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PORTRETTET

Fra havet i Senegal
til fj ellet i
Nord-Østerdalen

Før Amar Niang kom til Norge arbeidet han marinen i Senegal. Noen av hans 
kolleger ble sendt på kurs innen norsk off shorevirksomhet og kom tilbake med 
fortellinger om mye spennende teknologi innen bransjen. Amar ble så nysgjerrig 
på hvordan dett e lille landet kunne levere så mye avansert teknologi, at han tok 
ferie og reiste til Norge. På Tynset traff  han Tone Mikkelsen. Slik havnet han i 
Nord-Østerdalen, langt vekk fra havet. 

– Antall mørkhudede som var bosatt  på Tynset da jeg kom hit for 20 år siden 
kan telles på en hånd, forteller Amar Niang. Ett er fi re år fi kk han norsk statsbor-
gerskap. 

I dag ligger hans daglige virke langt unna off shoreindustrien. Som 
programveileder i Tynset kommune skal han ta seg av fremmedspråklige 
som kommer inn under introduksjonsprogrammet (se egen sak om 
voksenopplæring). Amar er spesielt opptatt  av å skaff e fremmedspråklige gode 
praksisarbeidsplasser slik at de får en god språktrening eller komme videre på 
ungdomskolen eller videregående skole. Sjøl snakket han norsk hver eneste dag 
fra første dag han kom til Tynset, og kom forholdsvis fort inn i språket og dets 
nyanser.

– Den daglige samtalen er avgjørende for å lære språket. Kan du ikke språket 
får du heller ikke jobb i Norge i dag. Derfor er en daglige praksisen ute blant 
norsktalende så viktig,  fastslår Amar. 

Han anmoder det regional og lokale næringsliv til å bidra til at fl ere 
fremmedspråklige kan få språktreningsplass i næringslivet. Det er et stort behov 
for praksisarbeidsplasser da vi også konkurrerer med fl ere etater, som NAV 
i et forholdsvis begrensede marked. Det er ikke bare kommunen, men faktisk 
hele bygdesamfunnet som må være med å bidra til at tilfl ytt er skal integreres, 
uavhengig av hudfarge, kjønn, eller religion. 

Integrering er for Amar et personlig begrep. Hvorvidt du vil bli integrert er 
helt og holdent opp til deg selv, ett er at lokal samfunnet har sagt og gjort sitt , 
mener han. 

– Til forskjell fra da jeg kom hit er det nå et helt støtt eapparat som tilrett elegger 
og følger opp slik at de enkelte skal få ivaretatt  de rett igheter man har som asylant, 
eller fremmedspråklige generelt. Men det er fortsatt  den enkelte som avgjør hvor 
vellykket integreringen skal bli, fastslår Amar. 

– Har Tynset kommune lykkes i sin integreringspolitikk i dine øyne?
– Ja, jeg mener kommune driver en vellykket integreringspolitikk. Se 

eksempelvis på oppslag media. ”Utlendinger” som omtales utmerker seg i all 
vesentlighet positivt. Innvandrere er lokal og regionalt med å prege dagsorden 
på et høyt nivå. Seminarer som det vi arrangerte på Tynset nylig i samarbeid 
med Imdi og regionrådet er et resultat av positiv integrering og resultater av et 
systematisk teamarbeid med integrering, understreker Amar. Opprett elsen av 
internasjonalt råd er viktig. Her møtes både tynsetinger og utlendinger jevnlig og 
er et forum som gjør at ting drøft es og tas til følge. Det er et forum for deltagelse 
og engasjement i lokalsamfunnet. 

I dag må vi kunne kalle Tynset kommune en internasjonal kommune med 
mer enn 20 nasjonaliteter representert. 

– Hvordan mener du Tynset som bygd har endret seg siden du kom hit?
– Endingene er merkbar på spesielt to måter. Det internasjonale tilsnitt et 

preger arbeidslivet og er blitt  synlig på foreksempel tilbudet innen restaurant og 
kolonialbransjen. Det er det utenlandske aspektet som dominerer utestedene. 
Det er både bra og uheldig. Bra fordi vi får et mangfold. Uheldig fordi den norske 
tradisjonsmaten er borte fra menyene, sier Amar.

– På dagligvarefronten er maten imidlertid svært norsk. Kjeder dominerer og 
i lokalmiljøet er kundegrunnlaget for ”innvandrerbutikker” er dessverre ikke til 
stede.

“Jeg brenner for å få folk ut i arbeid. 
Arbeid skaper likeverd og likeverd skaper 
god integrering for alle.”

Det sier Amar Niang fr a Senegal som programveileder ved Tynset opp-
læringssenter.  Det var nysgjerrigheten til norsk off shore-teknologi som 
brakte Amar Niang til Norge, og kjærligheten til Tynset. 
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Klimaspalten

Vi er nå inne i vår første periode med 
fokus på reduksjon av klimagasser, 
og konsentrerer oss nå om følgende 
satsingsområder:

1. Reduksjon av strømforbruket
Strøm er en ”ren” energikilde, men det er også en ett erspurt vare. Dessuten er det så mye 
teknisk utstyr i samfunnet som trenger elektrisk strøm for å virke at der det er mulig å 
legge om fra elektrisk oppvarming til annen energikilde, bør en gjøre det. For vår del 
er det da naturlig å tenke bio-varme, der oppvarming skjer med ved, fl is eller pellets. 
Tynset kommune har som mål å redusere energibruken i kommunal bygningsmasse 
med 10 %, og er allerede i gang med å gjennomgå alle bygninger for å energimerke 
og energieff ektivisere bygningene. Helt konkret skal Tynset rådhus nå kobles på 
fj ernvarmenett et, og varme opp alle etasjene med biovarme (pellets).

2. Transport
Kommunen har også som mål å redusere utslippene fra veitrafi kk med 20 %. Dett e er 
ambisiøst, da utslippene herfra er det som har økt mest de siste årene. Vi kjører mer 
og mer, ikke bare på RV3, men småkjøring til og fra jobb, trening og handling har 
økt voldsomt. Kommunen vil gå foran med et godt eksempel og vil lage kommunale 
retningslinjer for redusert transport og mer miljøvennlig transport i kommunal tjeneste. 
Det vil si økt bruk av kollektivtransport, samkjøring, planlegging av gjøremål, sykle og gå 
på korte distanser mv. Leasing av hybridbil/gassbil og kurs i øko-kjøring for kommunalt 
ansatt e skal kunne redusere både utslipp og kostnader. Det er søkt om midler til et 
regionalt transportprosjekt som vil hjelpe til med å få til samarbeid mellom de ulike 
aktørene og en holdningsendring blant oss som forbrukere.  
 
3.   Landbruk
Landbruket må ta sin del av klimagasskutt ene. Vi vil derfor sett e i gang med kurs og 
informasjonstiltak for bedre utnytt ing av husdyrgjødsel og redusert bruk av kunstgjødsel. 
Kanskje kan en med enkle grep opprett holde produksjonen gjennom litt  mer bevisst 
bruk og spredning av gjødsla, eventuelt kombinert med grøft ing og drenering?  Det vil 
være en vinn-vinn situasjon for både bonden og miljøet! Beiteressursene i utmarka kan 
helt sikkert utnytt es enda bedre. Dett e er også noe vi skal se nærmere på. 

Klimatipset
Vi går mot mørketid og vinter igjen. Temperaturen synker, og vi må varme opp husene. 
Ved bevisst bruk av strømmen er det mulig å spare opp til 10-15 % av strømutgift ene.
Følg med – les av strømåleren daglig eller ukentlig og se at det hjelper. 

Slå av lyset i rom du ikke bruker, vær bevisst bruken av varmt vann og elektrisk utstyr. 
Fyrer du for kråka? Kanskje er ett erisolering en fornuft ig investering! La det gå sport i 
det! Her er det penger å spare! 

For fl ere klimatips vil vi anbefale www.klimaklubben.no
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Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide

Mangfold - et gode!

Til alle tider har mennesker brutt  opp fra sine 
bosteder, forfl ytt et seg over lange avstander 
og slått  rot på egen hånd eller med familiene.  
I mange tilfeller har røtt ene ikke festet seg 
og menneskene har fl ytt et videre. Kanskje 
også tilbake til opprinnelsesstedet dersom 
forholdene har gjort dett e mulig.

Årsakene har vært mange, fra eventyrlyst, 
virketrang og kjærlighet på en side til nød, sult, 
vold og krig på den andre siden. Det har også 
skjedd at store folkegrupper er blitt  fordrevet 
fra sine hjemsteder.

Avhengig av hva som har utløst oppbruddet, 
medfører fl ytt ing ulike grader av menneskelig 
oppoff relse, slit, smerte og materielle 
kostnader. I en krise- og katastrofetid i 
hjemlandet er det sågar kanskje bare de som 
har de største personlige ressursene som klarer 
å bryte ut og skape seg en bedre fremtid et helt 
annet sted. 

På ulike måter skaper de som fl ytt er til 
nye hjemsted også utfordringer både for det 
aktuelle lokalsamfunnet og storsamfunnet. 
Store forskjeller i utseende, hudfarge, 
språk og måter å oppføre seg på kan virke 
skremmende eller er vanskelige å forholde seg 
til for de som allerede bor på et sted. Dersom 
mengden av tilfl ytt ere er av en viss størrelse, 
kan det oppleves som at de nye innbyggerne 
fortrenger de som er der fra før, at de tar fra 
den opprinnelige befolkningen goder osv.

Innvandringsdebatt  blir oft e opphetet 
og skaper lett  fronter. Fordommer og 
forenklede oppfatninger fl orerer og skeptikere 
og motstandere av innvandring har lett  
spillerom.  I store deler av Europa vokser 
politiske partier som er direkte basert på 
innvandringsmotstand. De etablerte partiene 
legger seg opp disse partiene i standpunkt i 
enkeltsaker i frykt for å miste oppslutning. I og 
for seg små saker som å tillate hijab, eventuelt 
forby hijab i visse sammenhenger blir store 
symbolsaker.

De åpenbare positive sidene ved 
innvandring blir for det meste borte. 
Humanitære idealer og menneskerett igheter 
kommer i skyggen.

Innvandring gir impulser og påvirkning 
som skaper endring og fremskritt . Den tilfører 
kompetanse og ferdigheter som samfunnet 
ikke har og som det har vært, og fortsatt  vil 
være, avhengig av. Mangel på arbeidskraft  i 
mange bransjer i dagens Norge dekkes ved 
stor innvandring fra visse nasjoner, særlig 
Polen og Sverige. USA er over tid verdens 
mest innvandringsvennlige land. Det er ingen 
grunn til å tvile på at nett opp den massive 
innvandringen er en viktig årsak til både den 
økonomiske supermaktsstatusen og landets 
førende rolle innen kultur og vitenskap. 
Sosiologen Richard Florida, også en guru for 
mange norske næringssjefer, har funnet ut at 

det er de mest kulturelt mangfoldige samfunn 
som er de mest kreative, de mest nyskapende 
og vekstfremmende. Dett e er samfunn med 
høy grad av toleranse. 

Vår region har også historisk sett  vært 
avhengig av innvandring. Fra etableringen av 
gruve- og smelteverksdrift en på 1600-tallet 
var det en stor innvandring fra mellom-Europa 
og Sverige. På slutt en av 1700-tallet var 
Røros et de norske lokalsamfunn med størst 
innvandrerandel. På midten av 1800-tallet 
var for eksempel sveitsiske innvandrere 
avgjørende for den rolle regionen fi kk som 
foregangsregion innen meieridrift .

Tynset kommune har i dag ansatt  over 
40 personer med ulik fremmedspråklig/
innvandrerbakgrunn. Cirka 20 nasjonaliteter 
er representert. Sett  i forhold til de 
rekrutt eringsbehov kommunene har fremover 
og den demografi ske utviklingen Norge og 
ikke minst distriktene står overfor, er det svært 
sannsynlig, ja kanskje helt nødvendig, at vi har 
behov for atskillig fl ere innvandrere.

Med hilsen
Jon Ola Kroken
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Slik lyder innledningen til en oppgave som 
ordføreren har gitt  Komite for kultur og idrett . 
Komiteen har fått  som mandat å:

• Lage en oversikt over kommunens 
internasjonale engasjement, utover landets 
grenser og internt i egen kommune

• Peke på hvordan kommunen skal 
arbeide framover for å fylle rollen som 
Internasjonal Kommune på en god måte

• Klargjøre muligheten for å bli en fair-
trade kommune.

Komiteen har prøvd å skaff e seg 
oversikt over det internasjonale arbeidet 
som drives i kommuneorganisasjonen, av 
frivillige organisasjoner, av bedrift er og av 
enkeltpersoner i Tynset. Vi har erfart at 
engasjementet både er stort og mangesidig. 
Kanskje særlig gledelig er arbeidet som gjøres 
i skolene, noe som medvirker til økt innsikt og 
toleranse blant de som vokser opp. 

Det er for tidlig å trekke noen klare slutninger 
om hva som blir komiteens konklusjoner og 
anbefalinger overfor kommunestyret. I forhold 
til det som lå til grunn for at Tynset fi kk heders-
betegnelsen Internasjonal Kommune, oppfyller 

Tynset kommune har et 
internasjonalt engasjement 
på stadig fl ere felt. Både i 
forhold til hvilke oppgaver 
som utføres og hvilke tjenester 
som gis, er vi i stadig større 
grad en kommune som er 
påvirket av og involveres i det 
internasjonale ”vi”. Heders-
betegnelsen Internasjonal 
Kommune ble gitt  kommunen 
i 2006, av Kommunenes 
Sentralforbund og 
Fredskorpset.

vi kriteriene bedre i dag. Engasjementet og 
satsingen på fl yktninger er større, og bedre 
forankret både blant kommunepolitikerne og 
i lokalbefolkningen for øvrig. 

Sammenlignet med 2006 gjennomfører 
vi nå fl ere internasjonale prosjekter. Det 
er økt bosett ing av fl yktninger i Tynset, en 
beslutt ning et enstemmig kommunestyre 
står bak. Det er ingen selvfølge og heller ikke 
helt vanlig i kommune-Norge. Vi har også en 
betydelig økt arbeidsinnvandring, som vi kan 
se blant annet i landbruket. Og ikke minst er 
Tynset Opplæringssenter nå etablert og samlet 
i egne og hensiktsmessige lokaler. At lærerne 
her har fått  bedre arbeidsforhold vil være 
med å øke statusen for det viktige arbeidet 
som norskopplæring til fremmedspråklige 
er. Å kunne forstå og snakke norsk er en 
grunnleggende forutsetning for å komme ut i 
arbeid og for å delta i samfunnslivet.

Det vil alltid kunne fi nnes ting som kunne 
ha vært gjort bedre, mere, større, raskere, 
også overfor fl yktninger og innvandrere 
og i internasjonalt engasjement og innsats. 
Men jeg mener vi med full rett  fortsatt  kan la 
hedersbetegnelsen Internasjonal Kommune 
henge på veggen i Tynset rådhus. 

Tekst: 

Caspar Schärer, leder i komite for kultur og idrett

Foto: Morten Terje Steen

Tynset kommune som
internasjonal kommune

Bildet er fr a Malawi i 2008 da rektor ved Kvikne 
skole, Jan Karstensen, var en av lærerne som deltok 
i utvekslingprogrammet gjennom Fredskorpset
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Tekst og foto: Ingrid Eide

Vil bli skuespiller
Afghanerne som nå har vært her i et halvt år 
stortrives med sitt  nye liv på Tynset. 

–Selvfølgelig savner vi Afghanistan og 
familien, men det kan vi ikke tenke på. Det 
hjelper ingen, sier 17 år gamle Reza Ali. 

Reza har planene klare for videre studier 
og tilbakeviser muligheten for at han noen 
gang vil reise tilbake til hjemlandet. Det er 
ikke trygt.  Ett er ungdomskolen skal han gå 
videregående skole. Målet er å bli skuespiller. 
Seyd Omid Mirzai har også målet klart. Han 
vil bli mekaniker, mens Bajani Rajab på 18 år 
mener det er alt for tidlig å bestemme seg for 
en yrkesvei. 

Gode erfaringer
Even Røe, ansatt  i barnevernet på Tynset, 
roser gutt ene. 

– Ett er det første halve året har vi bare 
gode erfaringer når det gjelder mott ak av 
mindreårige enslige fl yktninger, sier Røe. 

Som mangeårig mott aksleder på Os har 
han lang erfaring og kompetanse på å ta imot 
og ivareta fl yktninger. Han mener suksessen til 
et vellykket mott ak og hjelpetiltak ligger i gode 
forberedelser.

Bosetter 
enslige 
mindreårige 
fl yktninger

Tynset kommune bosett er nå ått e enslige mindreårige fl yktninger fra Afghanistan. Dett e er unge 
gutt er i alderen 15 til 18 år. Gutt ene bor i bofellesskap på Bekkmoen i Haverslia, nye boliger som 
kommunen kjøpte for å kunne bosett e fl yktninger generelt. 

Even Røe på vei til skogs sammen med tre av de afghanske gutt ene, f.v. Mahdi Ansari, Bajani Rajab og Reza Ali.

– Vi besøker alle på forhånd mens de 
er i mott ak. Representanter fra både skole, 
omsorgsenter og helsesøster er da med. Et 
godt forbredt lokalt apparat med kommune, 
skole og næringsliv som samarbeider på alle 
plan er også en forutsetning.  

– Vi må huske på at vi skal veilede disse 
unge gutt ene i et helt livsløp, poengter Røe. 

13 nye årsverk
Bofellesskapet i Haverslia har døgnbemanning. 

– Vi skal være svært bevisst på at dett e er 
gutt enes hjem å ha respekt for det, understreker 
Røe.

Gutt ene går på ungdomskolen og Tynset 
opplæringssenteret på dagen, og når de kommer 
hjem lages middag, og lekser gjøres før det er tid 
for fritidsaktiviteter. Alle er interessert i fotball 
og fl ere ganger i uka er det fotball trening. 

– Å ha kontakt med idrett , kulturliv og ellers 
andre arenaer for læring i skole og fritid er 
viktig, påpeker Røe. 

Kommunene i forbindelse med bosett ing 
av enslige mindreårige opprett et 12 nye årsverk 
Bofellesskapet i Havreslia sysselsett er 14 
personer som går i døgnkontinuerlig turnus i to 
boliger. 

Fakta om BUFETAT

Barne-, ungdoms- og familietaten, 
forkortet Bufetat, har bosett ingsansvar 
for barn og ungdom under 18 år. Bufetat 
er underlagt Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 

For ungdom mellom 15 og 18 år har 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
dett e ansvaret. 



08 Nr. 3/2010

Her er stor aktivitet da undervisningen foregår alle virkedager, 
i tillegg tirsdag kveld. Opplæringssenteret har inneværende år 
økt antall undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap 
fra 16 til 20 timer per uke for å imøtekomme sentrale 
myndigheters ønske om raskere progresjon. Nytt  av skoleåret 
er også 10 timer i uka med temaorientering for elever som har 
”rett  og plikt” til norskopplæring. Dett e er elever som følger 
introduksjonsprogrammet.

Kveldskurs kun på Tynset
På Tynset har vi tre nivådelte grupper på dagtid, samt 
kveldsgrupper. Vi tilbyr også morsmålsopplæring der vi vurderer 
det som nødvendig og dersom vi har lærerkapasitet innen 
språket.  

Inneværende skoleåret forsøker vi en ny modell når det 
gjelder kveldsundervisningen. Deltagende kommuner i det 
interkommunale samarbeidet i Fjellregionen samarbeider ved 
kun å tilby kveldsundervisning på Tynset. Slik kan vi holde to 
kveldsgrupper som gjør at vi får mer homogene grupper og 
nivådeling kan gjennomføres Vi håper dett e kan føre til stabilt 
frammøte ved kveldsundervisningen. Kurset holdes i perioden 
september- november og februar- april.

Feriekurs
Hver vinter- og høstferie arrangeres kurs i samfunnskunnskap 
for innvandrere som kommer fra land utenfor EØS. Dett e er 
obligatoriske kurs som hver innvandrer med ”rett  og plikt” til 
norskundervisning må ha gjennomført for å kunne søke norsk 
stasborgerskap. Kurset arrangeres av Tynset opplæringssenter. 

Tekst: Svanhild Næverdal, rektor ved Tynset Opplæringssenter

Foto: Ingrid Eide

Opplærings-
senter med
stort mangfold

Tynset opplæringssenter har i år registrert 
19 nasjonaliteter med 18 ulike språkgrupper 
blant elever og ansatt e ved senteret.

Dett e kurset inngår i introduksjonsprogrammet som er nevnt tidligere i 
artikkelen. 

Elever fra andre kommuner i Fjellregionen deltar på dett e kurset. Ved 
forrige kurs deltok fi re kommuner og ått e språkgrupper var representert. 

Organisering
Tynset opplæringssenter er organisert som vist i modell på motstående side.

I september er totalt elevantall ved begge avdelingene 98 elever, samt 2 
elever som i år mott ar innføringskurs ved videregående skole, men som er et 
kommunalt ansvar under voksenopplæringen. Av disse er 52 elever registrert 
ved norskopplæringa, inklusive deltakere ved kveldskurs. 

Ved kveldsundervisningen som nylig er startet har vi registrert 18 elever. 
Ved tidligere år har det også vært stor ett erspørsel ett er kveldskurs, men med 
svært ustabilt frammøte. Håper vi med vår nye modell med fast kursavgift  
og med avgrenset kurstid skal kunne få en stabil gruppe som følger kursets 
progresjon.

Arbeidsinnvandrere har vært ei voksende gruppe, og vi ser at stadig fl ere 
ønsker å følge dagundervisningen hvor det er mulig å ha raskere progresjon 
grunnet fl ere timer / uke.

Norske skjemaer er ikke alltid like enkle å forstå. Her får Luul Hashi Guled (t.h.) fr a Somalia hjelp
av rektor Svanhild Næverdal.
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Fakta om introduksjonsprogrammet
De som følger dett e programmet er nyankommet person mellom 18 og 55 
år med fl yktningstatus, men også familiegjenforening, gift et seg i Norge og 
lignende. Som nyankommet regnes den som har vært bosatt  i kommunen 
i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal 
treff es.

Vedkommende må være bosatt  ett er avtale med IMDI og kommunen. 
Personen har ”rett  og plikt” til å følge introduksjonsprogram. 
Programveileder/kommunen har ansvar for å lage et individuelt program 
sammen med hver enkelt deltaker. Programmet varer inntil 2 år, men med 
mulig utvidelse til 3 år der det er gode grunner for det. 

Programmet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi 
grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i 
yrkeslivet. 

Introduksjonsdeltakere må gjennomføre programmet som er helårig og 
på full tid, dvs. et årsverk beregnet til 37 ½ time/uke eller 30 timer/uke 
dersom personen følger en utdanningsrett et plan. På Tynset er det i dag ca 
30 personer med denne rett en.

Betydelig arbeidsplass
Ved Tynset opplæringssenter er det totalt 19 
ansatt e fordelt på i overkant 10 årsverk. Av 
disse er 11 ansatt e ved norskavdelingen. Det 
utgjør cirka 5 årsverk.

Blant våre ansatt e har vi en programveileder 
i 100 prosent stilling som tar seg av 
deltakere i introduksjonsprogrammet.  
Programveileders ansvarsoppgaver er å følge 
opp overføringsfl yktninger; fl yktninger 
med politisk asyl, personer med opphold på 
humanitært grunnlag, kollektiv beskytt else, 
gjenforente med personer fra nevnte grupper 
som har vært bosatt  mindre enn 5 år.

Inneværende skoleår har også 
programveileder tatt  seg av henvendelser som 
gjelder behov for tolketjenester innen Tynset 
kommune.

Ansvar for alle
Kommunen har ansatt  en koordinator for 
fl erkulturelt arbeid i 100 prosent stilling. Både 
denne og programveilederstillingen ligger 
organisert under Tynset opplæringssenter. 
Koordinator har et ansvar for alle innvandrere 
uansett  status for å være i landet. Koordinator 
veileder den enkelte innvandrer i det å bli 
kjent med norske forhold, gjøre seg kjent med 
kommunale og statlige ordninger og hjelper til 
i praktiske gjøremål. 

I samarbeid med helsetjenesten i 
kommunen har også helsesøster kontortid i 
lokalene til opplæringssenteret en gang i uka. 
Dett e gjør tilgjengligheten til helsetjenesten 
bedre for våre elever og oppfølgingsarbeidet 
kan følges tett ere. 

Ved norskopplæringen er det seks lærere 
knytt et til undervisningen på dagtid og to 
lærere med hver sin gruppe på kveldstid. 

Opplæringssenteret bruker nærmiljøet 
aktivt i undervisningen, både næringslivet, 
frivillige organisasjoner, Tynset 
Friskliv og kulturhuset. Vi samarbeider 
med Frivillighetssentralen og alle 
funksjonsområder i kommunen, og har tett  
kontakt med NAV. 

Vår intensjon er å gi undervisning snarest 
til nyankomne. Målet er at alle skal avlegge 
norskprøver slik at de blir selvstendige og 
aktive i det norske samfunnet både sosialt og 
som arbeidstakere.

Organisasjonskart for Tynset Opplæringssenter
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Ett er to år mener prosjektlederne på norsk side at denne svensk-norske 
samarbeidsmåten bør utnytt es ytt erligere.

– Prosjektnavnet Hjertet i Skandinavia og Hjärtat i Skandinavien er 
blitt  til Scandinavian Heartland for å få et godt navn som begge land 
kunne bruke. Derav det engelske, forklarer prosjektleder Ole Sylte 
Heggset.

”Svorske kroner”
Scandinavian Heartland er et stort prosjekt hvor Tynset kommune, 
sammen med Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os og Røros bidrar 
med midler inn i totalpott en, på lik linje med svenske kommuner i 
Dalarna ned til Falun. Länsstyrelsen i Dalarna er så motvekt til Hedmark 
Fylkeskommune hos oss. 

Budsjett et for hele Scandinavian Heartland lyder på 26 millioner 
”svorske” kroner, som prosjektlederne kaller det. 

– Ja, det er et gedigent budsjett , men disse pengene skal ut på 
mange delprosjekter. Da blir det ikke så mye på hvert enkelt, og vi føler 
oss sikre på at slutt rapporten skal vise at vi har fått  til en god del med 
pengene, konstaterer Ole Sylte Heggset og kollega Cathrine Fodstad, 
prosjektleder for henholdsvis delprosjekt Natur- og kulturbasert 
besøksnæring og Levende Landsbygd.

Alt fra MC-turisme langs Kopparleden til høyskoleutdanning, 

kulturentrepenørfokus, bedrift sutvikling av småskala reiselivsaktører, 
samt turisme og arrangementer tilknytt et trekkhund og hest har 
fokus i besøksnæringsdelen. I Levende Landsbygd er småskala energi, 
att raktive tett steder, service i små samfunn, ungt entrepenørskap, samt 
livsstilsboliger i fokus.

  
Hva har vi lært av samarbeidet?
Med kun et år igjen av prosjektet, er det legitimt å spørre hva 
prosjektlederne tenker om Interreg som arbeidsverktøy videre. 

– I begynnelsen ble vi skremt av byråkratiet, det skal vi innrømme 
begge to. Det er større krav til rapportering og dokumentasjon på alle 
aktiviteter, enn hva vi har vært vant til fra andre prosjekter, men dett e 
blir en rutine.

– Det som er positivt er at vi lærer den andre siden av grensen å kjenne 
og har oppdaget at de er  svært lik oss!  Kulturforskjellene er små. Den 
største forskjellen, sett  fra vårt ståsted, er at norsk landbrukspolitikk 
har ført til at vår region fortsatt  har aktive bygder og et forholdsvis rikt 
nærings- og kulturliv. Den svenske ”gläsbygden” i nordre del av Dalarna 
er litt  trist å kjøre gjennom, men i andre enden er svenskene utvilsomt 
fl inkere og mer kreative enn oss til å ta ut potensialet i det de har, mener 
Sylte Heggset og Fodstad.

Scandinavian
Heartland 

– det første store Interreg-prosjektet

Tynset kommune deltar sammen med de 
fl este andre kommunene i Nord-Østerdalen, 
samt Røros nord for fylkesgrensa, i det 3-årige 
Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland. 

Tekst: Ole Sylte Heggset

Foto: Ingrid Eide

Prosjektlederne i Scandinavian Heartland, f.v. Cathrine Fodstad og Ole Sylte Heggset
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Grenseregional merverdi
Interreg-prosjekter fi nnes langs hele EU’s 
ytt ergrense, og Sverige og Norge har mange 
slike gående langs sin grense. Begrepet 
”Gränsregional mervärde” er da et målpunkt 
for prosjektene, og i og med at dett e er det 
første store Interreg-prosjektet hvor vi her 
i regionen deltar, er det klart at den største 
merverdien kanskje vil være at vi har lært 
hva Interreg er og ser hvilke muligheter slike 
samarbeidsprosjekter gir, samt at vi har lært 
Dalarna og Jämtland å kjenne. 

– Her fi nnes det i fortsett elsen bare mulig-
heter, og ett er hvert som folk har blitt  kjent 
med arbeidsmetodene i Interreg, ser vi nå at 
stadig nye prosjektidéer popper opp rundt i 
kommunene, samstemmer prosjektlederne. 

 
Åpent møte i oktober
– Vi tror derfor at Interreg som verktøykasse 
bør være aktuelt for både små og store 
prosjekter i framtiden. Alt fra organisasjoner/
nett verk, lokale bygdeutviklingsprosjekter, 
næringsliv, kommuner og fylkeskommuner 
kan søke seg inn i et Interreg-prosjekt. Det kan 
da handle om alt fra små initieringsprosjekter 
hvor man ikke trenger medfi nansiering lokalt, 
og kun vil sondere mulighetene, opp til 
småprosjekter for en kort tidsperiode og til 
større prosjekter à la Scandinavian Heartland. 
Søk på  www.interreg-sverige-norge.com for 
å fi nne ut om dett e er noe for deg/dere, 
anbefaler prosjektlederne. 

For å oppsummere hva vi har jobbet med 
de siste to årene, men like mye forklare mer 
grunnleggende om Interreg som verktøykasse, 
avholdes et åpent møte i slutt en av oktober hvor 
vi sammen med Hedmark Fylkeskommunes 
internasjonale avdeling håper å kunne bidra 
konstruktivt til at nye Interreg-prosjekter 
kan fødes i regionen vår, avrunder Cathrine 
Fodstad og Ole Sylte Heggset.

Aktiviteten i Scandinavian Heartland 
kan du lese mer om på deres hjemmeside
www.scandheart.org

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: postmott ak.biblioteket@tynset.kommune.no

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

Telefon: 62 48 41 86

BILLETTSALG
Telefon billett bestilling: 62 48 52 03

Åpningstider for billett salg og reservering:
 

Mandag-fredag 10:00 – 16:00

Forøvrig er billett salget 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 billett en 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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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Vi liker å fremstille oss selv 
som både et inkluderende 
og mangfoldig samfunn. 
I stor grad er vi det, men 
vi har mye å gå på før vi 
blir skikkelig gode, og kan 
bruke det som vårt fremste 
konkurransefortrinn som 
lokalsamfunn, kommune og 
region

Inkluderende 
og mangfoldig

For nett opp ryktet om at en blir godt tatt  imot 
og ønsket velkommen inn i samfunnet når en 
kommer hit, er noe som spres raskt. Likeledes 
er det i forhold til hvordan et lokalsamfunn 
fungerer. Klarer vi som bor her å ta vare på 
hverandre inn i et fellesskap der alle føler seg 
inkludert? Hvordan tar vi imot innfl ytt ere, 
det være seg fra andre steder i Norge, 
tilbakevendte nord-østerdøler, eller folk fra 
andre land og kontinenter? Jeg tror vi kan bli 
enda bedre i disse øvelsene, for det er faktisk 
en god del som ikke så lett  kommer ”innafor” i 
våre lokalsamfunn og sosiale nett verk. 

Den grunnleggende tanken må være at vi 
bryr oss om alle i lokalsamfunnet vårt, bygda 
vår og kommunen. Verdien som ligger i det, 
er at det gjør godt å ha omsorg for og bry seg 
om andre, samtidig som det motsatt  er stort 
å bli verdsatt  og inkludert. Alle vet at disse 
rollene naturlig vil skift e fra en sammenheng 
til en annen, og ingen vil bare være giver 
eller mott aker. Vi må være villig til å ta noen 
sjanser, kanskje til og med tørre å dumme oss 
ut, på veien til det å få folk til å kjenne at de er 
”innafor”.

Når vi snakker om et mangfoldig samfunn 
kan det være på så mange vis. I bunn ligger 
det et ønske om at vi må være åpne for alle 
typer mennesker, uansett  hvor de kommer 
fra, hva de mener, hvordan de utt rykker seg 
eller i forhold til ulik kultur og interesser. Ser 
en på historien til vår kommune og region har 
vi aldri vært statiske samfunn uten impulser 
utenfra. Gruvedrift a og tidlig meieridrift  
brakte med seg folk fra langt utenfor landets 
grenser, i tillegg til folk fra andre kanter av 
landet. Med utbygginga av jernbanen fi kk blant 
annet Tynset verden inn på dørstokken på en 
helt annen måte enn før, både via reisende, 
men ikke minst via det nye borgerskapet 
som drev hoteller og forretninger i sentrum. 

Opp gjennom årene har ulike reformer også 
trukket folk langveisfra til Tynset og regionen, 
og da kan en trekke frem etableringen av 
gymnas, ungdomsskole og moderniseringen 
av sjukehuset som noen få eksempler. 
Utviklingen av næringslivet, både innen 
primærnæringen med samvirkebedrift er og 
vårt ett er hvert store tilfang av handelsbedrift er, 
har også ført med seg impulser utenfra. Flere 
andre gode eksempler fi nnes også, og dett e 
understreker at vi faktisk har vært og er et 
mangfoldig samfunn. En må understreke at 
impulser og nytenking på langt nær bare har 
kommet utenfra, men har også i stor grad 
oppstått  blant de som har sine røtt er her i vår 
kommune og region. Mange har vært svært 
vidsynte, og synet på utdanning har vært og 
er slik at det fullt ut aksepteres og oppmuntres 
til. Trolig er det nett opp i dynamikken mellom 
de fastboende og tillytt ere, både fra resten 
av Norge, og utlendinger, som gjør Tynset 
til det mangfoldet vi er. Helt sikkert er det at 
forskjellighet av ulik slag bringer samfunn 
videre og skaper utvikling og vekst, mens 
statiske og homogene samfunn stagnerer og 
forvitrer. Derfor er det så viktig at vi blir enda 
bedre på å skape rom for dett e mangfoldet, og 
inviterer hverandre på en konstant mangfold-
dugnad, som har som mål å inkludere alle 
våre innbyggere og de som har fl ytt a hit, og 
gjøre det att raktivt for potensielle tilfl ytt ere 
å komme til oss. Om vi som kommune og 
region klarer å bli kjent for at vi behandler 
hverandre godt og alle føler seg velkommen 
inn i inkluderende fellesskap, da er i hvert fall 
6000 innbyggere rett  rundt hjørnet! 

Hilsen fra
Bersvend Salbu
Ordfører
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Nå skal også Tynset få sitt  ”litt eraturhus”! I oktober starter en arrangementsrekke 
som har fått  titt elen ”Fjellfolk med refl eksjon på seg sjøl og verden” med foredrag, 
bokbad og debatt  med sakprosa som utgangspunkt. Tynset bibliotek ønsker med 
dett e å imøtekomme et behov for litt eraturarrangementer for voksne. Biblioteket 
vil bruke faglitt eratur for å vekke interesse for lesing, refl eksjon og debatt , og til 
å styrke Tynset bibliotek som møtested og formidlingsarena, forteller kultursjef 
Beate Hjertager. 

 – Vi vil velge forfatt ere og bøker som gir oss muligheten til å refl ektere over 
hvem vi er, i lys av verden rundt oss, altså bøker som inspirerer til samfunnsdebatt . 
Tynset bibliotek er allerede i økende grad et møtested, og en sentral kulturarena 
på Tynset, og dett e ønsker vi å bygge videre på. Biblioteket har som mål å gi 
innbyggerne i Tynset en mulighet til å møte aktuelle forfatt ere. Valg av forfatt ere 
vil også gripe fatt  i det faktum at Tynset er en internasjonal kommune. Dett e 
avspeiler seg i tematikken som vender blikket utover, poengterer Hjertager. 

Arrangementene dekkes av midler som er gitt  gjennom organisasjonen Fritt  
Ord. Målet er i første omgang rundt fem arrangementer, alt ett er hvor langt 
midlene pålydende 50.000 kroner rekker. Arrangementene vil fordele seg på en 
prosjektperiode på et drøyt år. Kultursjefen vil jobbe for at slike arrangementer 
skal bli en fast del av drift en til Tynset bibliotek også ett er at prosjektperioden er 
over.  

Første arrangement blir 28. oktober. Arne Egil Tønset holder et lysbildekåseri 
basert på boka ”Russland i farger”, 2010. Det blir derett er samtale ledet av Jon Ole 
Hokstad.

Følg med i kulturhusfolderen for fl ere opplysninger om dett e og kommende 
arrangementer.

Bokbad
i biblioteket

Arne Egil Tønset blir første forfatt er 
som gjester Tynset Bibliotek i en 
rekke av litt eraturarrangementer.

Arne Egil Tønset er første gjest på Tynset bibliotek med boka 
”Russland i farger”. Foto: Anne Liv Ekroll
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Pilotkommune i universell utforming

Tynset er utnevnt som nasjonal pilotkommune i 
prosjekter for universell utforming.

I følge Regjeringens handlingsplan ”Norge universelt utformet i 2025” 
skal hele Norge være universelt utformet innen den tid.  Diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven trådte i kraft  i fj or. Den pålegger en plikt til såkalt 
universell utforming både for private og off entlige virksomheter. Dett e betyr 
at de fysiske forholdene skal tilrett elegges så fl est mulig kan benytt e seg av 
virksomheten, og dermed motvirke diskriminering av personer med nedsatt  
funksjonsevne og gir bedre omgivelser for hele befolkningen. 

Tynset kommune har i kommuneplanen nedfelt at universell utforming 
skal være et tydelig tema i alle kommunens planer og tjenester. I utforming av 
plan og byggeprosjekter, samt kommunale tjenester for øvrig er kommunale 
tjenester er Rådet for funksjonshemmede høringsinstans. I plan- og 
byggeprosjekter deltar også ergoterapeut. 

I sentrumsutviklingsplanen sørger kommunen for bred medvirkning og 
deltagelse fra ulike brukergrupper. Dett e er helt i henhold til regjeringens 
handlingsplan. I følge prosjektkoordinator i Hedmark og Oppland, Randi 
K. Øverland, er dett e faktorer som ligger til grunn for utnevnelsen som 
pilotkommune. Tynset kommune tildeles 100.000 kroner i oppstartsmidler. 
Det er pilotfylkene Hedmark og Oppland som har fordelt midlene fra 
Miljøverndepartementet på fem nye pilotkommuner i universell utforming. 

Ny likningsverdi
på boligen din
Rapportér inn boligens areal

Stortinget har vedtatt  en ny metode for fastsett else av 
likningsverdi på boliger.  Formålet med endringen 
er å få bedre sammenheng mellom likningsverdi og 
omsetningsverdi. Likningsverdien skal fra og med 2010 
beregnes på grunnlag av opplysninger om boligens 
areal, boligtype, byggeår og geografi sk beliggenhet.

Sjekk opplysningene i det tilsendte skjemaet, rett  
eventuelle feil og opplysninger som mangler.

Du skal rapportere inn arealet på primære 
rom (P-rom), eller boareal (BOA) i boligen din. 
Garasje, uinnredet kjellerrom/loft , boder og andre 
oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom.

Matrikkelen er Norges offi  sielle eiendomsregister 
med oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, 
adresser og bygninger. Skatt eetaten benytt er boligtype, 
mens matrikkelen bruker bygningstype som er fastsatt  
ett er hva bygget skal brukes til.  Her er det også en del 
feil og mangler.

Noen mener de har fått  defi nisjon fritidshus på 
en tidligere enebolig, eller våningshus på nedlagt 
småbruk som står ubebodd en kortere/lengre periode.  
Dett e gjelder kun for at de kommunale gebyrene ad 
renovasjon, septikk, vann og avløp reduseres i denne 
perioden.

Bygningstype i matrikkelen er derfor ikke 
endret.  Skal en gjøre endring i matrikkelen må dett e 
dokumenteres skrift lig:

• Er det snakk om bruksendringer må det søkes om 
dett e ett er Plan- og bygningsloven.

• Er det direkte feil i matrikkelen må feilen 
sannsynliggjøres før kommunen gjør en opprett ing.

Den som ønsker endring fra enebolig til enebolig 
brukt som fritidsbolig eller fra våningshus til våningshus 
brukt som fritidsbolig, må det dokumenteres en annen 
bostedsadresse i folkeregisteret enn fritidseiendommens 
adresse.

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og har 
med dett e ansvaret for oppdateringer av matrikkelen. 
Tynset kommune har ikke kapasitet til å endre 
disse skrift lige henvendelsene i matrikkelen innen 
skatt eetatens frist.

Det er rundballtid
... og vi minner om at disse ikke skal plasseres på elvebredden langs Glåma 
eller andre vassdrag. Det vil alltid være litt  avrenning som fører til forurensing 
av bekkene gjennom algeoppblomstring og gjengroing.

Unngå også plassering langs veier og jernbane. Mange elgpåkjørsler 
skyldes trekk til og fra rundballer langs vei og jernbane.

Spredning av husdyrgjødsel
I henhold til husdyrgjødselforskrift en er det ikke tillatt  å spre husdyrgjødsel 
ett er 1. november. Det er ikke tillatt  å spre husdyrgjødsel på snødekket eller 
frosset mark.

Gjødsla skal moldes ned snarest, og seinest innen 18 timer. Dett e for å 
ta vare på lett løselig nitrogen som ellers forsvinner opp i luft a og bidrar til 
opphopning av klimagasser.

Næringsavfall
Åpen brenning av næringsavfall er alltid forbudt hvis dere ikke har en 
spesifi kk tillatelse til det ett er forurensningsloven. Det samme gjelder 
forbrenning av næringsavfall i småovner. Næringsavfall skal med andre ord 
leveres til godkjent mott ak.

Det fi nnes gode mott aksordninger for næringslivet, kontakt RECO AS 
om det er spørsmål rundt dett e.
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Ledige boliger
og lokaler

Tynset kommune har på sin hjemmeside 
en link som viser ledige boliger og 
lokaler i kommunen. Alle som har bolig 
de ønsker å annonsere til salg eller til 
leie i Tynset kommune kan legge inn en 
annonse. 

Tjenesten er en portal hvor utleier 
og selger kan administrere sine egne 
annonser.

Registrer deg for å få tilgang og legg 
ut din annonse. Tjenesten er gratis.

www.tynset.kommune.no
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Kvikne skole er full av både 
unger og håndverkere om dagen. 
Snart ferdigstilles byggetrinn 
1 som rommer tilbygget med 
fl erbrukshall og kontorer. En ny 
skytt erbane skal også ha plass 
her. Byggetrinn to er i gang og 
i løpet av høsten startes også 
byggetrinn tre som er nybygg til 
barnehagen. 

– Nybygget er tatt  i bruk og 
her foregår all undervisning 
i midlertidige lokaler som 
idrett slaget ett er hvert skal 
overta når skolen er ferdig, opplyser  rektor ved Kvikne skole Jan Karstensen. 

–Hele skolen er en byggeplass som stiller krav til omstillingsevne av alle parter.
Skolen tar i bruk nye lokaler ett er hvert som de ferdigstilles og 1. mars neste år skal nybygget 

stå ferdig.  Prosjketleder i Tynset kommune, Sven Inge Storaas opplyser at man ligger rute med 
byggeprosessen.

– Dett e er et skikkelig løft  for skolen og Kviknesamfunnet. Vi ser virkelig frem til å ta hele 
nybygget i bruk neste vår, sier Karstensen.

Det er VS Entreprenør AS på Tynset som er hovedentreprenør på prosjektet som har en 
total økonomisk ramme cirka 36.5 millioner kroner. Det inkluderer også jordvarme som 
energikilde og innredning. Når bygget er ferdig har skolen fått  et utvidet areal på areal på 1600 
kvadratmeter. 

Politiske møter
Oktober - desember 2010

07.10.10  09:00  Formannskapet
21.10.10  09:00  Formannskapet
26.10.10  09:00  Politikerdag / 
  Budsjett konferanse
04.11.10 09:00 Formannskapet
18.11.10 09:00 Formannskapet
23.11.10 18:00 Kommunestyret
02.12.10 09:00 Formannskapet
  (Budsjett )
16.12.10  09:00  Politikerdag / 
  Budsjett konferanse

Se forøvrig ajourført
kalender på

www.tynset.kommune.no

Nybygget ved
Kvikne skole tar form

Begge foto: VS Entreprenør AS
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Det var rene ord fra Roar Sand, fagdirektør i Husbanken region Øst, på det nylig arrangerte 
seminaret ”Vårt nye distrikts-Norge.  

– Min konklusjon er at kommunene her i regionen generelt vet for lite om Husbankens 
ordninger og verktøykasse. Kommunene kan spare millioner ved å øke kunnskapen om disse, 
sa Sand. Arrangører av seminaret var Internasjonalt råd på Tynset og Tolga og Integrering og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Det er nett opp derfor vi arrangerer denne type konferanse.  Vi skal få ny kunnskap og dele 
kunnskap, det skal være kompetansehevende og dialogskapende. Direkte tilbakemeldinger er 
viktig.  Derfor inviterte vi innledere for å snakke om tema som er tilpasset vår region, forteller 
Mahdi Hassan, leder i internasjonalt råd på Tynset. For framtida ønsker han at fl ere kommuner 
i regionen vil etablere Internasjonalt råd for å få et godt samarbeid med alle kommuner i 
Fjellregionen. Målet er et fellesråd for hele regionen.  

Vårt nye
distrikts-Norge
–Rådmenn er opptatt  av å bruke sparekniven. Det er en gåte 
for meg at kommunene da ikke benytt er seg av de verktøyene 
Husbanken disponerer for å gi kommunale tilskudd for 
etablering av blant annet fl yktningeboliger.

Tema som engasjerer
Et mangfoldig og engasjerende program trakk 
både administrasjon, ordførere og politikere 
fagmiljø fra hele Fjellregionen og Østerdalen. 
Med over 100 deltagere var Mahdi svært fornøyd 
med responsen. 

– Det er tydelig at tema er viktig og prioritert 
i dett e distriktet, mener Mahdi. Han er også glad 
for å ha fått  IMDI med som arrangør. 

– IMDI har sjelden store samlinger i region-
sammenheng slik som dett e, men jeg håper 
arrangementet kan gjentas, kanskje  hvert annet år. 

Første dialogmøte
Ragnhild Aashaug, leder i Tolga internasjonale råd, 
er sammen med Toril Sundal Leirset, rektor ved 
Voksenopplæringssenteret i Levanger, medlemmer 
i det regjeringsutnevnte Inkluderingsutvalget. 
De innledet til diskusjon om oppvekst og læring, 
og ønsket innspill fra salen for å ta med i det 
videre arbeidet i utvalget. Det fi kk de i rikt monn. 
Dialogmøter spredt over det ganske land er 
Utvalgets arbeidsmetode. 

Fokusere på muligheter
Andre innledere var Kjell Østby fra Larviks som 
står bak Prosjektet Flexid, et prosjekt som tar 
utgangspunkt i hvilke muligheter og fordeler 
barn og ungdom med minoritetsbakgrunn har 
nett opp fordi de har bakgrunn i fl ere kulturer. Det 
har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se 
mulighetene snarere enn begrensningene i deres 
situasjon, med fokus på identitet, ferdigheter, 
ressurser og utfordringer. 

NHO informert om Global Future, talent-
mobilisering av høyt utdannede kvinner og menn 
med fl erkulturell bakgrunn til sentrale stillinger, 
lederstillinger og styreverv. Global Future 
skal øke bedrift enes tilgang på høyt kvalifi sert 
arbeidskraft  og mangfoldet i næringslivet.

Berømmer regionen
IMDIs mandat er å bidra til at kommunene 
skal bli gode bosett ingskommuner. Her ser vi 
at regionalt samarbeid kan være med å løft e 
kommunene fl ere nivåer, sier Ellen Brun Torvik 
fra IMDI Indre Øst. Hun berømmer regionen 
for å jobbe godt i bredden for å forankre 
integreringstanken. Tilbakemeldinger hun fi kk 
fra deltagere fra både fra Fjellregionen og Sør-
Østerdal var at dett e seminaret var viktig for 
regionene.  

– Betyr det at det kan bli en gjentagende 
foreteelse, hvert annet år eksempelvis?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det får 
evalueringen i ett erkant vise. Slike seminarer er 
arbeidskrevende. Et stort team har vært i sving 
helt siden februar. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Fornøyde arrangører av Vårt nye Distrikts-Norge fr a venstre Amar Niang fr a Tynset kommune, 
Ragnhild Aashaug, leder i Internasjonalt råd Tolga, Gunn Bråten, Tynset kommune, Ellen Brun 
Torvik IMDI og Mahdi Hassan, leder i Internasjonal Råd i Tynset. 
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Fredskorpset berømmet i sin tildeling både 
kommunen, næringsliv og tynsetsamfunnet 
generelt for å ta et globalt ansvar gjennom 
lokalt arbeid og internasjonalt samarbeid. 
Ikke minst var det folkelige engasjementet og 
kulturlivet en viktig faktor ved tildelingen i 
2006. 

Fokus gir resulltater
Kommunen har løpet av de siste fi re åra satt  i 
gang en rekke tiltak i som engasjerer og skaper 
både aktivitet og dialog over landegrenser, 
regionalt og i lokalsamfunnet. 

Gjennom etableringen og sammen-
setningen av Internasjonalt råd har vi skapt 
en arena for dialog mellom alle grupperinger 
i lokalsamfunnet og en drivkraft  for å ta opp 
internasjonale spørsmål i tynsetsamfunnet.  
Internasjonalt råd på Tolga ble etablert ett er 
modell fra Tynset. Målet er et internasjonalt 
råd i alle kommuner og et fellesråd for hele 
regionen. 

Mangfoldskulptur
Ideen om en mangfoldskulptur ble lansert i 
forbindelse med markeringa av tusenårsskift et, 
og har med ujevne mellomrom dukket opp 

igjen, sist i forbindelse med torgplanen og 
utsmykking av sentrum. Det er mest i kontakt 
mellom kulturtjenesten og internasjonalt råd 
at ideen er blitt  holdt levende. 

En skulptur som underbygger målene som 
kulturkommune, som rasismefri kommune 
og som internasjonal kommune midt i mest 
sentrale rundkjøringa i Tynset sentrum, 
vil være et fl ott  og synlig bevis på at Tynset 
kommunestyre tar sine egne på vedtak alvorlig. 
I skrivende stund er vi nær en realisering av 
skulpturen.

Tiltak i løpet av siste fi re år
Her er noen av de tiltakene som er satt  i verk i 
regi av kommunen eller andre:

• Vedtatt  handlingsplan for integrering
(Se kommunens hjemmesider)

• Arbeid med mangfoldsskulpturen som 
det har vært jobbet med siden 1998

• Mott aksapparat for bosett ing av 
fl yktninger og integrering

• 2006: Framtidsverksted som resulterte 
i etablering av Internasjonalt råd og 
stilling som fl erkulturell koordinator og 
programveileder ble opprett et

• 2007: Stor konferanse om innvandrere 
som ressurs i Fjellregionen 

• 2008: Oppfølging av denne konferansen 
• 2008: Markering av mangfoldsåret 
• 2010: Komiteoppgave med mandat til 

en gruppe som arbeider med Tynset 
kommune satt  i et internasjonalt 
perspektiv

• Planen skal legges fram i november i år
• 2010: Vårt nye distrikts-Norge, et 2- 

dagers seminar for Fjellregionen og Sør-
Østerdalen.

• Flerkulturell mønstring av artister 
gjennom Musikalske Bruer 

• 11.12.2010 arrangeres en internasjonal 
konferanse i regi av Hedmark fylkes-
kommune, Fredskorpset og Tynset 
kommune i Tynset kulturhus

Med bakgrunn i overstående er det ingen 
tvil om at Tynset kommune fortsatt  fortjener 
statusen som Internasjonal kommune.

Fortjener 
Tynset kommune 
hedersbetegnelsen 
Internasjonal kommune?

Fortjener Tynset kommune hedersbetegnelsen som Internasjonal 
kommune som den fi kk av Fredskorpset og Kommunenes 
sentralforbund i 2006?  Hva er så blitt  gjort siden? Har vi levd 
opp til forventningene? Fortjener kommunen fortsatt  denne 
hedersbetegnelsen? Leder av internasjonalt råd, Mahdi Hassan, 
svarer på disse spørsmålene i kronikken.

Foto: Ingrid Eide
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68 tomter for eneboliger, et område for konsentrert bebyggelse og et 
område for barnehage eller boliger er under planlegging. Her legges til 
rett e for utvikling av ulike typer boligbebyggelse. 

I kommunedelplan for Tynset 2007-2009 er området lagt ut til bo-
ligformål. Formannskapet vedtok i januar å utvide dett e området mot 
sør. Reguleringen omfatt er et planområde på ca 193 dekar og omfat-
ter deler av eiendommene 48/1, 48/3 og 71/81, samt to eksisterende 
bebygde boligtomter. 

Planområdet omfatt er også et lite område på cirka sju dekar med 
oppdyrka mark i nord. Øst og vest for den fl ate furumoen, skråner ter-
renget forholdsvis bratt  ned mot bekkedalene. 

God plass til friområder og lek

Det reguleres store arealer til friområder, samt områder til lek, nye 
atkomstveger og gang- og sykkelvei. Det fi nnes en eksisterende trak-
torvei fra Parkveien i nord frem til jorder og skogområder i sør. Denne 
vegen, og eksisterende stier mot vest, brukes mye som turveier i fri-

Flere sentrums-

nære boliger i 

Tynset under 

planlegging

Et nytt  boligområdet i Tynset kommune plan-
legges nå ved Lillebekkmoen, området fra 
Byggmakker og oppover langs Brydalsveien. 

tidssammenheng. Traktorveien er tenkt opprustet til gang- og sykkelvei. 
De eksisterende stiene mot vest er tenkt opprett holdt, da de blir liggende 
i arealer som reguleres til friområder.
Statens vegvesen har i sine kommentarer til planene lagt vekt på at det må 
innreguleres felles atkomstløsninger for både eksisterende og ny bebyg-
gelse. 

Behandles så fort som mulig

Fylkesmannen i Hedmark i sin tur har lagt vekt på at de sentrumsnære 
byggeområdene vil være en ressurs for lang tid framover og at det der-
for er viktig at området får en helhetlig og kvalitetsmessig utvikling og 
en god utnytt elsesgrad, samt sikkerhet i forhold til myke trafi kkanter i et 
forholdsvis trafi kkert strøk. 

Planforslaget som er utarbeidet av Feste Landskapsarkitekter over-
sendes kommunen i løpet av oktober. Ett er politisk behandling som vil 
skje så fort som mulig og senests innen 12 uker, vil reguleringsplanen bli 
sendt ut på høring. 

Formannskapet  vedtok nylig planene for ny 
torplan som fører til at det blir både lys og be-
plantning på Jernbanetorget. Kostnadene er be-
rammet til 14,5 millioner kroner. Det var stor 
enighet i formannskapet om å gå for løsningen 
som representerer  kvalitet, langsiktighet og hel-
het - også sett  opp i mot rundkjøringa og andre 
utbyggingsprosjekter som pågår i sentrum.

Formannskapet sa også ja til skatepark for 
ungdommen. Skateparken er en del av områ-
det som kalles Aktivitetstorget, og ligger mel-
lom Esso-tomta og musikkskolen. Skateparken 
har en kostnadsramme på  to millioner kroner. 
Bolyst og tilfl ytt ing stiller krav til et att raktivt 
sentrum.

Prosjektet ”Torgene i Tynset sentrum” har 
som mål å styrke og utvikle handel- og service-
næringene, skape att raktivitet i forbindelse med 
arrangementer samt å styrke Tynset sentrum 
som sosial og kulturell møteplass. Prosjektet er 
også et viktig bidrag i forhold til å utvikle urba-
ne kvaliteter i sentrum. Tynset skal framstå som 
et att raktivt og funksjonelt regionsenter i for-
hold til handel- og service, sosiale og kulturelle 
møtesteder, skolesenter, bolyst og tilfl ytt ing,

Jernbanetorget 

Jernbaneovergangen er på en måte en del av sjela 
til stasjonsbyen Tynset, samtidig som den blir et 
trafi kknutepunkt med betydelige utfordringer 
knytt et til sikkerhet og trafi kkavvikling. I sam-
arbeid med Vegvesenet og Jernbaneverket skal 

området rundt strammes opp slik at det blir et 
tydelig skille mellom kjørende og gående. Bom-
mene ble i 2009 fl ytt et lenger ut for å gi rom for 
gangarealer. Dett e gir også rom for overganger 
der de naturlige ganglinjene er. 

Drosjene får sine egne plasser utenfor der 
drosjene er i dag. Her blir det ikke anledning for 
andre å parkere. I den såkalte trekanten, mellom 
drosjeoppstillingen, Kongsveien og Jernbanero-
vergangen, ble ”ståltårnet” plassert. Fra perron-
gen blir det bygd ei ny rampe over til spor 2. 

Kort- og langtidsparkering i tilknytning til 
jernbanen blir lagt mellom en noe redusert 
jernbanepark og bussholdeplassen (ca 40 parke-
ringsplasser). Langs Kongsveien er det i tillegg 
foreslått  20 parkeringsplasser. Et bredt, opphøyd 
gangfelt knytt er sammen jernbaneparken og kul-
turtorget på andre siden av Kongsveien.

Skate- og aktivitetstorget

Ved realisering av opprinnelige planer for helse-
arkivbygg, skulle utbygger ta ansvar for å oppar-
beide et lekeområde nærmest helsearkivbygget, 
til bruk for beboere i huset, men også for andre 
innbyggere i Tynset. Dett e området ble planlagt 
som et lekeområde for yngre barn. Kommunen 
har ansvaret for opparbeiding av området mel-
lom dett e lekeområdet og kulturhuset. Øverst 
mot veien er det tegnet inn et skateanlegg. Målet 
for aktivitetsparken er å skape et område som er 
att raktivt for fl ere aldersgrupper, og som samti-
dig er med på å utvide sentrum sørover.

Kulturskolen har en musikkbinge som i dag 
er plassert i samme område. Denne vil ved opp-
arbeiding av aktivitetsparken fl ytt es til området i 
nærheten av muren mot parkeringsplassen ved 
kulturhuset.  

Handelstorget

Torget ligger i forkant av matvarebutikken Spar, 
G-sport og Hjørnet. Torget beholder mye av 
de parkeringsplassene som er i dag, men disse 
fl ytt es nærmere Kongsveien siden den separate 
gang- og sykkelveien fj ernes. Dett e gir bedre 
plass foran Hjørnet og uteserveringsplassene 
der.

Inngangspartiet til Spar og Sporten ligger 
høyere enn inngangen til hjørnebygget. Det er 
derfor foreslått  å heve terrenget foran disse bu-
tikkene. Dett e bryter opp plassen og gir en fi n 
avrundet sitt ekant mot resten av torget. 

Kulturtorget

Torget beholdes i hovedsak slik det er i dag. 
Sparken blir stående i samme område. Det fore-
slås imidlertid at det bygges en fast scene med 
tak inn mot skråningen mot Østerdalsstua, iste-
denfor amfi et som er tegnet inn i planen. Dett e 
øker bruksområdet for torget og gir en lavere 
terskel for å gjennomføre enkle arrangementer. 
Av samme grunn foreslås det å legge ned faste 
installasjoner for utt ak av strøm og tilkobling til 
lydanlegg.

I løpet av neste år skal det bli  nytt  
Jernbanetorg og skatepark på Tynset. 
Både skatepark og jernbanetorg er 
planlagt gjennomført i 2011. 

Tekst: Inger Stubsjøen

Nytt jernbanetorg og skatepark fra neste år



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     postmott ak@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 akutt e feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dett e 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 barneskole
Telefon  62 48 50 70

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

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

22 nasjonaliteter
representert blant kommuneansatte

Tynset kommune ønsker å gå foran som et godt 
eksempel med sin ansett elsespolitikk og vil bruke  
fremmedspråklig kompetanse og ressurser som 
befi nner seg i i kommunen og regionen for øvrig.

Tynset kommune har i dag ansatt  41 personer med fremmedspråklig 
bakgrunn. Disse representerer 22 nasjonaliteter og er fordelt på alle 
etater i kommunen. Polen er sterkest representert i Tynset kommune 
med seks ansatt e. Derett er følger, Iran, Tyskland, Th ailand, Somalia og 
Sverige med to, og øvrig nevnte nasjonaliteter nedenfor er representert 
med en ansatt . 

Rådmannens stab:  1 ansatt : Polen 
Tynset barneskole:  5 ansatt e: Iran, Polen, Tyskland, Dan-
mark 
 og Kroatia
Tynset opplæringssenter:   5 ansatt e: Senegal, Iran, Somalia,
 Kroatia og Trinidad
Bo og behandlingstjenesten:  4 ansatt e: Somalia, Polen, Th ailand
 og Kosovo
Hjemmetjenesten :  3 ansatt e: Polen, Th ailand 
 og Somalia 
Tjenesten for 
Funksjonshemmede: 12 ansatt e: Filippinene, Sverige, Ukraina, 
 Nederland, Tsjekkia, Nederland, Polen, 
 Sri Lanka, Tyskland, Latvia og Somalia
Tynsetbarnehagene:  3 ansatt e: Polen, Th ailand og Island
Kulturtjenesten:  2 ansatt e: Russland og Serbia 
Tekniske tjenester:  1 ansatt : Etiopia 
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