
 

TYNSET KOMMUNE 
Tynset Opplæringssenter 

  

Møtereferat  
 

Møtedat

o: 

 18.06.2021 

Sted:  Kompetansesenter 

Tid:  1230-1430 

Til 

stede: 

          

Mahdi Hassan, Mariann Hagen, Gunn Bråten, Synnøve Narjord, 

Bjørn Tore Grutle, Manuela Ciutac 

 

Ikke til stede: Suraya Tadjik, Joanna Karolina Stefaniak, Jan Erik Larsen, 

Marius Krokhaug  

 

Ordførere fra kommuner i fjellregionen ble invitert til møte under sak 2. 

Journalister ble invitert også. 

  

MØTE I INTERNASJONALT RÅD 18.06.2021 

  

Saksliste 

  

Sak 1  

Godkjenning av innkalling og referat. Møteplan høst 2021 

 

Referatet og innkallingen er godkjent 

Møteplan høst 2021 

• 27.08.2021. Kl. 12.30-14.30 

• 08.10.2021, kl. 12.30-14.30 

• 10.12.2021, kl. 12.30-14.30 

 

  

Sak 2  

  

Koronautbrudd i regionen. Evaluering av tiltak   

 

Tolga 

• Utfordringer med kommunikasjon med folk som ikke snakker bra norsk 

 

Folldal 

• Var ikke så mange korona tilfeller som i andre kommuner 



TYNSET KOMMUNE 

 

• Har et bra system for å kommunisere informasjon 

 

Alvdal 

• Reagerte veldig fort 

• Veldig god dialog med flyktningkontor 

• Fordel med ansatt på flyktningkontor med helse utdanning 

 

Tynset 

• Kommunen var bra forbered  

• Det var fokus på negativiteten til noen innbyggere til at utbruddet startet 

fra et religiøst møte  

• Det er ønsket et møte med de forskjellige minoriteter i kommunen for å 

evaluere korona tiltakene som ble gjennomført og etablere samarbeid 

 

Internasjonalt råd kan bidra med disseminering av informasjon fra kommuner til 

innvandrere, fordi de har enklere tilgang til denne gruppen. Det er viktig at 

kommuner bruker de ressurser de har rund seg. 

Det er lurt at kommunene i region samarbeider når det står i sanne situasjon, og 

har sammen kommunikasjonsstrategi til innbyggere, spesielt til innvandrere. 

Informasjonen må være kort og på et språk de forstår. 

 

Vi må tenke om det var lurt å være åpent med hvor kom smitten fra. Mange 

kommuner i Norge har vært åpen. Kan være vanskelig i små kommuner, fordi 

personene kan være fort identifisert.  

 

Internasjonalt råd engasjere seg i å evaluere hvordan koronasituasjonen ble 

opplevd av innvandrere i regionen. Lederne i religiøse organisasjoner skal bli 

invitert til neste internasjonalt råd møte. Kommunene skal få en tilbakemelding 

etter møte.  

 

  

 

 

Tynset 

Manuela Ciutac, sekretær 

 

 

 

 

 

 

 


