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I 1999 sa� Valon Salihu og familien fra Albania i �yktninge-mot-
tak på Savalen. 17 år senere er han og kona Lindita sentrale ak-
tører innen restaurant- og hotellnæringa i Tynset. Nå satser ek-
teparet stort og investerer i en utbygging av Tynset Hotell på 15 
millioner kroner. I april stikker de spaden i jorda for å bygge 20 
dobbeltrom og garasje i kjelleren! 

Men først li� om ekteparets reise hit. Mor, far og �re søsken valgte å reise tilbake 
til hjemlandet da freden kom. Valon valgte å bli. I 2000 kom også hans kone Lindita. 
Han startet på språkkurs, men fant fort ut at å si�e på skolebenken sammen med andre 
�yktninger som hverken kunne regne eller skrive, det hadde han ikke tid til. 

– Med en høyere utdanning innen økonomi fra hjemlandet ville jeg ut i jobb, komme 
inn i det norske samfunnet, lære det nye hjemlandet mi� å kjenne. Jeg slu�et e�er en uke.

Ekteparet �kk raskt seg jobber og bodde de første 8 åra på Røros. Valon jobbet på 
hotell, Lindita på sykehjemmet på Røros. 

– Det er nøkkelen, understreker Valon. Jobb. Å komme ut i arbeid og slik lære språk og 
kultur. Det er ingen god løsning slik jeg ser det å lukke �yktninger i egne miljøer. Vi �kk 
venner og tilpasset oss godt. Det kommer uanse� mye an på en sjøl, fastslår han. 

I 2009 kjøpte Valon og brødrene Homnes Tynset Stasjonen av Edgar Skjønhals, som 
hadde pusset opp sentrums nye smykke. E�er et år valgte Valon og Lindita og sjøl å satse 
som både eiere og drivere av Jutulen Bar og Restaurant.  

– Vi har mye å takke Edgar Skjønhals for, utdyper Valon. Å selge stasjonen til oss for 
5,5 millioner var ingen god butikk for ham. Men han hadde trua på oss og ville at vi skulle 
kjøpe og drive stedet videre. Han har hjulpet oss mye.

I 2014 var også Valon inne som eier av Tynset Bowling, men har solgt seg ut derfra. 
Nå satser ekteparet for fullt på Stasjonen og det nye hotellet. Lindita er utdannet 
operasjonssykepleier fra hjemlandet. Denne utdanningen �kk hun ikke godkjent her i 
Norge, og må�e begynne utdanningsløpet på ny� gjennom det desentraliserte tilbudet 
på Tynset. Med denne bakgrunnen er hun nok over gjennomsni�et oppta� av mat og 
helse. Hun er selv mye på kjøkkenet på Stasjonen, og opplever at gjestene e�erspør norsk, 
og spesielt lokal mat.

– Jeg har lært mye om norsk mat av tidligere kokk Erik Mikkelsen. Vi bruker så mye 
lokale råvarer som mulig, forteller Lindita. Foreløpig serveres kun frokost på hotellet, 
middagsgjester henvises til Stasjonen.

Ekteparet er oppta� av næringsutvikling på Tynset og snakker med stor entusiasme 
om ringvirkninger utbyggingen av hotellet vil føre med seg. Flere gjester til Tynset gir 
mere kunder i butikkene. E�er utbyggingen kan vi markedsføre oss i langt større grad. 
Vi har foreløpig ikke brukt en kalori på å markedsføre oss, men har meget godt belegg.  
Hotellet ble i sin tid bygd med �est enkeltrom og vi har ikke ha� kapasitet til å ta imot så 
mange �ere gjester i perioder.  

Hotellets største kunde så langt er Sykehuset Innlandet. Protese-satsingen på sykehuset 
gir også økte resultater i andres regnskaper. Mange pårørende til pasienter som kommer 
til Tynset sjukehus for å opereres, bor ne�opp her.

Når utbyggingen er ferdig vil ekteparet anse�e en selger som kjenner regionen "ut 
og inn", hver løype og hvert jak�erreng. Viktig blir også et te� samarbeid med ulike 
næringsaktører. 

– Vi kan legge opp omvisningsturer til våre gjester i samarbeid med ulike 
næringsaktører. Norax, sparkeprodusenten som produsere sparken. Hva er historien bak 
den? Spark er for mange et eksotisk fremkomstmiddel. St. Kristinaskinka som vi bruker i 
våre matre�er, produseres på Tynset. Gjestene kan være med å se og lære hvordan denne 
produseres, for så å gå å spise den e�erpå. Det samme med Heidrun-pølsa. Hit kan vi 
også sende interesserte. Det handler forresten ikke bare om gjester og turister, men også 
tynsetingene sjøl som kan bli mere kjent med eget bygdemiljø og næringsliv. Vi må være 
mere stolte av det vi gjør og har på Tynset og vise det fram. Det er rørosingene mye �inkere 
til. Tynsetingene er re� og sle� ikke stolte nok av bygda si, mener Valon og fortse�er: 

– Derfor bør vi også slu�e å selge oss under Røros-navnet. Det handler om å bygge 
stolthet og det gjør vi ikke ved å løpe e�er andre merkenavn. Derfor mener jeg Nord-
Østerdalen skal være en egen destinasjon, men med et te� samarbeid nordover. 

Gir nytt liv til 
Tynset Hotell
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Prosjektet er initiert og skjer i regi av Regionrådet i nært samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap. Formålet er å etablere et samarbeid mellom ungdom, lokalt næringsliv og 
vitenskapelige institusjoner sentrert rundt fornybare ressurser i Fjellregionen. 

Det lokale næringslivet skal gis mulighet til å samarbeide med studenter med høy 
kunnskap om Fjellregionens ressurser, og at de sammen skal utvikle forretningsideer. 
Videre får elevbedri�er og ungdomsbedri�er ta del i samarbeidet, med formål om at de�e 
skal motivere unge til å satse på utdanning og bedri�er som ivaretar en bærekra�ig og 
bioøkonomisk utvikling. Økt kunnskap om Fjellregionens ressurser, og næringslivets økte 
muligheter til kunnskapsbaserte løsninger, kan motivere unge i Fjellregionen til å bose�e seg 
i regionen.  

Kobler næringsliv og ungdom
Prosjektet skal på den ene siden ha fokus på samarbeidet mellom studenter og lokalt 
næringsliv, der hvert samarbeid skal rekru�ere inn elev-/ungdomsbedri�er fra regionen. 
Det andre delprosjektet har fokus på å utvikle entreprenørveiledningen samt øke interessen 
for å være mentor gjennom tiltak som synliggjør mentorenes innsatser. Det vil inkludere og 
synliggjøre involverte bedri�er og elevbedri�ene gjennom en egen ne�side og andre sosiale 
medier, samt invitere til gratis frokostseminarer og foredrag om blant annet bioøkonomi. 
Det vil føre til økt kunnskap om hva som skjer innenfor næringslivsutviklingen, den 
bioøkonomiske utviklingen, og hvilke muligheter de�e medfører for regionen.  

Tekst: Ingrid Eide og Aina Winsvold
Foto: Ingrid Eide

Et samarbeid på tvers av næringer og kunnskapsmiljøer er 
grunntanken i prosjektet ”Grønne jobber” med unge ideer og 
ny kunnskap – et grunnlag for økt verdiskaping, bærekra�ig 
næringsliv og �ere arbeidsplasser for unge i Fjellregionen.

Næringsliv, studenter 
og skoleelever kobles 
i nytt og utviklende 
samarbeid
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Fakta
Bioøkonomi er all form for utny�else og 
bearbeiding av fornybare biologiske ressurser 
til mat, produkter og energi for å skape 
økonomiske verdier. Inn under de�e begrepet 
ligger en rekke industrier og produksjoner fra 
landbruk og matproduksjon til bioenergi og 
bioteknologi. I Norge har vi ha� bioøkonomi 
i århundrer, men den nye bioøkonomien blir 
viktigere i en tid hvor det grønne ski�et og 
klimautfordringene presser seg frem.

Les mer om bioøkonomi

Wikipedia 
h�p://no.wikipedia.org/wiki/Bioøkonomi

Forskningsrådet
h�ps://goo.gl/X0jnX5

Spleisecamp på Savalen
Ungt Entreprenørskap er prosjektleder og har ansvar for å forankre et slikt 
samarbeid hos aktuelle lokale bedri�er. Rørosregionen Næringshage er 
samarbeidspartner. Basert på bedri�enes fremtidige planer og behov vil 
prosjektleder starte prosessen med å rekru�ere studenter og studentbedri�er. 
Samarbeidets innhold vil variere ut i fra den enkelte bedri�s behov. I juni 
arrangeres en stor student-bedri� og elev-grundercamp på  Savalen hvor man 
starter koblingen mellom aktørene. 
Prosjektet vil bidra til å utvikle det lokale næringslivet i en grønn retning og at 
elever og studenter blir interessert i bioøkonomi. Videre vil det bidra til: 

• Å styrke båndene og etablere et fruktbart samarbeid mellom ungdom, 
lokalt næringsliv, vitenskapelige institusjoner og forskningsmiljøer som 
innehar meget viktig kunnskap om næringsutvikling basert på fornybare 
ressurser 

• At studenter med unik kunnskap om Fjellregionens ressurser utvikler 
næringsideer sammen med eksisterende næringsliv og skoleelever

• At ungdommer i regionen blir veiledet og inspirert av studenter 
• Å øke elevbedri�enes kontakt med og samarbeid med mentorer

Vil du vite mer om prosjektet Grønne jobber?
Kontakt aina.winsvold@hedmark.org

Ungt Entreprenørskap kobler næringsliv og ungdom. Her �a 
SUM-messa i Tynsethallen 25. januar i år.



06 Nr. 1/2017

– Det er derfor viktig at vi tar aktivt grep om egen fremtid og 
samarbeider godt i hele regionen for å utvikle oss og ta posisjoner i både 
det o�entlige og private. Vi kan ikke stå med lua i hånda og håpe på 
at noen vil oss godt i Oslo, på Hamar eller i Trondheim. Fjellregionen 
har en utfordrende framtid, kny�et til overnevnte, men også mange 
spennende muligheter. 

Det sier Jon Frydenborg, leder i prosjektet ”Røros og Tynset som 
motorer i Fjellregionen”, et prosjekt i Regionrådets regi.

– Både Tynset og Røros kommuner re-
viderer i disse dager sine næringsplaner. På 
hvilke måter kan Tynset styrke sin posisjon 
som nærings-motor i regionen mener du? 

– Jeg er ikke så glad i de�e motor-
begrepet. For meg handler det mer om 
å være gode naboer og unne hverandre 
godt. Vi skal selvfølgelig konkurrere om en 
del ting, det er bare sunt, men vi må også 
forene kre�ene til det beste for regionen 
i enkelte saker. Det er her nøkkelen for 
Tynset og Røros ligger, nemlig at de som 
de største kommunene har mest drivkra� 
både i o�entlig og privat sektor. 

Endrings- og omstillingsprosesser er 
avhengig av fremdri�, og det hviler derfor et ekstra ansvar på disse 
to kommunene å være handlekra�ige. Med det mener jeg også at de 
må drive frem prosesser og sørge for at tempoet holdes oppe slik at vi 
oppnår de e�ektene og resultatene vi ønsker oss. Forskning viser at det 
som er godt for regionsentrene er også godt for omlandet, og motsa�. 
Rørosmat er et eksempel på det, hvor mye av videreforedlinga skjer 
på Røros, men hvor råvaretilgangen i stor grad kommer fra sørsida av 
fylkesgrensa.

– Hvilke satsingsområder legges det særlig vekt på? 
Næringslivsledere, virkemiddelapparatet, politikere og administra-

sjon har sammen kartlagt utfordringer, drivere og barrierer for utvik-
ling i regionen. Vi er bli� enige om å jobbe med fem innsatsområder, 
blant annet ”Matregionen Røros”. Det er jobbet frem en strategi som 
kny�er sammen hele regionen gjennom råvarer, videreforedling og 
servicebransjen med serverings- og spiseplasser. Utviklingsarbeidet i 
mat- og landbruksmiljøene skal koordineres gjennom egne møter med 

alle aktørene fra både o�entlig og privatsektor på to årlige møter. 
Det er også foreta� en grov kartlegging av ressurser og bioøkonomi 

i Fjellregionen. Vi ser på mulighetene for å komme i gang med et 
forsøk rundt utvinning av protein i gras og holder på med en utredning 
av tilre�elegging av krossing av korn til fôr lokalt. Overordna ønsker 
vi å sy sammen prosjektene som går på næringsutvikling, ungt 
entreprenørskap og bioøkonomi, og jobber med de�e nå. (Se egen sak 
om grønne jobber. Red.anm.). Hedmark kunnskapspark har nå gjennom 
BioSmia etablert node på Tynset hvor de to ansa�e er i gang fra 1. mai.

Vi jobber videre med verdensarv, men har ha� noen utfordringer 
kny�a til arbeidet på grunn av stor utski�ning av personell i fagmiljøene 
i �ere institusjoner, hvor vi blant annet har ventet på anse�else av ny 
verdensarvkoordinator. Denne er nå ansa�. Det jobbes nå med en 
søknad til utdanningsdirektoratet om etablering av folkehøgskole på 
Røros.

I tillegg har vi vedta� å jobbe med et eget innsatsområde, TV-
satsninger, som er gjennomgripende for �ere av de andre delområdene. 
E�er en vellykket TV-overføring med høye seertall fra Femundløpet 
jobber vi for at TV2 skal dekke løpet også neste år. Sendingene nådde 
1,3 millioner seere og vi har få� fylt navnet Fjellregionen med innhold 
for seere fra hele landet.

Synligheten på riksdekkende TV gir næringslivet i regionen gode 
muligheter for å kunne få solgt varer og tjenester underveis og i 
forlengelsen av produksjonen. De�e krever at næringslivet er på, og 
beny�er seg at nye og digitale �ater og re�er seg strategisk inn mot 
de aktuelle segmentene. Kompetanseheving på digital markedsføring, 
synlighet og kommunikasjon bør vi bli enda �inkere på!

Store muligheter 
- og store utfordringer
En samfunnsanalyse for Fjellregionen viser et stadig 
nedadgående folketall i regionen som helhet. Samtidig har
vi en utfordrende alderssammensetning i mange av 
kommunene. I �or mistet Fjellregionen til sammen
300 arbeidsplasser. 

Tekst: Ingrid Eide

Prosjektleder Jon Frydenborg.
Foto: Privat

nedadgående folketall i regionen som helhet. Samtidig har
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Høgskolesenteret har vært leverandør av høyere utdanning i 15 år og har 
vært en motor i næringskompetanse og samfunnsutviklingen i Fjellregionen. 
Totalt har studiesenteret i løpet av disse åra uteksaminert 1074 studenter 
siden starten i 2001. 

– Med NØVGS, Senter for voksnes læring og TSH med si� årlige 
gjennomsni� på 127 studenter under samme tak, kan vi med re�e begynne 
å kalle oss et kompetanselokomotiv i regionen, sier leder ved TSH May 
Tove Dalbakk. Nå forener vi kre�er og samles i et senter som driver med 
undervisning og kompetanseheving på ulike nivåer. For studentene er det 
én dør inn til videregående og høyere utdanning. Jeg tror de�e kan bidra til 
at vi lø�er oss og tar et steg videre.

Hun ser fusjonen som en gylden mulighet til å styrke samarbeidet til 
beste for alle partnere innen utdanning og kompetanseheving i regionen. 

– De�e vil på sikt gi synergie�ekter og helt sikker nye, spennende sam-
arbeidsprosjekter, spår Dalbakk og gleder seg til å bidra inn og samarbeide 
med de�e miljøet. Andre kunnskapsmiljøer Studiesenteret vil være en nær 
samarbeidspartner med er Kunnskapsparken Hedmark, som nå etableres på 
Tynset.  Først og fremst kny�et til de prioriterte områdene bioøkonomi og 
”grønne jobber”. 

– Vi tilbyr allerede i samarbeid med Høgskolen for landbruk og bygde-
utvikling studiet Nyskaping og samfunnsutvikling. Høgskolen Innlandet 
avdeling Rena vil fra høsten tilby studiet Grønt entreprenørskap med ut-
gangspunkt i fylkets ressurser. Vi ønsker å se på et eventuelt samarbeid her, 
men vi se�er ikke i gang studier uten at det e�erspørres. Gjennom 15 års 
erfaring og et bredt samarbeid med ulike utdanningsleverandører er vi blant 
landets beste på �eksible utdanninger, poengterer Dalbakk.  

Sammen med NTNU vil TSH tilby studier innen digital- og arkivfaglig 
kompetanse med henblikk på at helsearkivet nå etablerer seg på Tynset.  

– Vi ser også muligheter for å være en tilre�elegger av FOU-virksomhet i 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner som NTNU Gjøvik og Trondheim. 
Dialogen er allerede i gang.   

Dalbakk understreker viktigheten av å kunne tilby desentralisert høyere 
utdanning. Det gjør det mulig for folk å ta en utdanning eller fortse�e et 
utdanningsløp der de bor. De�e øker regionens a�raktivitet for til�y�ere, det 
er grønt og klimavennlig og svært ressursbesparende hva gjelder tid og kroner.

Fakta
Tynset Studie- og Høgskolesenter

• Etablert i 2001 ved Tynset Næringshage med 
tilbud fra Høgskolen i Hedmark

• Siden 2012 organisert som en aktivitet under 
Regionrådet i Fjellregionen

• Studietilbudene re�er seg mot o�entlig og 
privat næringsliv (basert på marked- og kartlagte 
behov)

• En av initiativtagerne til Norsk interesse-
organisasjon for lokale utdanningssentre NILUS

• Finansiert ved 
 - Tilskudd fra Regionrådet 
 - Samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark
 - Bidrag med lokaler fra NØK Energi Eiendom 
    til 31.07.17.
 - Kurs og oppdragsvirksomhet 
 - Godtgjøring kny�et til studier levert gjennom 
    det nasjonale ne�verket Studiesenteret.no

• Status studier 2016/2017
 - 110 studenter
 - 15 ulike høgskolestudier levert fra 10 
    utdanningsinstitusjoner

Vil bli et kompetanse-
lokomotiv i regionen
Tynset Studie- og Høgskolesenter (TSH) samlokaliseres
fra høsten med Nord-Østerdal videregående skole.

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Om hotellgjester, 
sauer, droner og 
kameler
Av rådmann Arild Einar Trøen

Jeg har ne�opp få� en statistikk over 
arbeidsledigheten i vår kommune på bordet. I 
februar har vi 27 registrert som helt ledige, det 
utgjør 0,9 prosent av arbeidsstyrken og det er 
7 personer færre enn på samme tid i �or. Det er 
gode tall for Tynset og hyggelig lesning. 

For en stund siden holdt formannskapet si� 
møte på Kvikne. De ønsket samtidig å ta en tur 
på bedri�sbesøk. En av bedri�ene formann-
skapet besøkte var VisBook AS. Mange har 
nok hørt om VisBook, men jeg er ikke sikker 
på hvor mye du vet om selskapet.

Det hele er en spennende historie og 
startet med at gårdbruker og campingvert 
Kåre Mjøen sist på 80-tallet begynte å lete 
e�er en bookingløsning som kunne dekke 
hans behov for å ha all informasjon samlet på 
e� sted. Han ville gi sine gjester bedre service 
og le�e sin egen hverdag med oversiktlighet, 
dokumentasjonsplikter og regnskapsføring. 
Han fant ingen andre løsninger han var 
fornøyd med og bestemte seg for å få laget sin 
egen. 

Selskapet ble sti�et i 1995, og formålet var 
å utvikle en bestillings- og administrasjons-
løsning for reiselivsbedri�er. Blant de første 
kundene var Tynset Hotell og Kvikne 
Camping. Bedri�ene som bruker selskapets 
løsninger slipper egne servere, og det er 
ingen begrensning i antall arbeidsstasjoner 
og brukere. VisBook dri�er, selger og driver 
opplæring og support på systemet.

VisBook AS var tidlig ute med online 
booking for publikum og startet allerede i 
1998 med å levere denne funksjonaliteten på 
kundenes hjemmesider. VisBook er en løsning 
som griper inn i alle forretningsprosesser i 
bedri�ens daglige dri�. Systemet håndterer 
hele prosessen fra gjesten bestiller si� opphold 
til avreise. VisBook leverer alt som trengs av 
løsninger for fakturering, betaling og regnskap.

E�er 20 år har selskapet over 25 ansa�e 
og 600 kunder i Norge og utlandet. Hoved-
kontoret ligger på Kvikne med 14 ansa�e. 

Utviklingsavdelingen ligger på Oppdal og har 
9 ansa�e. VisBook har da�erselskap i Sverige 
og Tyskland.

En annen bedri� formannskapet besøkte 
på sin tur var FindmySheep AS. Bak selskapet, 
som ble sti�et i 2010, står ekteparet Marit 
og Arnstein Solem. I 2015 hadde selskapet 8 
ansa�e og nesten 16 millioner i omsetning. 

Marit fortalte historien om hvordan den 
elektroniske bjellen for sporing av beitedyr i 
utmark oppstod. Bjellen er basert på bruk av 
satelli�data (GPS) og vil derfor ha dekning 
over større områder enn om den skulle 
vært basert på bruk av mobilne� (GSM). 
Manglende mobildekning i eget beiteområde 
var en viktig faktor for utviklingen av den 
satelli�baserte bjellen. 

Bjellene har innebygde ba�erier som 
lades ved induksjon og er helt forseglet og 
vannte�e, noe som er avgjørende for at de skal 
kunne fungere dri�ssikkert under alle mulige 
forhold. Det kan lages egen sendeplan for hver 
bjelle før beiteslipp ved bruk av egen PC, og 
det er laget et eget program til smar�elefoner 
og ne�bre� for bjellen. Bjellene er solgt 
internasjonalt og brukes på alt fra sau til ku, 
reinsdyr og kameler!

Og det stopper ikke der. FindmySheep har 
gå� inn i et samarbeid for å kunne tilby tilsyn 
av dyr på utmarksbeite ved bruk av drone. I 
første omgang vil det bli mulig å få tilsyn via 
drone ved at det gjøres over�yvninger basert 
på sporingsdata fra FindmySheep. Ved bruk av 
varmesøkende kameraer og bilde vil bonden 
nå ha mulighet til å sjekke alarmer, gjøre tilsyn 
og e�ersank med drone.

Begge bedri�ene er eksempler på teknologi-
bedri�er fra vår region. Det går altså an å drive 
gründervirksomhet og utvikle avanserte 
teknologiske løsninger også i distriktene så 
lenge viljen er der. Jeg tenker at VisBook 
og FindmySheep er strålende eksempler på 
ne�opp det og ønsker begge lykke til videre i 
sin utvikling. 
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Vi har vår egen bybuss, slik som i andre store 
byer. Bussen kjører �re ulike små runder, og 
er innom på skysstasjonen mellom hver runde 
for å ta på og se�e av passasjerer. Hver runde 
tar ca. 15 minu�er, og bussen kan stoppe langs 
ruta der det er mulig med tanke på tra�kk-
sikkerhet ved at du rekker ut hånda.

”Runde 1” går sørover Kongsvegen, til 
Gamle Allmanveg og Tynset tra�kkstasjon. 
Supert om du har ærend der, kanskje skal du 
ha oppkjøring til førerprøven? Retur tilbake til 
sentrum, via Skysstasjonen igjen der du kan gå 
av om du skal med buss videre til andre steder, 
eller ta toget nord- eller sørover. Kanskje har 
du ærend i sentrum? Hos lege, tannlege, til 
de o�entlige kontorene i Rådhuset eller på 
musikkskole, eller kino i kulturhuset?

Hvis du skal lengre ned, til Domus, si�er 
du på videre på ”Runde 2” nedover Brugata. 
Nå går bussen forbi Neby, og du kan ta en tur 
på kaféen her. Kanskje skal du på kirkegården 
en tur? Bussen gjør en sving oppom Vidsyn 
stadion, kanskje kan fotballtreningen tilpasses 
rutetidene for bussen? Ferden går videre 
nordover RV3 til Midtmoen, der den svinger 
av til Øvre Bygdaveg forbi Nygårdshaug, 
Jordet, Østigardene, før den slipper seg ned 
til Rørosveien langs Mellomriksveien fra 

Oldertrøa. Herfra går veien tilbake til sentrum 
og bussterminalen. 

”Runde 3” går fra bussterminalen via 
Tjønnmosenteret, og videre Fv 30 mot 
Haverslia og til Skrenten, der den svinger og 
returnerer samme vei tilbake.

”Runde 4” går langs Parkvegen til boligfeltet 
på Lillebekkmoen, returnerer derfra og videre 
opp Idre�svegen til krysset mot Holmengata. 
Herfra er det 75 m til Nytrømoen fotball-
stadion! Bussen følger Holmengata til «syke-
husblokka», videre mot Gammelveien til 
Litun. Så kjører den Skogveien til krysset 
Arnemoveien, ned til Sjukehusvegen der du 
kanskje skal innom til kontroll på Sjukehuset? 
Videre går bussen ned forbi Nord-Østerdal 
videregående skole og tilbake til start ved 
Tynset bussterminal. 

Bussen går annenhver time mellom kl 9 og 
kl 21. En bille� koster kr 19 pr tur. Du får med 
en rullator, ei barnevogn eller en liten hund 
om det kniper. Bussjåførene hjelper deg om 
det trengs. 

Vi vil at alle skal kunne gå og bevege 
seg trygt i sentrum, uten at det er biler og 
parkeringsplasser overalt. Da må �ere ta 
bussen - for miljøet, og for trivsel og trygghet.

Tynset kommune ønsker at alle som bidrar 

Skann og last ned
fra AppStore

Skann og last ned
fra Google Play

til aktivitet i sentrum forsøker å tilpasse 
aktiviteten til busstidene, der det er mulig. 
Dersom noen har forslag til ruteendring, 
ta kontakt med kommunen så skal vi ta det 
opp videre med Hedmark tra�kk som har 
rutetilbudet.

Rutetabellen  
Gå inn på www.hedmark-tra�kk.no, klikk på 
Rutetabeller og skriv Ringbuss i søkefeltet ned 
til høyre under rutetabeller. 

Ordfører Merete Myhre Moen inviterte nylig til tur og morgenka�e på Ringbussen. Foto: Hilde Aanes
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Åpningstider for
Tynset bibliotek i påska
Hovedbiblioteket
Mandag 10. april og tirsdag 11. april:  Kl 11:00-16:00
Onsdag 12. april:    Stengt
Påskea�en lørdag 15. april:   Stengt

Kvikne bygdebibliotek
Stengt i påska

Vi ønsker alle våre lånere en god påske!

Vil DU være med å skape 
fantastiske Barnas verdensdager? 
Barnas verdensdager er et gratis familie-
arrangement hvor vi lover de som jobber god 
stemning, hyggelig selskap, samt a�est. Vi har 
behov for mennesker til mange ulike oppgaver 
denne dagen, som er full av musikk, dans og kunst.

Inne, ute, oppe, nede – overalt er det morsomme ting å være 
med på! Kulturhuset skal forvandles med dekor i alle rom. Her 
trenger vi  noen til å hjelpe oss med å henge opp dekoren.

Vi trenger vertskap til verkstedene. Du møter artistene ved 
ankomst, blir blant annet med på å se�e opp det de må�e ha av 
utstyr, sørger for publikums�yten og hjelper eventuelt til med 
aktiviteter i verkstedet. Når verkstedene er ferdig blir du med og 
rigger ned. Det er behov for mennesker som står ved inngangen 
og “teller” publikum, deler ut program og informerer publikum 
om de ulike aktivitetene ved behov. Vi har et lunsjrom for 
artister og frivillige, og her er det behov for noen som kan sørge 
for at utøvere og frivillige får mat og drikke. I biblioteket skal 
det være ansikts- og hennamaling, og vi trenger �ere som kan 
være med på de�e.

Håper DU har lyst og mulighet til å være med i år. Meld deg 
på i dag til bente.linjordet@tynset.kommune.no. 

Hva er Barnas verdensdager? 
På Barnas verdensdager kan man oppleve kulturu�rykk fra 
mange verdenshjørner gjennom å prøve selv på verkstedene, se 
de kulturelle innslagene på verdensscena, få smaksopplevelser 
på matmarkedet, delta på aktivitetene, se utstilling og �o� dekor. 
Du vet aldri helt hva som venter deg, det kan være forskjellig 
fra gang til gang. I år kan vi friste med blant annet verkstedet 
Afrika Mini for de under tre år, eritreisk, somalisk, afghansk og 
norsk dans, sjonglering og akrobatikk, samisk joik og fortelling, 
ansiktsmaling, hennamaling, hekling og barnehageutstilling. 
Rom som er pyntet til trengsel og markedsplass som lukter 
av god mat og spennende krydder forsterker opplevelsen av 
å være på reise ute i verden. Barnas verdensdager passer for 
både store og små i familien. Det er ingen aldersgrense og alle 
aktiviteter er gratis! 

Tidspunkt  22. april 12.00 – 16.00
Sted  Tynset kulturhus
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– Vi vil trekke inn aktører utenfra og går sammen med produsenter om å fronte mat 
og matvarer fra hele �ell-Norge. De�e er også en vinkling opp mot Fjellne�verket, som 
har årsmøte på Tynset samme helga, og som Spekematfestivalen er en aktør innenfor. 

Torsdag er som i �or fagdag for matbransjen med konferanser for produsenter, 
foredlere og politikere. ”Dyrevelferd og mathelse - hvordan henter vi merverdi i 
markedet”. Det snakkes mye om den unike norske dyrehelsa og dyrevelferden fra 
alle aktører i verdikjeden, men klarer matindustrien, storhusholdningsmarkedet og 
dagligvarekjedene å ta ut noen merverdi av de�e i matmarkedet? 

Fredag er dagen for læring, kunnskap og opplevelser hvor publikum kan melde seg 
på.  Her kan man delta på aktiviteter fra kurs i kjø�skjæring til øl-smaking og kåseri 
med Pia Haraldsen og Einar Gelius om «Prosecco og Spekemat». Lørdag blir det god 
gammeldags torgdag!

– Norsk spekematfestival har som mål å bli et knutepunkt hvor mat, trender og 
landbruk diskuteres og nytes. Vi ønsker også å bli en naturlig nasjonal oppfølger av 
Grüne Woche i Berlin, forteller Riset.  

Denne helga i juni blir det stor aktivitet på Tynset da også Alvdal og Tynset Janitsjar 
også avholder si� årlige stevne. 

Les mer om spekematfestivalen på 
www.norskspekematfestival.no  

Det blir spekeskinkefestival i år også. 3 dager til ende, 8.-10. 
juni. Festivalsjef Eli Riset forteller at festivalen i fortse�elsen 
skal ha et overbyggende tema. I år er ”Smaken av �ellet” den 
røde tråden i alt som selges og serveres.

Smaken av �ellet

Tekst: Ingrid Eide
Foto: Nortura
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Busstilbudet i
Tynset-regionen
Tynset er et knutepunkt for mange enten det 
gjelder skole, arbeid eller andre aktiviteter. 
Hedmark Tra�kk ønsker å synliggjøre at det 
er mulig for noen å velge buss når de kan, og 
bil når de må. 

Det �nnes mange rutetilbud i distriktet som kny�er knutepunkt 
sammen slik at det er mulig å reise for å besøke familie, venner, 
handle eller for å være med på aktiviteter og arrangementer. 

Det er mulig å ferdes med buss inn og ut av Tynset, og vi 
ønsker å formidle når bussen går og hvor man �nner informasjon 
rutetider, betalingsmåter, priser og produkter. 

Regionlinjer er linjer som kjører lengre strekninger med 
formål å kunne kny�e knutepunkt sammen. Disse er:

• 952 Koppang - Rena - Tylldalen - Tynset tur/retur 
Mandag-fredag (skoledager) minimum 5 avganger daglig 
Mandag –fredag (skolefridager) 4 avganger daglig 

• 971 Folldal - Alvdal - Tynset  
Mandag – fredag (skoledager) 6 ganger daglig 
Mandag -fredag (når skolefridager) 4 ganger daglig 

• 981 Røros – Tynset tur/retur 
Mandag – fredag (skoledager) inntil 6 avganger daglig 
Mandag-fredag (skolefridager) 4 avganger daglig 
 
Skole�idager: Fridager som faller  på hverdager som  høstferier, 
vinterferie, planleggingsdager mm 

• Ringbuss Tynset - Neby - Domus - Litun - Tynset 
bussterminal 
Kom deg enkelt og greit til og fra sentrum med Ringbuss 
6 avganger mandag til fredag og 2 avganger på lørdager

Lokalruter – et alternativ for arbeidsreisene
Lokallinjer er linjer som i hovedsak kjøres som skoleruter. Disse 
rutene er åpne for alle! Hvem som helst kan betale og bli med på 
denne linja. Det vil si at det er �ere linjer i regionen som kanskje 
skal dit du skal enten det er jobb eller andre ærend. Merk at alle 
rutetider gjelder frem til 25.6.2017. 

Priser
• Familiebille� 

1 voksen med inntil 2 barn gratis
• Barne- og ungdomsbille�en 

4-20 år 260 kroner pr. mnd. Reis så mye du vil i hele fylket
• Ung voksen 

40 prosent raba� på periodebille�er for deg mellom 20-30 
år

Alle priser ligger på vår ne�side. Du kan også ringe ruteopp-
lysningen på telefon 177. Alle priser gjelder frem til 1. juli. 2017. 

Betalingsinformasjon
Betal reisen med visa, kontant eller ved å bruke vår app. Søk e�er 
”Hedmark Tra�kk Bille�” i AppStore/Google Play.

Bruk gjerne vår reiseplanlegger på www.hedmark-tra�kk.no eller 
ring ruteopplysningen på 177.

Hilsen 
Hedmark Tra�kk
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Brukerundersøkelser
Tynset kommune vil gjennomføre bruker-
undersøkelser våren 2017.

Mange av dere som er brukere av kommunens tjenester vil 
mo�a forespørsel om å delta i en eller �ere av disse under-
søkelsene denne våren.

Undersøkelsene skal i hovedsak besvares elektronisk. Med 
brukernes hjelp kan vi forbedre våre tjenester og sammen 
arbeide for en positiv utvikling. Tynset kommune håper dere 
kan ta dere tid til å besvare undersøkelsene.

Resultatene vil brukes i kommunikasjon med brukere, 
politikere og ansa�e, og være et av �ere målepunkt på kvaliteten 
på våre tjenester. Takk for at du deltar i vårt forbedringsarbeid.

Åpningstider for
legekontoret i påska
Hovedbiblioteket
Mandag 10. april og tirsdag 11. april kl 08:00-15:00
Telefontid kl 08:00-11:00 og kl 13:00-14:00

Onsdag 12. april kl 08:00-11:00
Telefontid kl 08:00-11:00

Legekontoret tar kun i mot øyeblikkelig hjelp.
Ingen medisinbestilling – eller blodprøver.

Vi ønsker alle en god påske!

Den gode nabo og 
støttespiller
Siden vinteren 2015 har mange tynsetinger vært engasjert i å 
inkludere �yktninger i som har få� bose�ing i lokalsamfunnet, 
de såkalt nybosa�e. Noen familier har invitert de nybosa�e 
hjem en lørdag eller søndag på ka�e eller te, og har bli� invitert 
på tilsvarende tilbake. Andre har ønsket velkommen  de som 
kommer �y�ende, og har hjulpet dem med å �nne fram på 
Tynset, til gode butikker, apotek, biblioteket, Fias osv. Noen 
av barnefamiliene har ønsket seg leksehjelp til barna, og nå er 
mange gode tynsetinger aktive stø�espillere for både barn og 
foreldre i en ny livssituasjon. 

Så langt har disse aktivitetene vært løst organisert, men 
nå ønsker Redd Barna Tynset og Tynset Opplæringssenter å 
formalisere de�e inkluderingsarbeidet. Redd Barnas prosjekt 
heter ”En god nabo” og omfa�er det som alt har vært gjort her 
i kommunen til nå, og i tillegg et særlig engasjement i å få barn 
og ungdom inn i lokale fritidsaktiviteter. Forskning viser at 
fritidsaktiviteter som integreringstiltak er viktig, og at å ha et 
barnefokus i bose�ingprosessen ikke må undervurderes. Slik 
se� stø�er Redd Barnas prosjekt opp om nominasjonen av 
Tynset som landets beste bose�ingskommune. 

I mars ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet 
”Den gode nabo”. Her var det mulig å melde seg som stø�espiller. 
Og det er det fortsa� muligheter for ved å kontakte Mari Finess 
på telefon 932 65 979 eller epost mari.�ness@gmail.com!

Info fra Tynset legekontor
Vi tar ikke blodprøver på fredager. Laboratoriet er stengt 
dagene mandag til torsdag mellom kl 11:30 og kl 12:30. Alle 
som skal ta blodprøver bes trekke kølapp. Kølappautomatene 
står plassert på venterommet og innerst i gangen.  

Skal du �erne sting, ski�e på sår eller få en injeksjon må du 
bestille deg en time hos sykepleier på forhånd.

Får du time hos lege som ø-hjelp MÅ du forvente at det kan 
bli venting. Aku�e ting og skader må prioriteres først. Vi håper 
på forståelse for de�e. 

Vi anbefaler at alle bruker betalingsautomaten som står 
plassert på venterommet. Spør oss gjerne hvis du trenger hjelp. 

Hvis du ikke betaler samme dag vil du få tilsendt faktura fra 
Odin Kapital AS. Det påløper et fakturagebyr på kr 64. 

Dersom du ikke betaler eller betaler via faktura, samtykker 
du i at di� navn, adresse, telefonnummer og besøksdato 
overføres til Odin Kapital AS.

Har du nylig �y�et til Tynset og ikke få� fastlege hos oss, 
kan se�e seg på venteliste til en av våre fastleger. Gå inn på 
www.helsenorge.no for mer informasjon.

Med hilsen 
Tynset legekontor
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Foreslå kandidater til Tynset 
kommunes kulturpris 2017 
Frist for å foreslå kandidater til årets kulturpris er 1. mai. 
Forslag med begrunnelse fremmes skri�lig og sendes til 

postmo�ak@tynset.kommune.no
eller Tynset kommune, Rådhuset, 2500 Tynset

Begrunnelsen skal  inneholde en oversikt over hva kandi-
daten har gjort på kulturområdet. Forslagene på kandidater er 
unnta� o�entlighet. 

Tynset kommunes kulturpris har følgende vedtekter:

1. Tynset kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. 
Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner 
som har særlig tilknytning til kulturlivet i Tynset 
kommune. 

2. Formålet med prisen er å stimulere kulturlivet i Tynset 
kommune ved å gi honnør for særlig fortjenestefull 
innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. 
Samme person kan unntaksvis mo�a prisen mer enn 
en gang. 

3. Lokalbefolkningen oppfordres til å sende inn forslag 
på aktuelle kandidater. Oppfordringen bekjentgjøres 
på en hensiktsmessig måte. Kommunen kan også selv 
fremme kandidater. 

4. Kulturprisen er på kr 10 000. I tillegg vil det utdeles 
en kunstgjenstand som skal være til varig minne om at 
prisen er mo�a�. 

5. Oppdraget med å lage minnegjenstanden skal 
hvert år gå til en kunstner med tilknytning til 
kommunen. Tynset formannskap, e�er innstilling fra 
kulturkontoret, velger ut hvem som skal få oppdraget 
med å utarbeide minnegjenstanden. 

6. Tildelingen av prisen avgjøres av Tynset formannskap. 
Kandidater og votering o�entliggjøres ikke. 
Avgjørelsen er endelig. 

7. O�entliggjøring og overrekkelse av prisen bør �nne 
sted ved en passende kulturell/høytidelig anledning. 

8. Den årlige utdelingen kan utelates dersom kommunen 
ikke �nner en passende kandidat.

Vi gjør klar for Kortspillfestivalen! 

Lørdag 6. mai er vi der igjen: Tynset Kulturhus fylles av et 
tosifret antall teaterforestillinger på én og samme dag! Kom og 
bli med oss inn i teatrets fantastiske verden!

Alle forestillinger varer under 10 minu�er og for oss som 
jobber med festivalen er målet at så mange som mulig skal få 
muligheten til å se så mye forskjellig teater som mulig; det 
�nnes jo så mye morsomt, spennende, rart og �nt der ute!

I år som tidligere fylles scenene av både unge og gamle, 
profesjonelle og amatører, lokale og tilreisende. Vi garanterer 
en fartsfylt dag der du kan få oppleve musikal, �gurteater, 
maskespill, dans, musikk og mye mer!

Ka�ens historie
Her er et lite utvalg av det du kan få med deg:

I ”Fremmed fugl, storm og ka�e” (Bergen) får vi et eksotisk 
og musikalsk møte med ka�ens historie, komponert av Glenn 
Erik Haugland. På scenen �nner vi blant annet hans da�er, 
Anne Goro Haugland; fortellende, spillende og dansende. En 
sprelsk forestilling for alle som elsker du�en av rykende fersk 
ka�e!

Figurteatergruppa DukkerOpp (Oslo) dukker opp sammen 
med deres to fantastiske �gurer Mons og Mjølner. Her er det 
duket for en virkelig annerledes teateropplevelse som er minst 
like spennende for de voksne som for barna!

Kortspillfestivalen har i år også vært så heldige å få samlet 
et aldri så lite lokalforankret stjernelag til den fargerike 
musikalforestillingen Cirkus Caosano. Lars Eggen, �ea 
Hokstad og Ttrafos egen Siri Beate Fossum er noen av de som 
slår kre�ene sine sammen i denne forestillingen, som er sa� 
til sirkusmanesjen. Vi roper hurra for at slike �o�e artister har 
vokst fram her i Nord-Østerdalen!

Teatersamarbeid
Tynset Barne- og Ungdomsteater stiller denne gangen med to 
herlige maskeforestillinger basert på folkeeventyr fra Tyskland 
og Tyrkia, og i tillegg kan vi med glede melde at samarbeidet 
mellom barneteatret og Bekkmoen (bofelleskap for enslige 
mindreårige �yktninger) fortse�er e�er den fantastiske 
”Reisen” og at disse også deltar på Kortspillfestivalen.

I tillegg får vi besøk av Bygdetruppen Teater (Akershus) 
med deres ”Til Odel og Eie”, en forestilling om elgjakt og 
bonderomantikk! 

Og de�e er bare et lite utvalg. Det er mye å glede seg til her, 
altså! Vi sees lørdag 6. mai 2017!
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Takk til Kvikne skole og 
barnehage og Tynset 
kommune!
Uka før vinterferien hadde Turnéorganisasjonen gleden av å 
samarbeide om festivalen Kunst underveis ved Kvikne skole og 
barnehage. Foranledningen var vårt 25 års jubileum med Den 
kulturelle skolesekken i Hedmark. 

Det hele munnet ut i en visning og forestilling for 
Kviknesamfunnet. Nærmere 80 elever og barnehagebarn �kk 
her vist resultatet av si� arbeid under ledelse av våre innleide 
kunstnere og verkstedsledere. Det være seg innen keramikk, 
foto, �lm, komponering eller ”musikkdramatisk” klatring.

De�e hadde ikke la� seg gjøre uten et forbilledlig samarbeid 
med rektor Kristo�er Flaa Sørensen og hele hans personale. I 
tillegg skylder vi en stor takk til Tynset kommune v/kultursjef 
Beate Hjertager for godt faglig og økonomisk samarbeid!

Med vennlig hilsen fra alle oss i Turnéorganisasjonen 

Håkon Skoge
Daglig leder

Fribilletter til nytil�yttede
Vi ønsker at alle skal bli kjent med tilbudet i Tynset kulturhus. 
Vi gir derfor bort 1 fribille� til kino og 1 fribille� til 
kulturhusarrangementer til hver person som har meldt �y�ing 
til Tynset i løpet av 2016, og til hver person som melder �y�ing 
til Tynset i 2017. Bille�ene kan hentes på Servicetorget. 

Hjertelig velkommen til Tynset!

Foto: Ingrafo

God Påske
til alle våre lesere!
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Å stimulere og bidra til et aktivt og variert 
næringsliv er absolu� i kommunens interesse. 
Vi har nylig vedta� kommunens strategiske 
næringsplan. Der er det sa� fokus på mange 
viktige saker som vi jobber med, og som det 
skal se�es enda mer trykk på fremover. Vi 
må arbeide for å bli mer synlige på mange 
måter, blant annet via skilting, hjemmesider 
og interne�. Vi må gjøre oss mer interessante 
og aktivt jobbe for å vise frem hva vi har å 
tilby på Tynset og i regionen. For som dere 
alle vet; Vi har enormt mye å være stolte av, 
vi har mye som kan vises frem, og vi har et 
stort potensiale, men vi må bli enda bedre på 
å fortelle �ere om det. 

De�e er saker det jobbes med blant annet 
gjennom et nylig startet BID-prosjekt, der 
målet er et forskjønnet og mer a�raktivt 
sentrum gjennom et forpliktende samarbeid 
mellom kommune og næringsliv. 

Vi må også fortse�e arbeidet med å 
etablere egnede næringsarealer, slik at vi har 
noe å tilby når interessenter ønsker etablering 
på Tynset. Eller for å gjøre oss interessante og 
vekke oppmerksomhet slik at �ere vurderer 
etablering på Tynset. De�e arbeidet er i full 
gang, og jeg vil tro vi er betydelig bedre rustet 
på de�e området innen utgangen av 2017. 

Når det gjelder ringvirkninger rundt 
Norsk Helsearkiv, må vi ha en klar strategi 
om å jobbe for å tiltrekke oss enda �ere 
beslektede virksomheter. Det synes å være et 
stort potensiale her. Tenk at de totale direkte 
IKT-kostnadene i perioden 2015-2040 av 
Helsedirektoratet er estimert til 312 milliarder 
kroner (tall fra 2015). Får Norsk Helsearkiv 
ansvaret for å forvalte noe av de�e, vil det bidra 
til mange arbeidsplasser i Nord-Østerdalen og 
Fjellregionen. 

Vi vet også at landbruket er ei viktig næring 
i vårt område. Det produseres mye god 
kvalitetsmat i vår region. Noe av denne maten 
er tilgjengelig i butikkene i vårt nærområde, 
mens noe av maten er vanskeligere å få tak i. 
Derfor har jeg signalisert ønske om etablering 

av en ”mathall” i Tynset sentrum. Navnet skal 
absolu� ikke være ”mathall”, de�e ordet er kun 
brukt for å forklare konseptet. Hvis noen skulle 
ha noen gode råd rundt navnevalg mo�as det 
for øvrig med takk! 

Men målet eller ambisjonene omkring 
en ”mathall” bør være at stedet skal vekke 
interesse langt utenfor egen region, og at 
lokalene skal syde av særegen kvalitetsmat, 
bakst, smaksopplevelser og andre opplevelser. 
Tanken er at det skal være salgsvirksomhet og 
kafévirksomhet i opplevelsesrike omgivelser. 
Men som sagt tidligere, her er ingenting 
spikret. Konseptet vil nok i stor grad utformes 
underveis, ut fra hvem som ønsker å være 
med i prosessen videre frem mot målet om 
realisering. 

Men jeg har et mål om å arbeide intensivt 
med ideen frem mot sommeren, for å �nne ut 
av om vi kan få til et konsept som er realistisk, 
rent økonomisk. Vi er ikke så mange folk, 
derfor må vi tenke smart!

Reiselivet synes også å oppleve bedre 
tider enn på lenge. Det er registrert oppgang 
i overna�ingsdøgn i Nord Østerdalen, og 
aktivitetene som lokker til seg besøkende 
er mange. På Savalen skjer det mye positivt, 
og de fasiliteter og aktiviteter som �nnes 
der er til stor glede for både våre innbyggere 
og besøkende. Dessuten er det optimisme, 
utvikling og vekst også i sentrum med tanke på 
hotell og campingvirksomhet. Så det jobbes 
godt av mange, og helhetsinntrykket av Tynset 
med tanke på overna�ingstilbud, opplevelser 
og aktiviteter blir stadig bedre. Tilveksten av 
hy�er i kommunen er også et faktum, noe 
som genererer mer handel, mer aktivitet og 
byggevirksomhet for entreprenørene.

Tilgang til �ber eller høyhastighetsbred-
bånd i hele kommunen er et område vi 
må fortse�e å se�e fokus på. Det er helt 
avgjørende å ha tilgang til det for å kunne 
drive næringsvirksomhet. Og muligheter for 
å drive næringsutvikling ønskes i alle deler 
av kommunen. De som bor grisgrendt synes 
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å må�e legge ned en god del jobb i de�e 
arbeidet sjøl via dugnad, siden det ikke er 
kommersielt å bygge ut de områdene som står 
igjen. Jeg mener derfor at det er viktig at stat 
og kommune bistår dugnadsånden med både 
tilre�elegging og økonomiske virkemidler for 
å få realisert høyhastighetsbredbånd på �ber 
til alle.

Vår stolthet NØVGS må i disse krevende 
økonomiske tider sikres et bredt og godt 
utdanningstilbud, samtidig som vi må 
tilre�elegge for lærlingplasser, og vi må kjempe 
for det desentraliserte høyskoletilbudet på 
Tynset. Vi må sikre at våre utdanningstilbud 
tilbyr de utdanningsløp som er relevante 
for den kompetansen regionen trenger i 
fremtiden. Samtidig må vi jobbe for å innhente 
enda �ere med ulik og ønsket kompetanse. For 
Tynset ønsker et mangfold i kompetanse og 
arbeidsplasser 

Og sist, men ikke minst: Vi må kny�e 
gode relasjoner til ungdommene våre slik 
at de ønsker å bli her eller komme tilbake 
e�er endt utdanning. For jeg har troen på at 
næringslivet på Tynset har bruk for mange av 
våre ungdommer i årene fremover. Håper de 
også ser for seg et langt og rikt arbeidsliv et 
eller annet sted her i Tynsetregionen.

Talentstipend for ungdom 
Fra og med 2017 vil Tynset kommune årlig dele ut et talentstipend til ungdom i 
alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk u�rykksform. Det deles ut e� 
stipend per år og stipendprisen er på kr 20 000,-. 

Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling 
innenfor sin u�rykksform. Kandidater til stipendet må selv søke, og søknaden 
skal inneholde CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin 
u�rykksform, målse�inger for videre utvikling innenfor u�rykksformen og en plan 
for hva stipendet skal brukes til. Spørsmål om stipendet kan re�es til kultursjef Beate 
Hjertager på telefon 906 19 060 eller epost beate.hjertager@tynset.kommune.no

Vedtekter for talentstipend for ungdom:

1. Formålet med stipendet er å oppmuntre unge talenter innenfor kunstneriske 
u�rykksformer som musikk, dans, teater, li�eratur, �lm eller billedkunst, til 
videre utvikling. 
 

2. Stipendet kan utdeles til ungdommer i alderen 15-25 år.  

3. Stipendet utdeles e�er søknad. Søknaden skal inneholde en CV eller 
beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin u�rykksform, hva 
målse�ingene er for videre utvikling innen u�rykksformen, en begrunnelse 
for hvorfor søkeren ønsker stipendet, og en plan for hva stipendet skal brukes 
til. Dokumentasjon av noe søkeren har gjort, f.eks. ved hjelp av lyd�l, bilder, 
�lm eller tekster, legges ved søknaden. 

4. Tildelingen avgjøres av en jury bestående av en kulturskolelærer for 
billedkunst, kulturskolelærer innenfor musikk, kulturskolelærer i dans, leder 
Ttrafo, biblioteksjef og kultursjef. Kultursjef er juryleder.  

5. Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak. 

6. Tildelingen skjer i tilknytning til et relevant arrangement. 

Søknadsfristen for 2017 er 1. mai. 

Søknad sendes til postmo�ak@tynset.kommune.no
eller Tynset kommune, Kulturkontoret, Rådhuset, 2500 Tynset
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Ivrige 8-klassinger er i ferd med å lage logoer, demomodeller av både 
biogassanlegg, kompostsystem for kjøkkenbenker, såper av råmjølk fra 
geitemelk og koe-tyggis. 

Jeg har ”sjekket inn” på Tynset ungdomsskole. Hvordan det jobbes 
med entreprenørskap i skolen på Tynset?  

– Vi har lagt opp et treårsløp med Ungt Entreprenørskap, fortel-
ler Ingveig Lervang Hagen. De�e gjør vi for å få en ramme rundt 
entre-prenørskapsjobbingen som gir god, mer langsiktig planlegging 
og forutsigbarhet. Vi har i mange år jobbet med entreprenørskap i �ere 
fag og i forskjellige sammenhenger på alle trinn. Det positive er at det 
har utviklet seg til å bli tverrfaglige prosjekter. På denne måten har vi 
opplevd å få prosjektene ”levelige” og gjennomførbart for alle parter, og 
elevene får vise sine ting og oppleve mestring. I år har det i hovedtrekk 
foregå� det på denne måten:

• 8. trinn: Smartoppgave, tidligere opp�nneroppgave 
• 9. trinn: Elevbedri�, for første gang kny�et til Kortreist gjestebud
• 10. trinn: Gründercamp (ny� de�e år, tidligere på 8. trinn) 

I tillegg er det verdt å nevne arbeidslivsfaget for de�e trinnet

Starter smart
I Smartoppgaven jobber elevene fram forretningsideer basert på tema. 
For årets 8. trinn er tematikken bioøkonomi og elevene skal klekke 
ut en forretningside der lokale råvarer brukes på en bærekra�ig måte. 
Oppgaven inkluderer både fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og 
KRLE. 

Denne forretningsideen kan de bringer de med seg inn i elev-
bedri�en i 9. klasse. Forberedelsene starter i august og går som en rød 
tråd gjennom høstsemesteret og noen ganger hele skoleåret. Et høyde-
punkt og mål for elevbedri�ene er å vise seg fram på SUM-messa i 
januar. Et foreldremøte avholdes tidlig for å engasjere foreldrene 
i barnas elevbedri�. Foreldre bidrar med å holde foredrag innen 

Entreprenørskap i skolen
er tverrfaglig samarbeid
Hva som er morsomt med å jobbe med entreprenørskap i skolen? 

– Å samarbeide med folk som er annerledes enn seg sjøl og se hvilke muligheter vi har når vi tenker ulikt.

– Det er så morsomt å snakke om og høre hverandres idéer. Slik skapes det idéer som er enda bedre enn om 
en skulle si�e å �nne på de sjøl.  

Slik snakker 13- åringer på Tynset i dag. Tygg li� på den. 

relevante temaer som økonomi og markedsføring. Vi har til og med ha� 
idémyldring sammen med foreldrene, som elevene har kunne jobbe 
videre med. Turer i skog og mark foretas for å høste bær, sopp og andre 
råsto�er for produksjon. 

Nå skjer også den formelle etableringen av elevbedri�ene med 
registrering hos Ungt entreprenørskap, åpning av bankkonto og 
anse�else av ledelse og ulike ansvarsområder. Her må man søke ulike 
stillinger i bedri�en, og en representant fra Ungt Entreprenørskap 
kommer for å gjøre jobbintervju. 

Leker ikke butikk
– Her leker vi ikke butikk. De�e skal være så autentisk med en reell 
jobbsøkersituasjon som mulig, forteller Tor Einar Skjærstad. Alt 
papirarbeid som skal til i forkant gjør elevene sjøl.
 
Samkjøring av prosjekter
E�er høstferien starter en intensiv produksjonsperiode opp mot 
”Kortreist Gjestebud” som skolen arrangerer i november. 

– Elevbedri� og Gjestebudet, som var kny�et opp mot mat og 
helsefaget, var tidligere to separate prosjekter på 9. trinn, forteller 
Ingveig. Ved å styre tematikken og lage noen rammer for elevbedri�ene 
fant vi en spennende måte å slå disse sammen på. De�e har vært 
utelukkende positivt. Elevene inviterer familie og venner til gjestebudet 
som blir en testarena for deres produkter og tjenester. Her får de gjøre 
erfaringer og teste produktene på et ”kjent” publikum og kan med 
bakgrunn i de�e gjøre endringer. Det er gjestebudet som i første rekke 
er salgsarenaen. Handelsstanden på Tynset vil gjerne ha elevbedri�er 
med på julemessa og her blir i stor grad overskuddet av gjestebudet solgt 
unna.  Skapende ungdomsmesse (SUM-messa) i januar blir i større grad 
en presentasjonsarena for hele elevbedri�sforløpet. Til denne jobber de 
også mye med presentasjon, hvordan man møter kunden og hvordan 
bygge opp en god stand. Denne får de karakter på. 

Tekst og foto: Ingrid Eide



Antimobbeprosjekt
Ved å legge opp en såpass stram regi kan vi følge elevene med vår kompe-
tanse, og vi får engasjert alle. På denne måten favner vi alle, og jobbingen 
skjer mer e�ektivt. Alle kommer i mål og alle får bruke sine sterke sider 
og utvikle seg ved praktisk læring. Elevene lærer hverandre å kjenne på 
li� andre måter da det o�e kommer fram ukjente sider ved den enkelte. 
Vi opplever at de tar ansvar og ikke minst ire�ese�er og korrigerer hver-
andre om det oppstår utfordringer som må løses.  

– Det handler også om at vi vi ser hvorfor vi må lære ting. Det er �nt å 
kunne omse�e teori i praksis og gjøre noe. Skape noe. Ikke bare si�e ved 
pulten å høre på hva læreren sier, er kommentarer fra elever. 

– Å jobbe med elevbedri� er re� og sle� et ”antimobbeprosjekt”. Det 
er en måte å arbeide med klassemiljøet hvor alle er avhengig av hverandre 
for å komme i mål. Og det gjør de, alltid. Selv om det til tider ikke ser slik 
ut. Det handler også om at vi lærere må slippe kontrollen li�, fordi det er 
elevene som leder arbeidet, sier Ingveig. 

Arbeidslivsfag er et av tilvalgfagene på 10. trinn og re�es også mot 
næringsliv og entreprenørskap. Her legges det opp til utplasseringer og 
jobbskygging individuelt og i grupper, hvor elevene ut fra ønsker og be-
hov kan være deler av året eller hele året ute i bedri�.  Det er elever ved 
”innegruppa” i arbeidslivsfaget som nå sørger for at det serveres varme 
måltider jevnlig i kantina på ungdomskolen. Det skaper trivsel på skolen.

Fra oppgaver til handling
I år arrangeres Gründercamp for 10. trinnet, tidligere var det 8 trinnet. 
Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping i regi av Ungt 
Entreprenørskap (UE). Elevene får et reelt oppdrag med en de�nert 
problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset 
tidsrom. Oppdraget blir gi� av en bedri� eller organisasjon fra privat el-
ler o�entlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever 
som må samarbeide om å �nne fram til den mest innovative løsningen. 
Gruppenes presenterer løsningen for en jury, som kårer en vinner ut ifra 

gi�e kriterier. 
– Samarbeid med lokalt næringsliv er sentralt i en gründercamp. 

Vår erfaring er at skoler som jobber tverrfaglig får mye ut av 
entreprenørskapsjobbingen i skolen. Det sier Cathrine Fodstad i Ungt 
Entreprenørskap. Tynset ungdomsskole ligger her langt framme og har i 
to år på rad ha� elevbedri�er som har representer Fjellregionen i Region-
Øst mesterskap og imponert med spill-apper og fotballakademi. 

Det som også imponerer er at elevene sjøl er �inke til å komme i 
kontakt med næringslivet. Siste gründercamp som ble holdt samtidig 
med Sum-messa i januar var alle 10. klassinger i regionen invitert til å 
delta. 104 elever fra Holtålen, Røros, Tolga og Tynset deltok. Her var det 
Tynset kommune og regionrådet som var arrangører i samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap. De�e er en god trening til å i felleskap jobbe ut 
forretningsideer, konkretisere og presentere for   publikum og en jury. 

På den siste Gründercampen ble det eksempelvis presentert en idé om 
ekstremsportvinteruke, som kultursjefen i Tynset ønsker å se nærmere på.

Over til venstre og midten: 8. trinn ved Tynset ungdomsskole har jobbet �am ulike 
forretningsmodeller basert på temaene bioøkonomi og bærekra�. Produktene er alt �a 
såpe av geitemjølk til kompostsystemer for kjøkkenbenk

Over til høyre: Elevbedri�en BURN med sine stearinlys vant pris for beste logo på 
SUM-messa i januar

Til høyre: Tynset ungdomsskole stilte med �est elevbedri�er under årets SUM-messe. 
Hele 15 elevbedri�er hadde stand i Tynsethallen, som samlet nærmere 2000 besøkende 
denne dagen



Se program med tider og priser på plakater, i kulturfolderen, i aviser og tynsetkino.no
Billettsalget starter en time før forestilling. Telefon billettsalg: 62 48 52 59

Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Påska 2017

Fast & Furious 8
Norgespremiere 12. april
Action 
Dom Toretto og resten av 
crewet har trukket seg tilbake 
for å leve et normalt liv. Men 
en mystisk kvinne lokker Dom 
over på sin side og snart står 
tidligere venner mot hveran-
dre.

Ghost In The Shell
Action/Drama/Krim
Live action-versjon av det 
verdenskjente manga- og 
animefenomenet, med Scarlett 
Johansson i hovedrollen.

The Baby Boss
Animasjon/Familie�lm/ 
Komedie
En hysterisk morsom historie 
om hvordan en hel familie 
kan bli snudd på hodet når 
yngstemann, Tim på 7 år, får en 
ny lillebror.

Ishavsbold
Dokumentar
1 t 38 min. Alle
En arktisk, havgående roadmo-
vie, med barske kvinner og 
menn, som trosser uvær, kulde 
og ensomheten i Ishavet. De 
siste selfangerne.

Smurfene:
Den hemmelige 
landsbyen
Animasjon/Familie�lm
Smurfeline lurer på 
hvorfor hun er den eneste 
jentesmurfen i landsbyen og 
begir seg ut på oppdagelses-
ferd for å se om ryktene om en 
annen, mystisk landsby dypt 
inne i skogen er sanne.

Gråtass redder gården
Familie�lm
1 t 13 min. Alle 
Goggens lille gård står i fare 
for å bli slukt av kommunens 
motorveiplaner. Vil våre ven-
ner klare å redde gården?

Studietilbud i Fjellregionen
Høsten 2017

Bachelor Sykepleie
Deltid 180 studiepoeng, 4 år. Søknadsfrist 15. april. 

Årsstudium i Bedriftsøkonomi
Deltid 60 studiepoeng, 2 år, nett og videokonferanse. Søknadsfrist 15.april!

Årsstudium i Organisasjon og ledelse
Deltid 60 studiepoeng, 2 år, nett og videokonferanse. Søknadsfrist 15.april!

Påbygging i økonomi og administrasjon
Deltid 60 studiepoeng, 2 år, nett og videokonferanse. Søknadsfrist 15.april!

Påbygging i regnskap og revisjon
Deltid 60 studiepoeng, 2 år, nett og videokonferanse. Søknadsfrist 15.april!

Grunnskolelærer trinn 5.-10. Master
5 år, 300 studiepoeng, nett- og samlingsbasert. Søknadsfrist 15. april!

Master utdanningsvitenskap
120 studiepoeng, nett- og samlingsbasert (med engelsk, norsk el. 
samfunnsfag) Søknadsfrist 15. april!

BA Nyskaping og samfunnsutvikling
Heltid eller deltid, 180 studiepoeng. Enkeltemner kan tas.
Søknadsfrist 15. mai

Innkjøpsledelse
Tema: Forhandlings- og beslutningstaking, kjøps- og kontraktsadferd
30 studiepoeng, nett og videokonferanse. Søknadsfrist 15. april!

Se også nett-og samlingsbaserte studietilbud ved Høgskolen i Innlandet 
- gode studiemuligheter i samarbeid med og bruk av Tynset Studie- og 
høgskolesenter.

Nye tilbud lanseres fortløpende på �ellstudent.no og Facebook Fjellstudent 

Kontakt: May Tove Dalbakk, may.tove.dalbakk@hedmark.org, mob. 991 65 244

Studiene gjennomføres ved Tynset Studie- og høgskolesenter i samarbeid med 




