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I går gikk regjeringen ut med at alle iverksatte tiltak videreføres. Det betyr at skoler og barnehager 

fortsatt skal være stengt, at folk ikke får dra på hytta utenfor egen kommune og at nasjonale 

karanteneregler fortsatt gjelder til over påske. 

De var også veldig klare på at nå er målet å stanse pandemien, ikke bare bremse den. Grunnen til 

dette er trolig at kurven for Corona smittede i Norge har steget for raskt. Hvis denne utviklingen 

hadde fortsatt i samme tempo, ville sykehusene og kommunene hatt alt for liten kapasitet til å 

behandle alle som trenger hjelp. Derfor mener jeg regjeringen tok en meget klok beslutning i går. 

Hensynet til oss mennesker og helsevesenet er det aller viktigste slik situasjonen er nå. 

Vi er nå alle deltagere i et dugnadsmaraton. Den viktigste dugnaden noen sinne! De hensynene vi alle 

tar hver eneste dag fremover, vil bidra til å redde mange liv. Husk det når trangen til sosial aktivitet 

blir påtrengende. Og gled deg over hvilke muligheter vi faktisk har i dag, kontra hva de hadde 

tidligere når en pandemi brøt ut i landet. Den gang ble man avskåret fra all kontakt med omverdenen 

over lang tid. Vi kan faktisk kommunisere på et uendelig antall plattformer og både se og høre de de 

vi ønsker å kommunisere med hver eneste dag. 

I går fortalte jeg om muligheten omkring videokonsultasjon med våre fastleger. Dette er en fin 

ordning som også flere yrkesgrupper benytter seg av. Våre fysioterapeuter tilbyr også konsultasjoner 

via videokonferanse, så dette er en mulighet for deg som evt. trenger gode råd fra ekspertisen, men 

ikke har anledning til å ta deg til fysioterapienheten. 

Ellers registrerer jeg en del bekymring fra dere der ute omkring kapasiteten hos NAV, og generell 

bekymring om hvorvidt søkere av dagpenger og stønader vil få penger utbetalt innen rimelig tid etc. 

Det er et faktum at vi nå har mange innbyggere som er permitterte og mange selvstendig 

næringsdrivende som ikke har mulighet til å bedrive sin daglige virksomhet. De trenger selvfølgelig 

sikkerhet for utbetalinger fra NAV slik at de kan betale sine månedlige utgifter, så jeg har stor 

forståelse for bekymringen. Jeg har derfor utfordret NAV på dette og fått dette til svar: 

NAV`s viktigste jobb nå er å få behandlet alle søknadene så raskt som mulig, slik at folk får 

pengene sine. For å få til dette er noe av det som gjøres som følger: 

• Lokalt på Nav kontoret har de nå tilgang på 3 ekstra saksbehandlere ved behov, og 
mulighet for ytterligere bemanning er kartlagt.  

• Det installeres nye systemer som skal sikre raskere og mer effektiv saksbehandling 

• Nav – nasjonalt omdisponerer flere hundre medarbeidere til å gå inn på saksbehandling. 

• Nav lokalt omprioriterer sine oppgaver for å sikre at lokale brukere får behandlet sine 
søknader raskt, og at utbetaling skjer i rett tid.  

• Det er gjort tiltak for å sikre lettere og raskere tilgang for brukere, deriblant mobilnummer 
som er bemannet lokalt.  

 

Så vil økonomisk sosialhjelp alltid være et sikkerhetsnett dersom du blir gående uten inntekt i 

påvente av dagpenger.  

Situasjonen er nå at Nav i Nord-Østerdal har kontroll. Så vil situasjonen framover vise om det må 

gjøres ytterligere tiltak for å sikre utbetalinger og andre rettigheter for våre brukere.  

 



Ellers vil jeg til slutt nevne at vi ønsker at enda flere registrerer seg som en ressurs på Tynset 

kommunes hjemmeside. Når og hvis pandemien kommer for fullt til vår region vil trolig en stor del av 

dagens arbeidstagere være syke, eller i karantene. Dessuten forventer vi at arbeidsmengden vil være 

betydelig større enn i dag. Derfor trenger vi flere som kan jobbe ekstravakter og være midlertidig 

ansatt i kommunen. Vi håper derfor at dere som er utdannet innen helse, men ikke jobber i faget nå, 

pensjonert helsepersonell, sykepleierstudenter, tidligere pleieassistenter, tidligere sommervikarer 

etc. registrerer dere slik at vi evt. kan kontakte dere og tilby dere jobb for en tidsbegrenset periode 

hvis behovet melder seg. På forhånd takk☺ 

 

Mvh ordfører Merete Myhre Moen 


