
Dagens pressemelding 17. mars 2020 

Vi arbeider kontinuerlig med å minske smittepresset og alle oppfordres om å være mest mulig hjemme. 

Dette gjelder selvfølgelig også de folkevalgte. Derfor blir det nå fremover på ubestemt tid politiske møter på 

telefon eller videokonferanse. Ordfører og rådmann blir sittende på rådhuset og møtet blir tatt opp på lyd- 

og eller video for å gjøre møtene tilgjengelig for offentligheten. Det er utarbeidet en forskrift fra KMD som 

gir oss muligheten til dette. Det enkelte folkevalgte organet beslutter da selv fjernmøte ved å godkjenne 

innkallingen.  

Det første politiske møte som gjennomføres på denne måten er formannskapsmøte førstkommende torsdag 

klokka 11:00.  

Det er naturlig i den situasjonen vi er nå at det blir mindre saker, og at saker som er under utredning settes 

på vent. Nå må administrasjonen og politisk ledelse hovedsakelig konsentrere seg om den nasjonale krisen 

som vi står ovenfor til beste for våre innbyggere. Håper på forståelse for dette. 

Vi vil også fremover være helt avhengig av frivillig innsats fra mange. Vi må som tidligere nevnt hjelpe 

hverandre etter beste evne. Vi opplever at mange gjerne ønsker å bidra og det er vi svært takknemlige for. Vi 

ønsker nå en bedre kartlegging av de frivillige. De som ønsker å bistå befolkningen med diverse hjelp 

anbefales å registrere seg hos frivilligsentralen. Alle frivillige må ha politiattest. Det kan man få ved å 

henvende seg til politiet. 

Så ønsker kommunen en kartlegging av hvilke ressurser som kommunen evt. kan benytte seg av for å holde 

hjulene i gang hvis dagens arbeidstokk viser seg å bli for liten og sårbar. Vi oppfordrer til at de som har 

relevant utdanning eller erfaring registrerer seg som frivillig, og så håper vi dere er villig til å gjøre en innsats 

for fellesskapet hvis behovet melder seg. Dette gjelder alle med helsefaglig utdanning eller annen relevant 

praksis eller utdanning som kommunen kan ha behov for. Anbefalingen er dermed; Gå inn på kommunens 

hjemmeside og registrer deg på vårt elektroniske skjema som blir klart i løpet av dagen. På forhånd takk for 

hjelpa, du bidrar i en viktig dugnad☺ 

Mange permitteres i disse dager og det er økt mengde sykmeldinger og søknader om 

omsorg/velferdspermisjoner, da mange må være hjemme å passe barn. Det blir derfor et stort trykk på NAV. 

I tillegg må de gjøre sine smitteverntiltak, noe som resulterer i at NAV kontoret nå er stengt for drop-in 

besøk og fysiske møter. Brukerne vil følges ved hjelp av ulike tekniske løsninger. 

Har du behov for å komme i kontakt med NAV kan du gå inn på linken:  
 https://www.nav.no/person/kontakt-oss/. 

Det er også opprettet en akutt-telefon for deg som har behov for økonomisk sosialhjelp i akutte 

situasjoner. Tlf nr: 406 38 016. Åpen man-fre fra 09-15. 

Innbyggerne kan også ringe NAV på tlf: 55 55 33 33 

Hele pressemeldingen fra NAV med ytterligere informasjon kan du lese her: 
https://www.tynset.kommune.no/aktuelt/nav-nord-osterdal-stenger-for-fysiske-moter.13278.aspx 

Tynsets visjon er som mange kjenner «Tynset for alle.» Det føles nok dessverre ikke slik i disse dager, så 

kanskje vi bør lage oss en midlertidig visjon: «Alle for Tynset» 

Og til slutt vil jeg reklamere litt for kommunepsykologens skriv til oss alle. Les dette på hjemmesiden vår eller 

via linken: https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/iec9dec1b-026c-4876-ac08-a34a974480c4/hei-alle-

sammen-skriv-fra-kommunepsykologen.pdf 
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