 
folkeavstemming i februar, der vi skal få prøvd 
ut systemene som skal brukes under e-valg 
forsøket til høsten. Jeg opplever engasjementet 
til de som står i spissen for ønsket om bystatus 
som svært positivt i forhold til å profilere 
Tynset som et sterkt og dynamisk regionsenter. 
Mange vil nok hevde at Tynset ikke er en by, 
selv om mange refererer til tynsetbyen og 
stasjonsbyen Tynset i dagligtale. Det viktigste 
er å bruke bystatus som et virkemiddel for å 
stimulere til utvikling. Dette handler like mye 
om stolthet og evnen til å løfte hodet og se 
mulighetene, og underbygge optimisme og 
pågangsmot. For vi har god grunn til å være 
stolte av Tynset og oss sjøl. Dersom bystatus 
kan bidra til at vi kan bli enda mer ubeskjedne 
på egne vegne, og at Tynset er en kommune 
med ambisjoner og fremtidshåp, er det 
utelukkende positivt.

Rundt omkring i landet er en nå oppe i 
harde budsjettprosesser, og Tynset er ikke noe 

Vi som bor i Tynset kommune 
har mye å være stolte av ”

”

unntak. Vi er en kommune på offensiven, men 
vi må prioritere hardt for å få budsjettene i 
balanse. Her er det viktig å se på helheten i hva 
kommunen skal tilby, for på best mulig måte å 
gi gode tilbud på alle områder. Uansett er det 
et paradoks at offentlige budsjetter til velferd 
må kutte, mens det flyter over av penger i 
andre sektorer. 

Om en ser Norge i et globalt perspektiv er 
det for øvrig lite å rope krise for. I hele Europa 
skjer det nå dramatiske kutt i offentlig sektor, 
med store lønnskutt, masseoppsigelser og 
fjerning av velferdsgoder. I verdenssammen-
heng er Norge i en historisk særstilling når 
det gjelder velferdsgoder og rikdom. Inn mot 
julehøytiden er det viktig og riktig å ha med 
seg dette perspektivet, og dele av vår overflod 
med de som trenger det; både her hjemme og 
ute i verden. Gode samfunn kjennetegnes ved 
at de tar vare på alle, og spesielt de som trenger 
det mest. Nestekjærlighet og solidaritet med 
de svakeste bør være en selvfølgelig julegave 
fra oss her oppe. 

Varm	julehilsen	til	alle	fra
ordfører	Bersvend	Salbu	



15Nr. 4/2010

Program (foreløpig):

  9:30  Kaffe

10:00  Nasjonale klimautfordringer på lokalt nivå
	 	 Torfinn	Rohde,	SNO,	seksjonssjef	informasjonsavdelingen

10:30  Klimaendringer og konsekvenser for bonden
  i Nord-Østerdal
  Thomas	Cottis,	bonde	Løten

11:30  Lunsj, kortreist mat fra Fjellregionen 

12:30  Klimakur
  Endringer i drifta og tiltak som vil gi et mer robust og 
  fremtidsretta landbruk
  Lillian	Øygarden		Forskningsleder	Bioforsk

13:30  Husdyrgjødsel og klimagasser 
  - bondens gull, eller kilde til forurensing?
  Lars	Næsheim,	forsker	ved	Bioforsk   
 
Ord på hjemveien v/Bersvend Salbu, ordfører

Seminaret er åpent og gratis for alle med tilknytning til landbruket, ansatte 
ved landbrukskontor og rådgivningstjeneste. Påmelding Servicetorget.

SEMINAR
27. JANUAR 2011
TYNSETRÅDHUS, 

STORSALEN

Bonde i
Nord-Østerdalen

i 2020

Klimautfordringer, 
rammevilkår og 

økonomi

Arrangementet støttes av Småfeprogrammet for Fjellregionen, Nord-Østerdal videregående skole avd. Storsteigen, Nord-
Østerdal bondelagskrets,  Norsk landbruksrådgivning avd. Nord-Østerdalen og kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, 
Folldal og  Rendalen

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fi as.no

Ekstrasekk for julepapir kommer 
i postkassa før jul. 
 
Du får også miljøkalender for 
2011, i år som aktivitetskalender 
for hele familien. 
 
Vi i FIAS ønsker alle en 
trivelig førjulstid.  

Julesekk og kalender Din lokale kiropraktor

Behandling av muskel- og skjelettlidelser
Belastningslidelser - Akutte tilstander - Idrettsskader
Opptrening - Vi utfører også trykkbølgebehandling

911 10 801
For informasjon, timebestilling og akutthjelp

Løchenklinikken
Bjørn Koch, DC, MNKF

Du finner oss i 2. etasje i Trontorget
www.løchenklinikken.no      bjorn@lochenklinikken.no
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Tekst og foto: Stein Kaasin

Nå er det slutt på å kjede seg på fredagskveldene, 
ÅPEN HALL er i gang. Tynsethallen er stedet 
for ungdom som ønsker å foreta seg noe disse 
kveldene.

Kvelden er delt i to, fra 15:00 til 16:30 er 
det åpent for ungdom fra 11-15 år. Fra 19:00 
til 22:00 er det åpent for ungdom over 15 år. 
Her kan du slappe av eller herje, klatre eller 
spille, treffe gamle venner og finne nye venner.

Noen ønsker å aktivisere seg selv, andre vil 
bli dratt med av elever ved idrettslinja på VGS.

Vi ønsker også å ha folkedanskvelder, der 
våre nye landsmenn lærer oss spennende 
danser de er oppvokst med.   På lengre sikt 
har vi planer om å arrangere diskjockeykurs 
og kjøpe litt diskoutstyr. Musikk er viktig der 
ungdom møtes.

Det er salg av sunn snacks og juice, anrettet 
av ungdommen selv. 

Alle kan komme kledd som de vil, men vi 
må bruke innesko eller sokkelesten. Og eneste 
kravet for å være med, er at du føler deg ung! 

Til sommeren er planen å videreføre 
tilbudet med ÅPEN BANE på Nytrømoen. 
Aktivitet og sosial omgang vil fortsatt være 
tema.

Vi ønsker å gjøre Tynset til et bedre sted å 
være for ungdom!

Og hvem er tilrettelegger av dette tilbudet? 
Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og 
kulturtjenesten.

MØTEPLASSEN

Et nystartet tilbud er MØTEPLASSEN, et treffsted for 
ungdommer i ungdomsskole og videregående skole. Stedet 
er Kulturhuset, og der kan man møtes fra 17-20 på tirsdager. 
MØTEPLASSEN er ungdomsstyrt og drevet, med støtte fra 
kulturetaten og hybelkontakten. På MØTEPLASSEN kan du spille 
bordtennis, air-hockey, brettspill, ta med PC`en å gjøre lekser, treffe 
andre ungdommer og kjøpe mat/drikke fra kafèen.

Nylig ble det arrangert swingkurs som en forberedelse til julebord 
og fester. Andre lokaliteter tas i bruk etter behov. Swingkurset ble 
eksempelvis lagt til Storstua på Holmen. 

På nyåret går vi i gang igjen med kurs i bildebehandling på data 
med Stein Kaasin. Dette skjer 4. januar. kl 18-20. Her er det bare å ta 
med egen pc, eventuelt kamera eller mobil.

Informasjon om hva som skjer på MØTEPLASSEN til enhver 
tid, får du via Facebook. Meld deg inn i gruppen Møteplassen. Den 
blir oppdatert ukentlig. 

Åpen hall i Tynsethallen

Tekst: Elin Brennmoen

Flere tilbud for ungdom er etablert på Tynset i løpet av denne høsten. 
I Tynsethallen kan man treffes på fredagsettermiddag og kveld, og i 
Kulturhuset legges det opp til sosiale aktiviteter på tirsdagskvelder.
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Åpningstider Tynset Bibliotek
Hovedbiblioteket

Mandag-tirsdag, torsdag-fredag  11:00 – 15:00 
Onsdag  11:00 – 19:00 
Lørdag  11:00 – 14:00 

Telefon: 62 48 52 18 / 62 48 52 19
E-post: postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no

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

Telefon: 62 48 41 86

BILLETTSALG
Telefon billettbestilling: 62 48 52 03

Åpningstider for billettsalg og reservering:
 

Mandag-fredag 10:00 – 16:00

Forøvrig er billettsalget åpent 1 time før kino og arrangementer.

Bestill dine billetter på nett!
På www.tynsetkino.no og www.tynset.kommune.no kan du kjøpe billett til kino og 
arrangementer. 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.

Foto: Thorbjørn Liell
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Tynset kommune ble i januar 2010 valgt ut til å delta i forsøk med 
elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2011. E-valg 2011-prosjektet vil gjennomføre et forsøk der velgerne 
i ti kommuner kan stemme via internett. Internettstemmegivning 
kommer i tillegg til det vanlige papirbaserte valget. Det betyr at 
velgerne i forsøkskommunene selv kan bestemme om de vil stemme 
elektronisk eller om de vil stemme med vanlig papirstemmeseddel. 
Elektronisk stemmegivning gjelder kun i forhåndsstemmeperioden.
 
Skal prøvestemme for bystatus
Det elektroniske stemmesystemet må testes ut før valget høsten 2011, 
og alle forsøkskommunene gjennomfører derfor hvert sitt prøvevalg. 
Prøvevalget gjennomføres ved stemmegivning via internett.

Kommunestyret vedtok i oktober at tema for prøvevalget blir 
bystatus for Tynset kommune. Kommuner med mer enn 5000 
innbyggere kan ved kommunestyrevedtak selv avgjøre om kommunen 
skal ha bystatus eller ikke. Valgstyret i Tynset kommune vil før 
prøvevalget informere nærmere om tema bystatus.
 
Hvem kan stemme ved prøvevalget?
Alle som er stemmeberettiget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 
i 2011. Velgeren må være fylt 18 år i løpet av 2011 og være 
folkeregisterført med adresse i Tynset kommune.
 
Når og hvor kan du stemme?
Du kan stemme elektronisk i perioden tirsdag 15. februar kl. 09.00 til 
torsdag 17. februar kl. 23.59. I løpet av denne perioden kan du stemme 
fra hvilken som helst pc som er koblet til internett. Du kan stemme så 
mange ganger du vil, det er den sist avgitte stemmen som teller.
 
Viktig!
For å stemme elektronisk, må du være registrert som bruker av MinID. 
Er du ikke registrert som bruker av MinID, bør du gjøre det i god tid 
før prøvevalget starter.

Se www.tynset.kommune.no for mer informasjon!

Prøvevalg 
elektronisk 
stemmegivning
Tynsetingene kan ved kommunestyre og 
fylkestingsvalget i høst avlegge sin stemme 
via internett. Men først skal den elektroniske 
stemmegivingen testes ut på om tynsetingene 
ønsker bystatus! 

Hva er MinID?

MinID er en personlig, elektronisk ID – eller legitimasjon - 
som gir deg tilgang til offentlige tjenester på nett. Eksempler 
på tjenester kan være innlevering av selvangivelse, endring 
av skattekort, bytte av fastlege, melding om flytting eller 
søknad om studielån. MinID brukes både til statlige og 
kommunale tjenester. Kort sagt, MinID er legitimasjonen 
du trenger for å ha kontakt med det offentlige over nettet.

Enkelt:
Med én elektronisk ID til alle offentlige tjenester slipper du 
å huske flere brukernavn og passord.

Trygt:
For å ivareta ditt personvern har MinID både:

• PIN-kode eller kode på SMS
• Selvvalgt passord

PIN-kodebrevet har du fått i posten. Det trenger du kun som 
en ekstra sikkerhet første gang du
oppretter din MinID-brukerkonto.

Hvordan får jeg MinID?
Opprett din egen MinID-brukerkonto på

www.minid.difi.no	

Her kan du også bestille nytt PIN-kodebrev og finne mer 
informasjon om MinID.
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Tynset og Alvdal samarbeider om felles kommunedelplan for Sa-
valen. Naturressurser, kulturminner, landbruksinteresser, turist-
utvikling, friluftsliv, hytte- og naust bygging, estetikk og arkitek-
tur og bruk og regulering av sjøen Savalen er viktige temaer som 
blir sentrale i planleggingen av området.  

Savalen 2030

Tekst: Gunhild Ryen
Foto: Ingrid Eide

Gjennom planarbeidet ønsker kommunene å jobbe frem en visjon for "Savalen 2030". Arbeidet 
med kommunedelplanen som skal legge overordnede mål og rammer for utviklingen av Savalen 
–området er nylig igangsatt. Det legges opp til en helhetlig planlegging av området uten hensyn 
til et kunstig skille som kommunegrensa faktisk er, og som fører til en bedre utnyttelse og ut-
vikling av området som helhet. Planprogrammet som det nå arbeides med, skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning 
og behovet for utredning. Planprogrammet danner grunnlaget for det videre planarbeidet. 

Analyse for handel, service og næring
Som grunnlag for kommunedelplanen skal det blant annet utarbeides en egen handel, service og 
næringsanalyse for Savalen. Analysen som utarbeides av Østlandsforskning og Norsk institutt for 
by- og regionforskning (NIBR) skal si noe om identitet, dagens status og utviklingspotensial for 
området. Innenfor hvert av de sentrale temaene vil status i dag kartlegges, der en ser behov for 
det vil planarbeidet sette i gang arbeid for å få tilstrekkelig ny kunnskap om område, til å kunne 
vurdere fremtidig bruk.
  
Må dra i samme retning
Å skape miljø for samhandling rundt utvikling i området er et viktig mål for planarbeidet. Plano-
mrådet inneholder områder som er preget av mangfold og varierte interesser med en rekke ulike 
behov. Derfor blir det viktig å kunne skille mellom disse ulike behovene. 
Det er oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra ulike interessegrupper i hele 
Savalen- området, som deltar i arbeidet og sikrere at ulike interesser blir ivaretatt og som bidrar 
med verdifull lokalkunnskap inn i arbeidet.  

 Vil ha diskusjon om områdets framtid
Mange tenker kanskje først og fremst på turisme når en snakker om utvikling på Savalen, og dette 
er et viktig tema. I planprosessen ønsker vi en diskusjon rundt hvilken utvikling en ønsker seg på 
Savalen med hensyn til satsing på turisme – det være seg aktivitetstilbud på stedet og tilretteleg-
ging av friluftsliv. I tillegg må en nå høste erfaringer fra de siste tiårene store hytteutbygging, og 
se hva som er ønskelig vei videre på det feltet. I planarbeidet vil vi også sette fokus på sjøen og 
bruken av den med motorferdsel, vannsportaktiviteter og muligheter for moloer, flytebrygger og 
lignende. Når det gjelder natur- og kulturressurser og landbruksinteresser er det i hovedsak fem 
områder som må kartlegge. Det er omfanget av viltinteresser og villrein i området, jakt og fiske 
interesser, omfanget og behovet for grusressurser i området og kulturminner. Innenfor landbru-
ket gjelder spesielt skogbruk, beite og setring i området.

Bakgrunnsfoto: Naustrekke ved sørenden av sjøen

Kommunedelplan for Savalen er grovt sett foreslått avgrenset slik som avmerket.

Fakta

Mål for den felles kommuneplanen:

• Legge overordnede mål og rammer for utviklingen av Savalen -området.
• Kartlegge ressurser, kvaliteter og bidra til bevisstgjøring om stedets lo-

kale tradisjon, særpreg og identitet.
• Avklare mål, strategier og innsatsområder for utvikling og verdiskaping 

i Savalen-området - Savalen 2030.



Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Tynset kommune
Romslighet – Mot – Humør

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

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

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

Krisesenteret for Nord-Østerdal
Telefon  62 48 07 32 

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 01

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

Foto: Ingrid Eide

Servicetorgets åpningstider i jula

Julaften   09:00 - 12:00
Romjula (27.12 - 30.12)  09:00 - 14:00
Nyttårsaften  09:00 - 12:00

Tynset Helsestasjon

Åpningstider  julen 2010:
Vi har åpent i romjula tirsdag 28.12.10 kl 09:00 - 14:00
Helsestasjonen er stengt 23.12, 24.12 og de øvrige 
dagene i romjula.

Tynset Legekontor          
                                                      
Åpningstider julen 2010

Julaften  08:00 - 11:00
Telefontid  08:00 - 11:00

Mandag 27/12 tom torsdag 30/12
  09:00 - 13:00
Telefontid  09:00 - 12:00

Nyttårsaften 09:00 - 11:00
Telefontid 09:00 - 11:00

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 i jula

Jula er en rolig tid, og landbrukskontoret ser ikke be-
hov for å holde full åpningstid. Vi holder derfor stengt 
julaften og nyttårsaften.

Åpningstid mandag 27/12 til torsdag 30/12 er fra  
09:00 til 13:00.

Enhet for landbruk og miljø ønsker alle en trivelig 
god jul og godt nytt år!

Servicetorgets åpningstider i jula


