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Det interkommunale samarbeidet innen PP-tjenesten er 
utelukkende positiv. Spede protester om oppsplitt ing av tje-
nesten har forstummet for lenge siden! Det sier leder i PP-
tjenesten, Aud Inger Dalløkken som betegner sam-arbeids-
formen som en vinn-vinn situasjon for alle parter.  

PP-tjenesten

– Vi er en utkant. Et sterkt fagmiljø er viktig for at folk vil søke seg hit. Dett e 
er en spesialtjeneste hvor det ikke er enkelt å rekrutt ere spesialkompetanse til 
små kommuner. Ved å organisere det som en interkommunal tjeneste oppnår vi 
likevel kompetansemangfold, poengterer Dalløkken. 

Å jobbe i team er spennende og det hinder gjennomtrekk i stillinger. 
Dalløkken opplyser det er vanskelig å rekrutt ere psykologer inn i PP-tjenesten. 

– Vi driver ikke behandling, det er det barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) 
som gjør, og mange psykologer ønsker helst å jobbe med behandling. Men vi har 
også behov for psykologer i førstelinjetjenesten, et lavterskeltilbud som skal være 
ufarlig og enkel og komme i kontakt med. Nå består PP-tjenesten av pedagoger 
med ulik fagbakgrunn. 

Dalløkken mener små enheter er veldig sårbare. Det er avgjørende at det er 
en viss størrelse på kontoret. Man kan fordele kommunene mellom seg og ha 
hovedansvar for hver sine kommuner.  Slik kan man slippe å jobbe tett  opp mot 
egen kommune, og med naboens eller slektas barn. 

– Det som blir spesielt med denne type organisering er at man er forankret i 
Tynset kommune, samtidig som man skal forholde seg til systemene i de andre 
kommunene. Det kan by på utfordringer, samtidig som det har store fordeler. 
Tett  samarbeid på alle forvaltnings nivåer er veien å gå, mener Dalløkken som 
benytt er anledningen til å berømme samarbeidsklimaet i Nord-Østerdal. 

PP-tjenesten består av to ulike tjenester. Logopedtjenesten som jobber opp 
mot både barn, unge og voksne med språkproblemer, er faglig er underlagt PP-
tjenesten. 

Tidligere var PP-tjenestens arbeid i stor grad individrett et. Nå har tjenesten 
en mer todelt oppgave. Sakkyndige skal arbeide både opp mot individet og 
systemrett et mot organisasjon som barnehage og skole.  Tjenesten har faste 
besøksdager ute i skolene. 

Systemrett et arbeid som innebærer både å bry seg om skole- og barnehage-
miljøet og være med på å kompetanseheve personalet er både ressurs-
besparende og rasjonelt i forhold til å gi barn og unge gode opplæringsvilkår.

– Dett e er en tjeneste i krysspress. Vi skal være elevenes og foreldrenes 
advokat, samtidig skal vi være skolenes og barnehagenes rett leder. Disse rollene 
kan komme i konfl ikt, innrømmer Dalløkken. Hun mener at PP-tjenesten takler 
dett e krysspresset godt med å ha et meget godt samarbeidsklima og god kontakt 
mot skole, barnehage og samarbeidspartnere.

Dalløkken har jobbet i PP-tjenesten på Tynset siden 1981. Fra 2002 til 2007 
jobbet hun på Røros. De to siste årene har hun vært leder for tjenesten på Tynset. 
Hun kan fortelle at utviklingen i de senere åra viser økt klientmengde, samtidig 
som tjenesten har fått  pålagt andre oppgaver ett er lovverket. Jussen styrer mer, 
det sett es strenger krav til saksbehandling, hvilket kan være både negativt og 
positivt. 

– Samtidig lever vi i et mer komplekst, diagnostiserende samfunn som stiller 
større krav til lese- og skriveferdighet, og større press på å være fl ink!  Vi plikter 
imidlertid å se helheten hos individet, derfor viktig at vi jobber opp mot systemer 
som skole, helse, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri.  Slik sett  er behovet for 
våre tjenester økende, utdyper Aud Inger Dalløkken. 

Slik hun ser det er en av utfordringene for PP-tjenesten å rekrutt ere 
spisskompetanse til regionen. Dett e gjelder også for skoler og barnehager når 
det gjelder spesialpedagogisk kompetanse. 

Kommunal økonomi er en annen store utfordringen. Antall stillinger og 
hyppigheten av besøk ute i skolene/barnehagene styres av kommuneøkonomien. 
Brukerne ønsker en størst mulig grad av tilstedeværelse fra tjenesten. En 
landsomfatt ende undersøkelse viser at foreldre og skole/barnehageledelse er 
fornøyd med PP-tjenestens kompetanse, men synes at kapasiteten er for liten. 
Dårlig kommuneøkonomi kan gi et dårligere tilbud innen tjeneste som det er 
stadig større behov for.

De ansatt e ved PP-tjenesten samlet til møte. F.v. Berit Elin Oddlien, Anne Aarnes, Mona Søberg , Oddbjørn Flatgård, Aud Inger Erlien Dalløkken, Liv-Randi Olsen Eggestad, Grete 
Viken Mobæk, Marit Erlien Hulbækmo og Annelise Galåen. Lisbeth Skiphamn Holten og Liv Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt .
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Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PP-tjenesten) 
er organisert som en del av Tynset kommune, 
men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: 

• Tynset
• Tolga
• Alvdal
• Folldal
• Os
• Rendalen

PP-tjenesten er en faginstans som skal yte 
hjelp til barnehager, skoler og foreldre. Tjenesten 
gir også direkte hjelp til ungdom og voksne. 

Fagpersoner er mye ute på skoler og barne-
hager, men kontoret er betjent via Servicetorget, 
slik at du får lagt igjen beskjed. 

Skolepsykologisk kontor for Nord -Østerdal 
ble opprett e på Tynset i 1966, men startet ikke 
sin virksomhet før i august 1972.  Da med tre 
fulle stillinger.

I januar i 1973 ble det ansatt  en spesialpedagog 
og samme år ble det vedtatt  å skift e navn til Peda-
gogisk Psykologisk Senter for Nord-Østerdal.

I 1976 startet det interkommunale sam-ar-
beidet innen tjenesten mellom seks kommuner; 
Alvdal, Folldal, Rendalen, daværende Tolga-Os, 
og Tynset som samlet hadde 2600 elever og for-
delt på 22 skoler.

Rundt 1980  ble tre spesialpedagogstilllinger 
tilført distriktet som en kompensasjon for at det 
ikke var noen spesialskole i regionen. Ett er hvert 
ble disse stillingene innlemmet i PP-tjenesten.

PP-tjenesten ble innlemmet som en del av 

Tynsets kommunale virksomhet i 1996.  I dag er 
også Fylkeskommunen og videregående skoler 
på Tynset og Alvdal inkludert i samarbeidet som 
heter Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Nord-
Østerdal.

LOGOPEDTJENESTEN I NORD-ØSTERDAL
Logopedtjenesten for Nord-Østerdal er under-
lagt og samlokalisert med PP-tjenesten. Utøven-
de logoped  som dekker de samme kommunene 
som PP-tjenesten, driver direkte behandling av 
barn, unge og voksne med språkvansker. Alle 
henvendelser går gjennom PP-tjenesten.

Mer informasjon om PPT fi nner du på
www.tynset.kommune.no
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Tlf.: 62 49 48 00 www.fias.no

Aviser, ukeblader og reklame 
legger du i den hvite papir-
sekken fra FIAS.  

Spar skogen 
– lever papir til gjenvinning!

Rent papir

Se ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no
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I vedtektene er det slått  fast at Regionrådet 
er et politisk organ som behandler politiske 
saker av felles interesse mellom kommunene 
og saker som fremmer regionens interesser i 
fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet for Fjellregionen driver sitt  
arbeid med utgangspunkt i Strategisk plan, 
som har en visjon som heter ”25000 i 2020 – 
klart vi kan!” Dett e forteller at politikerne har 
et meget sterkt fokus på at innbyggertallet i 
regionen må økes, og dett e arbeides det aktivt 
med blant annet gjennom prosjektet ”Flytt hit”.

I den strategiske planen er det fokus på fem 
hovedinnsatsområder:

• Næringsutvikling
• Rekrutt ering
• Kompetanseutvikling
• Kultur
• Infrastruktur

Når dett e leses har Regionrådet ferdig-
behandlet Strategisk næringsplan for 
Fjellregionen, som er utarbeidet i nær 
dialog med Næringsforum i Fjellregionen, 
som representerer langt over 100 
næringsvirksomheter i regionen. Her legges 
det opp til å ta fl ere nye grep for en positiv 
næringsutvikling.

”Flytt thit” er allerede nevnt som er tiltak 
i forhold til rekrutt ering. Når det gjelder 
kompetanseutvikling, er vi nå blant annet i 

ferd med å slutt føre et arbeid som skal sett e 
oss i stand til å arbeide mer systematisk 
for at det skal bli bedre muligheter til å ta 
høyskoleutdanning i regionen.

På kulturfronten arbeides det aktivt på fl ere 
områder blant annet gjennom såkalte Interreg-
prosjekter, der vi samarbeider med Dalarna 
i Sverige. Det er første gang regionen deltar i 
slike prosjekter med en stor grad av fi nansiering 
fra EU, og det er allerede skapt mange positive 
resultater, blant annet kompetansetilbud 
for de som driver eller vil starte kulturbasert 
næringsutvikling.

Utenfor regionen er Regionrådet kanskje 
mest kjent for sitt  arbeid i forhold til 
infrastruktur, der de viktigste stikkordene er 
RV3, Rørosbanen og Røros fl yplass. I løpet 
av kort tid vil Regionrådet sannsynligvis også 
engasjere seg i fellesskap på et nytt  område: 
Helse. Det forberedes nå et arbeid for å 
utarbeide Strategisk helseplan for Fjellregionen.  

Arbeidet i Regionrådet ledes av arbeids-
utvalget, som består av alle de sju ordførerne i 
regionen, ett  medlem av fylkesrådet i Hedmark 
og fylkesordføreren i Sør-Trøndelag. I tillegg 
møter en representant for rådmennene. Dett e 
arbeidsutvalget møtes månedlig, behandler 
en rekke politiske saker av felles interesse og 
iverksett er tiltak det er enighet om å gjøre i 
fellesskap.

Selve Regionrådet består av 24 medlemmer, 
alle ordførerne, en representant for 

opposisjonen i hver kommune, rådmennene, 
to medlemmer utpekt av fylkesrådet i 
Hedmark samt en representant fra 
Sør-Trøndelag fylkeskommune med 
observatørstatus. Dett e organet møtes to-tre 
ganger i året.
De siste to årene har ordfører i Alvdal, Olov 
Grøtt ing, vært leder for Regionrådet. Under 
rådets samling 25. november sto valg av leder 
og nestleder på dagsorden.

Administrasjonen i Regionrådet består i 
utgangspunktet av tre personer: regionrådgiver 
Rune Jørgensen, regionkoordinator Runa 
Finborud og sekretær Mariann Streitlien. 
I tillegg er det for tiden tre prosjektleder-
stillinger. Ragnhild Dåsnes arbeider med 
”Flytt hit”, Ole S. Heggset arbeider med 
Interreg-prosjekter og det samme gjør 
Cathrine Fodstad og Øyvind Sødal, som deler 
en stilling.

Mer informasjon fi nner du på
www.fj ellregionen.no

Regionrådet for Fjellregionen 
er et frivillig samarbeidsorgan 
mellom Tynset, Alvdal, 
Folldal, Rendalen, Os, Tolga 
og Røros kommuner samt 
Hedmark- og Sør-Trøndelag 
fylkeskommuner.  

Regionrådet
– hva er det? 

Av regionrådgiver Rune Jørgensen

Regionrådgiver Rune Jørgensen. Foto: Ingrid Eide
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Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide

Kommunesamarbeid
– et område i utvikling

Tynset kommune er en svært aktiv deltaker 
i interkommunale samarbeidsordninger, 
og er vertskommune eller kontorsted for to 
tredjedeler av de drøyt 20 ulike fast organiserte 
ordningene som kommunen er deltaker i. 

Kommunen er også deltagende i en del 
prosjektbasert og saksorientert samarbeid 
med begrenset varighet i tid.

Mange typer samarbeid
Spredningen i type samarbeid er stor: På en 
side har vi politisk samarbeid blant annet 
gjennom Regionrådet for Fjellregionen som 
arbeider med å påvirke rammebetingelser eller 
med større utviklingsprosjekter av interesse 
for hele regionen, eksempelvis ”Flytt  hit”-
prosjektet. Som ytt erpunkt på den andre siden 
har vi faglig samarbeid på relativt begrensede 
områder og innenfor rene drift sfunksjoner.  

Noen samarbeidsordninger gir kun 
faglige råd til sine deltakerkommuner eller 
innbyggerne. Andre produserer tjenester 
direkte til innbyggerne. Att er andre ordninger 
kan fatt e vedtak på vegne av sine kommuner, 
noe som også i de fl este tilfeller innebærer 
tjenester for innbyggerne. I disse tilfellene er 
myndighet overført til vertskommunen fra 
øvrige deltakende kommuner. Et siste område 
for samarbeid, er det en kan kalle ”interne 
drift stjenester”. 

Eksempel på førstnevnte er pedagogisk-
psykologisk tjeneste. FARTT , felles drift  av 
dataløsninger er også eksempel på samarbeid 

om ”interne drift stjenester”. FIAS er eksempel 
på en virksomhet med tjenesteyting direkte 
til innbyggerne. Samarbeidet om barnevern 
og innen plan, byggesak og geodata er 
eksempler på ordninger hvor vertskommunen 
har myndighet til å fatt e vedtak for alle 
samarbeidskommunene. 

Ulikt antall kommuner
Det er stor spredning i antall deltakende 
kommuner: fra 2 og opp til 10, faktisk også fl ere 
for arkivsamarbeid i Hedmark og Oppland, 
hvor vertskommune er Lillehammer. FIAS, 
som har kontorsted i Tolga, er pr dato den 
samarbeidsordningen med utgangspunkt 
i Nord-Østerdal/Fjellregionen som har 
fl est deltakerkommuner. Midt-Hedmark 
Brann- og redningsvesen, med Elverum som 
kontorkommune, har like mange. 

To-kommunesamarbeid som Tynset deltar 
i er Landbruk og miljø; Plan, byggesak og 
geodata foruten skatt eoppkreving med Alvdal, 
legevakt med Tolga. Her er deltakelse fra fl ere 
kommuner under utredning. I skolefaglig 
bistand samarbeider vi med Alvdal og Tolga, 
utvidelse av samarbeidet under forberedelse.

Hvorfor samarbeid?
Den viktigste begrunnelse for kommune-
samarbeid er at kommunene, hver for seg, 
har hatt  vanskeligheter med å rekrutt ere 
tilstrekkelig fagkompetanse på enkelte 
fagfelt. Ved å samarbeide har det vært mulig 

å sikre seg spesialkompetanse. Samtidig har 
samarbeidet gjort drift en på fagfeltet mindre 
sårbar i forhold til fravær, ved sykdom, ferier 
eller andre ting. 

I senere år, med økt konkurranse om 
fagpersoner på mange fagfelt, har en sett  
at fagmiljøer med en viss størrelse har hatt  
positiv eff ekt på rekrutt eringen. Ny lovgivning 
og andre statlige føringer har økt kravene til 
nye og mer spesialisert kompetanse. For små 
kommuner er det blitt  mer krevende å sikre 
seg god og stabil bemanning på fl ere og fl ere 
fagfelt.

I motsetning til det en kan få inntrykk 
av gjennom off entlig debatt  og i media, 
har hensynet til økonomi og forsøk på 
å drive billigere tjenester ikke vært den 
viktigste driveren bak etableringen av 
samarbeidsløsninger. Økonomi har vært et 
viktig tema fra nasjonalt politisk nivå, tidvis 
også lokalpolitisk. Men et ensidig fokus på 
økonomi uten en sterkt faglig/administrativ 
drivkraft  har sjelden gitt  vellykkede 
samarbeidsordninger. Nøkkelen til gode 
samarbeidsordninger har som regel vært et 
faglig engasjement og en god administrativ 
forankring.       

Bare fordeler, - eller også ulemper?
Fordelene med kommunesamarbeid er 
mange: mulighet for å besitt e fagkompetanse, 
spesialisering, kapasitetsutnytt ing, redusert 
sårbarhet, større stabilitet, læring i nett verk 
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og mellom samarbeidskommuner og så 
videre.

Drift  av samarbeidsløsninger krever 
etablering av en eller annen form for egne 
styrings- eller fagorganer. Dett e har en 
kostnad. Noen ganger gjennomføres det 
ganske omfatt ende utredningsprosesser før 
etableringen; møter i fagråd, forsendelse 
av dokumenter, saker som skal behandles 
i den enkelte kommune i tilknytning 
til drift  eller eventuelt endring av 
samarbeidstiltak. Mange har også pekt på 
en manglende politisk kontroll og styring. 
Dett e er reelt i den forstand at den enkelte 
deltakerkommune ikke har direkte styring, 
men må forholde seg til en vertskommune 
eller til egne styringsorganer. 

Egne styringsorganer vil det være 
i samarbeidstiltak som er organisert 
som for eksempel aksjeselskap eller 
interkommunalt selskap (IKS).     

Arbeid med nye 
samarbeidsordninger
Det er antydet ovenfor at det stadig 
arbeides med nye eller utvidede 
samarbeidstiltak i Tynset kommune 
(skole, helse). Samhandlingsreformen 
som ble lansert tidligere i år, aktualiserer 
et enda mer omfatt ende samarbeid på 
tvers av kommunegrenser. Her lanserer 
også på nytt  ”samkommune” som 
samarbeidsmodell. 

Samkommune betyr at det vil 
bli anledning til å etablere et felles 
politisk styringsorgan for de tjenester 
det samarbeidet, eksempelvis et felles 
”kommunestyre” for helse- og omsorgs-
tjenester for mange kommuner. 

Framtida for kommunesamarbeidet
Det er ingen uenighet om at samarbeid er 
nødvendig. Men det vil hele tiden være en 
vurdering av hvor dett e er mest påkrevet 
og mest ”lønnsomt” i vid forstand. På et 
visst punkt i utviklingen av samarbeid kan 
dett e også være så omfatt ende, og drift en 
i samarbeidskommunene så tett  integrert, 
at det kan reises spørsmål om endring av 
kommunegrenser.

Jeg ønsker alle lesere en riktig god jul!  

Jon Ola Kroken
Rådmann

Åpningstider Tynset Bibliotek
Hovedbiblioteket
Mandag-tirsdag, torsdag-fredag  kl.11:00 – 15:00
Onsdag  kl.11:00 – 19:00
Lørdag  kl.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  kl. 11:00 – 13:00
Onsdag  kl. 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  kl 10.00 – 16.00
Søndager   kl 10.00 – 14.00

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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Tekst: Sverre Jenssen, daglig leder IKT Fjellregionen IKS / Ingrid Eide

Foto: Thorbjørn Liell

IKT Fjellregionen IKS har følgende ansvars-
område i henhold til selskapsavtalen:

”Selskapet skal utvikle og etablere 
tekniske løsninger, samt drift e systemer for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
i eierkommunene på de områder hvor dett e 
er kostnadseff ektivt. Selskapet skal på vegne 
av eierne være juridisk avtalepart overfor 
leverandører i den hensikt å oppnå rabatt er 
og storkundefordeler. Selskapet skal utvikle 
kompetanse på bruk av felles applikasjoner, 
tilby eierne brukerstøtt e og tilpassninger av 
valgte systemer.”

Avgjørelser forplikter alle
IKT Fjellregionen IKS leier inn personell fra 
eierkommunene. Daglig tjenesteproduksjon 

består i hovedsak i drift  og brukerstøtt e mot 
eksisterende IKT systemer, prosjektering 
av nye IKT løsninger, samt oppfølging av 
sikkerhets- og andre IKT relaterte rutiner for 
eierkommunene. 

Selskapet skal bidra til stabil og sikker 
drift  av hensiktsmessige systemer, sørge for så 
stor grad av forutsigbarhet som mulig, både 
med hensyn til kostnader og med hensyn til 
utviklingsprosjekter. 

Selskapet drives kostnadseff ektivt, og 
kostnadsbildet har til nå vært relativt stabilt. 
Når det gjelder valg av nye IKT løsninger, 
er det svært fordelaktig at alle kommunene 
velger de samme løsningene. Eierkommunene 
vil ikke få noen ”stordrift sfordel” eller noen 
annen særlig samdrift sfordel, dersom hver 
enkelt kommune velger ”sine” løsninger 

uavhengig av de andre eierkommunene. Det 
er praksis i selskapet at fl ertallets avgjørelser 
skal forplikte alle. 

Nye prosjekter
Selskapet har siden starten i 2004 gradvis 
bygget opp en sentral datapark i Tynset 
kommune og denne blir videreutviklet i takt 
med behov og krav. Fram til i dag har det 
vært kjørt prosjekter rundt økonomisystem, 
saksbehandling, geodata/kartløsninger, skole-
nett  til grunnskolene, Helsenett , pleie- og 
omsorgssystem, NAV, barnevern for å nevne 
noen.

SkoleFARTT  prosjektet er et av de større 
prosjektene med leveranse av nett løsninger 
og bærbare PCer til grunnskolene i 
eierkommunene.

FARTT

FARTT  leverer drift stjenester og brukerstøtt e til over 1200 brukere av systemene rundt om i 
eierkommunene. Tynset er vertskommune for selskapet som har sitt  hovedkontor her. 

Det viktigste interkommunale 

verktøyet for ansatte i regionen
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Fakta om FARTT

Startet i 2003 som et IKT utviklingsprosjekt i Nord-Østerdalsregionen. Et 
pionerprosjekt på landsbasis.

IKT Fjellregionen IKS ble etablert 1.februar 2005 og er en interkommunal 
selskap som eies av fem kommuner; Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset 
(derav navnet FARTT ).

Målsett ing: Å legge bedre til rett e for lavere investerings- og drift skostnader 
enn tilfellet hadde vært dersom kommunene skulle utvikle og drift e ulike 
informasjonssystemer hver for seg.

IKT Fjellregionen IKS leier i dag inn 5,5 årsverk av eierkommunene.

For 2010 planlegges det videre utbygging av 
felles datapark, forprosjekt med ny webportal 
med skjemaløsninger, samt forprosjekter 
med administrasjonssystem for skolene og 
turnussystem.

Brukeren - den største risikofaktor
God ivaretakelse av sikkerheten i IKT 
systemene er sentralt for eierkommunene. På 
dett e området har selskapet satt  inn mange 
ressurser, både personell og kapital, for å 
legge til rett e for gode løsninger. Selskapet 
har lagt opp til felles sikkerhetsprosedyrer og 
rutiner som skal gjelde for alle brukere. Det 
er den enkelte brukeren som er den største 
sikkerhetsrisikoen! 

Innføring av ulike rutiner, eksempelvis 
databrukeravtaler, ligger under ansvars-
området til den enkelte kommune. I 
kommunene har sikkerhetsansvarlig og IKT 
konsulenten gjort en stor jobb med å sikre stor 
grad av bevissthet rundt tema datasikkerhet 
med den enkelte medarbeider. I tillegg har alle 
brukere underskrevet en databrukeravtale. 

Selskapets videre strategi
Styret innledet i 2008 arbeid med en 
strategiplan for selskapet. Gjennom dett e 
arbeidet ønsker man å bevisstgjøre og skape 
diskusjon i både styret, blant medarbeidere og 

eiere om utfordringer som selskapet har. Det 
gjelder blant annet:

• Hvilket omfang skal egne tjenesteleveranser 
ha?

• I hvilken grad skal selskapet drive både 
utvikling og drift  av løsninger?

• Hvilken bemanning er i tilfelle riktig?
• Hvilke fordeler og ulemper har dagens 

drift smodell versus andre mulige modeller

Den nye strategiplanen ble vedtatt  av 
representantskapet sommeren 2009.

FARTT som læringsarena
Kunnskap og kompetanse er selskapets 
viktigste ressurs. 

– Kompetanse vokser når man deler den 
med fl ere, fastslår IT-koordinator Sverre 
Jenssen. Medarbeiderne som er tilknytt et 
selskapet gjennom leveranse fra eier-
kommunene, har utviklet et att raktivt 
kompetansemiljø på Tynset. I stor grad ser 
man at egne medarbeidere innehar kunn-
skapen som blir ett erspurt, på noen områder 
vil man naturligvis mått e hente denne 
kompetansen utenifra, forteller Jenssen.  

Miljøet virker motiverende og 
rekrutt erende både i forhold til ordinære 
IKT stillinger og også lærlingeplasser. Flere 

av kommunene har både tradisjoner og gode 
erfaringer med lærlinger innen IKT. I Tynset 
kommune har man i de senere årene rekrutt ert 
lærlinger gjennom et løp der man først er inne 
i utplasseringsperiode for derett er å gå over 
på lærekontrakt. Kommunen har gjennom 
samarbeid med FARTT  et vidt spekter å by på 
i forhold til IKT fagområdene. Dett e er også 
et viktig moment i forhold til at kommunen 
skal ivareta mål i læreplanene. I tillegg 
utgjør lærlingene en betydelig personressurs 
som leverer på lik linje med øvrige IKT 
medarbeiderne. 

Det er gjennom FARTT  kommunene 
per i dag tilbyr fl est lærlingeplasser. Jenssen 
opplyser at siden etablertingen i 2005 har 10 
lærlinger fått  sin læretid her. 

– Vi har også rekrutt ert arbeidskraft  til 
andre bedrift er i regionen, som Daldata og 
Eltron. Flere lærlinger har fått  fast jobb i 
eierkommunene, en av de er nå prosjektleder 
for skoleFARTT .

Jenssen berømmer et godt samarbeid med 
Nord-Østerdal videregående skole. 

– Vi kjøper tjenester av skolen og de 
gjennomgår en læreprosess hos oss. Fore-
spørsel om lærlingeplasser er imidlertid 
avtagende, i takt med stadig mindre kull på 
videregående skole.
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Eget ”Teater i Fjellregionen”
Fjellregionen får sitt  eget teater! Kultursjef Beate Hjertager er glad for at 
Hedmark Fylke har sett  viktigheten av å videreføre teatermiljøet i Nord-
Østerdal og stiller som den store garantisten for videreføringen.  

Historikk Hedmark Teater

En regional kor og teaterinstruktørstilling ble 
opprett e i 1977, fordelt på fem kommuner i 
regionen. Ideen om å etablere Hedmark Teater( 
HT) sprang ut fra denne stillingen, og erfaringer 
fra stillingen var sentrale i opprett elsen av HT .

I 1988 ble HT opprett et. Stillingen som kor 
og teaterinstruktør ble delt i to. Teaterdelen 
gikk inn i HT og Rolf Norsen som hadde 
innehatt  stillingen fra 1977 ble den første 
leder av Hedmark Teater. Kordelen ble til 
Nordøsterdalsmusikerne.  Fra 1988 ble det 
opprett et en stilling på regionkontoret på 
Tynset. Det ble opprett et tre stillinger på hver 
av avdelingskontorene.

Tekst: Ingrid Eide
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Tynset kommune har nylig vedtatt  å være vertskommune. Fra 
april i 2010 går Hedmark Teater over til å bli Teater Innlandet, og 
Fjellregionen får sitt  eget teater.  Dett e har vært et langt lerret å bleke, 
innrømmer kultursjefen. Hun vil understreke at dett e er en sak med 
stor betydning for hele kulturlivet i regionen. Derfor har mange parter 
i lang tid stått  på for å beholde et regionteater her i Nord-Østerdal. 

Siden Teater Innlandet ikke skal ha noen regionkontorer står Teater 
i Fjellregionen helt fristilt med egne eiere. Disse er kommunene Os, 
Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, og Tynset med sistnevnte 
som vertskapskommune. I tillegg er også Hedmark Fylkeskommune 
inne på eiersiden.  Fylket bidrar med midler i samme størrelsesorden 
som Hedmark Teater gikk inn med til regionkontorene. Kongsvinger 
og Tynset får hver 1,2 millioner kroner årlig. Kommunene bidrar med 
dett e tre kroner per innbygger. Dett e foreslås nå økt til seks kroner. 
Teater i Fjellregionen fortsett er med to fast ansatt e, som i dag er Rolf 
Norsen og Kai Findahl. 

– Modellen som Hedmark Teater har hatt  siden oppstarten i 1988 
med to ansatt e på regionkontoret på Tynset har fungert meget bra 
som et tett -på-befolkningen teater. Et nært samarbeid mellom proff e 
og amatørskuespillere og overføringen av kunnskap disse i mellom 
har vært en suksess, mener Hjertager. Derfor er det så viktig at dett e 
tilbudet ikke blir borte. 

Teater Innlandet satser profesjonelt, med turnéer rundt i 
Hedmark og Oppland. Teater i Fjellregionen ønsker en sterk lokal 
forankring og vil satse på samarbeidsproduksjoner med kulturskoler, 
skoleverket, festivaler , spel ,musikere og  dansere. Det er ønskelig at 
dans inngår i fj ellregionteaterets fagfelt. Ett er hvert vil teateret kunne 
se på ulike langsiktige samarbeidformer for å sikre skoleverkets 
tilgang på kompetanse innen teater og dans. Langsiktige avtaler 
vil også gi økonomisk grunnlag for å utvide staben og dermed det 
scenekunstfaglige miljøet. 

Fra forestillingen ”Spelemann på taket” i Tynset Kulturhus i april 2008
Begge fotos: Th orbjørn Liell
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Samhandling og samarbeid er begreper som stadig brer om seg og 
blir aktualisert i vår hverdag

Selvsagt er ikke dett e noe nytt  som en har 
kommet på nå, men i stadig sterkere grad 
innser en på felt ett er felt i samfunnet at 
samarbeid er veien å gå for å oppnå resultatene 
en ønsker. 

Historisk har alle kamper som er blitt  
kjempet gjennom fordret et godt samarbeid 
for å nå målet. Alenegang fører svært sjelden 
frem, ihvertfall i vår demokratiske virkelighet. 
Fagbevegelsens kamp for arbeideres rett igheter 
opp gjennom tidene er et godt eksempel i så 
måte. Fellesskapet har satt  en i stand til å sett e 
makt bak kravene, og dermed har en vunnet 
frem på ulike felt i forhold til rett igheter og 
lønn. 

Videre er det politiske systemet utviklet 
slik at en organiserer seg i ulike partier, for 
i fellesskap å kjempe frem det man er enige 
om. Da gir det en helt annen styrke enn om 
enkeltpersoner kommer hver for seg med sitt  
budskap. Alle organisasjoner er også selvsagt 
tuft et på erkjennelsen av at en får utrett et mer 
om en organiserer seg i et fellesskap.

I vår kommunale virkelighet er det stadig 
fl ere oppgaver vi samarbeider om. Regionrådet 
vårt arbeider utifra den fi losofi en at det gir 
tyngde når kommunene øver trykk sammen. 
Kommunale oppgaver blir utført i stadig større 
grad i samarbeid mellom kommunene, enten 
gjennom et aksjeselskap, interkommunalt 
selskap, vertskommuneprinsippet, eller ved 

kjøp av tjenester. Poenget er at dett e 
fremstår som hensiktsmessig både ut fra en 
økonomisk og et faglig kvalitetsmessig ståsted. 
Hovedpoenget er at innbyggerne får best 
mulig tjenester, og da er samarbeid viktig. 

I kjølvannet av lanseringen av Sam-
handlingsreformen innen sjukehussektoren 
og helsesektoren, har det igjen blitt  pekt på 
om vi i Norge i dag har en hensiktsmessig 
kommunestruktur i forhold til de oppgaver 
kommune skal gi. Poenget er at vi trenger å 
samarbeide over kommunegrensene for å løse 
våre oppgaver til det beste for innbyggerne.

Et godt eksempel på at samarbeid er veien å 
gå for å oppnå resultater, er hvordan en arbeidet 
for å få lokalisert Norsk Helsearkiv til Tynset. 
Det ble arbeidet frem en grundig rapport og 
søknad i fellesskap, som la grunnlaget for 
jobbinga opp mot sentrale myndigheter. Utifra 
dett e utgangspunktet arbeidet vi målrett a opp 
mot embetsverket, Storting og regjering, og 
utnytt et alle våre kontakter og kanaler for å få 
til et positivt resultat for Tynset og regionen. 
Her var det viktig at Sp, Ap og SV lokalt 
arbeidet i fellesskap opp mot våre respektive 
sentrale partier. Erkjennelsen i ett ertid er at 
ingen av oss hadde alene klart å oppnå det vi 
fi kk til gjennom tett  samarbeid.

Når det gjelder næringsutvikling i vår 
kommune og i Fjellregionen, ser vi et stort 
behov for at det arbeides enda tett ere mellom 

kommuner og næringslivet. Under dett e ligger 
det også en erkjennelse av at vi er avhengige av 
hverandre for å få til utvikling og økt bosett ing.
En kan ha følelsen av at en beveger seg i et 
klisjefylt terreng når en bruker begreper som 
”samhandling” og ”sammen gjør sterkere”. 
Desto viktigere er det å fylle begrepene med 
innhold og minne oss selv på at dett e faktisk 
ikke er tomme fraser. 

I tillegg til alle de åpenbare fordelene ved 
samarbeid for å oppnå noe, ligger det også 
en egenverdi i samarbeid og fellesskap. Det å 
skape noe sammen og være en del av et større 
miljø, vil oft e påvirke vår trivsel og opplevelse 
av å ha en meningsfull hverdag.

Inn mot juletida er det viktig å dra med 
seg denne fellesskapstanken. Utfordringen 
til oss alle blir å se utover oss sjøl i større 
grad, og inkludere de i vårt eget nærmiljø 
og internasjonalt som trenger fellesskapet. 
Julefeiringa blir bedre jo fl ere som er med, 
lokalt og internasjonalt. 

Julehilsen fr a
ordfører Bersvend Salbu

Sammen gjør sterkere
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Krisesenteret for Nord-Østerdal var også tidlig en felles interkommunal tjeneste. Det ble 
etablert som krisetelefon i 1982, og fra 1985 kunne kvinner og barn få et botilbud hvis det 
var nødvendig. 

Krisesenteret holder til på Tynset og er et tilbud i første rekke til innbyggerne i kommunene 
Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal. Til sammen bor det ca 18.000 
innbyggere i disse kommunene. Senteret tar også imot brukere fra andre kommuner. Senteret 
drives av Tynset kommune og ligger pr. i dag administrativt under personalsjefen. 

– Tidligere hørte krisesenteret til under sosialtjenesten, men når den ble innlemmet i 
NAV ble vi midlertidig lagt under personalsjefen, forteller daglig leder Berit Engen Veen. 
De samarbeidende kommuner kjøper krisesentertjenester av Tynset kommune, basert på 
skrift lige avtaler med gjensidig oppsigelsestid på to år. 

Siden 1991 har det vært tilslutt et paraplyorganisasjonen Norsk Krisesenterforbund 
(NOK). NOK er en organisasjon for krisesentre som arbeider med vold i nære relasjoner. Fra 
1995 ble krisesentertilbudet utvidet til også å gjelde voldsutsatt e menn.

Engen Ween opplyser at henvendelser til Krisesenteret har vært færre i 2009 enn forut-
gående år. Foruten en langtidsboende har det fram til i høst vært 12 liggedøgn på kortere 
opphold. Årsaken til de reduserte henvendelsene har Ween ingen forklaring til på stående fot. 

Fra januar 2010 blir krisesentertjenesten en lovpålagt kommunal oppgave. Stortinget 
vedtok i sommer ny lov om krisesenter som sett er nye krav, blant annet til at menn og kvinner 
skal være fysisk atskilt, og det skal være et likeverdig tilbud til de med fysisk handikap. 

– Mange ting er på gang. Kommunene som er tilsutt et tjenesten må ta en diskusjon blant 
annet i forhold til lokaliteter da vi per i dag ikke innfrir krav til universell utforming i den nye 
loven, påpeker Ween. 

Styring
Krisesenteret styres som en ordinær deltjeneste i Tynset. Det er opprett et et fagråd hvor 
sosiallederne i hver deltakerkommune er representert. Handlingsplaner og budsjett er 
behandles i fagrådet før de vedtas av Tynset kommune.

Finansiering
Krisesenteret er off entlig fi nansiert. De samarbeidende kommuner dekker 20 % av drift s-
utgift ene, fordelt ett er innbyggertall i de enkelte kommuner. Dett e utløser et statlig tilskudd 
på 80 %. 

Fakta

Formål
• Å yte hjelp til voldsutsatt e kvinner og 

menn og deres barn
• Å synliggjøre og bekjempe den private 

volden
• Krisesenteret for Nord-Østerdal har i 

dag 3,5 årsverk

Tilbud
• Gir tilbud til personer av begge 

kjønn som har vært utsatt  for fysisk 
og psykisk mishandling, seksuelle 
overgrep, incest og voldtekt

• Kan kontaktes hele døgnet
• Telefonen er betjent hele døgnet 

for den som trenger noen å snakke 
med. Henvendelser kan godt være 
anonyme. Hvis ikke senteret kan gi 
nødvendig hjelp, kan senteret henvise 
til andre hjelpeinstanser

• Besøk på dag- eller kveldstid kan 
avtales over telefon

• Gir botilbud for barn og voksne i 
trygge omgivelser når sikkerhet og 
avstand er nødvendig

• Tilbyr gruppesamtaler for mis-
handlede og seksuelt misbrukte

For ytt erligere informasjon
www.norskkrisesenterforbund.no

Felles 

krisesenter 

i 25 år

Tekst: Ingrid Eide
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Tynset
Legekontor

Åpningstider julen 2009

Julaft en  08:00 – 11:00
28/12 – 30/12  09:00 – 13:00
Nytt årsaft en  09:00 – 11:00

Vi har åpent KUN for øyeblikkelig 
hjelp. Husk medisinbestilling i god tid 
før jul. 

Ingen medisinbestilling i romjula, 
gjelder også blodprøver.

Strategisk 
næringsplan

Forslag til strategisk næringsplan for Tynset 
kommune er nå sendt ut til høring. 

Planforslaget er resultat av en prosess 
som startet omkring årsskift et 2008/2009 
med bred deltakelse fra næringsliv, off entlige 
institusjoner og organisasjoner.

Tynset kommune ønsker alle kommentarer, 
innspill og forslag velkommen. Frist for 
tilbakemelding er 15. desember 2009.

Det er avholdt 3 prosessmøter med 
invitasjon til mer enn 60 personer fra bedrift er, 
organisasjoner og institusjoner. Deltakelsen 
har ligget på mellom 20 og 40 personer i hvert 
av møtene. I tillegg er det også gjennomført 
bedrift sbesøk og samtaler med bedrift sledere. 

Styringsgruppa, som består av formann-
skapet i Tynset og Ketil Leteng, Per Inge 
Sagmoen og Olav Distad som representanter 
for næringslivet, har hatt  utkast til plan til 
drøft ing i fl ere runder ett er at prosessmøtene 
ble avslutt et.

I bearbeidingen av dokumentet har Monika 
Male og Jonny Haugseth fra Næringsservice 
hatt  en meget sentral rolle. 

Vi har opplevd et stort og positivt 
engasjement på alle nivåer i forbindelse med 
arbeidet. 

Vi ber om kommentarer eller innspill til 
plandokument. Planforslaget kan leses på 
kommunens nett sider. Frist for tilbakemelding 
sett es til 15. desember 2009. 

Gi gjerne tilbakemeldingen pr e-post: 
postmott ak@tynset.kommune.no eller
jon-ola.kroken@tynset.kommune.no

Det legges opp til slutt behandling av planen 
i kommunestyret i januar 2010.

Klima- og energiplan for Tynset
Kommunedelplan 2010 – 2020
 
Forslag til Klima- og energiplan for Tynset ble behandlet av formannskapet torsdag 
19.11.2009  som sak 137/09.  I henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 legges forslag til 
klima- og energiplan for Tynset ut til off entlig ett ersyn med høringsfrist 20. januar 2010. 

For å nå foreslått e målsett inger i klima- og energiplanen er vi avhengige av at alle bidrar på 
sin måte. Høringsperioden skal avklare om det foreligger vilje og engasjement til slik endring, 
og hvilke ambisjoner det er mulig og realistisk å ha i den planen som til slutt  vedtas. 
 
Planen er delt i to dokumenter:

Del 1 - Statusdel
Beskriver status og utfordringer på ulike temaområder som forbruk, ressurser og fordeling, 
transport og landbruk, stasjonær forbrenning og ny fornybar energi, samt energieff ektivisering. 

Del 2 - Handlingsdel
Skisserer en langsiktig klima- og energipolitikk (mål, prinsipper og strategier) for perioden 
2010 – 2020 og forslag til tiltak for perioden 2010 – 2013 i Tynset-samfunnet og Tynset 
kommune som bedrift . 
 
Det foreligger i tillegg et sammendrag av planen. Planens del 1 kan slik sett  benytt es til 
utfyllende lesning for de som er interessert i det. 

Klima- og energiplanen er tilgjengelig på servicetorget i Tynset rådhus og i Tynset bibliotek, 
samt på kommunens nett sider www.tynset.kommune.no
 
Skrift lige høringsutt alelser sendes: 
Tynset kommune v/Plan, byggesak og geodata, Rådhuset, 2500 Tynset 
Epost: postmott ak@tynset.kommune.no 
 
For utfyllende opplysninger og spørsmål, ta kontakt med: 
Prosjektleder Astrid Alice Haug tlf. 62 48 52 30 / 950 57 513,
Epost: astrid-alice.haug@tynset.kommune.no



§
§

Krisesenteret for
Nord-Østerdal

Krisesenteret for Nord-Østerdal holder 
til på Tynset og er i første rekke et tilbud 
til innbyggerne i kommunene Os, Tolga, 
Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-
Elvdal. Senteret tar også imot brukere fr a 
andre kommuner. 

Telefonkontakt : 62 48 07 32

Telefonen er betjent hele døgnet for 
den som trenger noen å snakke med. 
Henvendelser kan godt være ano-
nyme. Hvis ikke senteret kan gi nød-
vendig hjelp, kan senteret henvise til 
andre hjelpeinstanser. 
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Kommunen informerer

Ny naturmangfoldlov trådte i kraft 1. juli 2009

Loven gir regler om bærekraft ig bruk og vern av naturen, og gir kommunene mulighet til 
å stanse tapet av naturmangfoldet slik det er gjort avtale om i nasjonale og internasjonale 
avtaler.

Loven vil få stor betydning for alle instanser som forvalter eller påvirker natur, blant 
annet gjennom arealplanlegging ett er plan- og bygningsloven, tiltak knytt et til jord- og 
skogbruk eller høsting og annet utt ak av vilt og lakse- og innlandsfi sk. 

Lovens formålsbestemmelse (§ 1): 
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraft ig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fr emtiden, 
også som grunnlag for samisk kultur.”

I praksis vil det si at naturmangfoldet blir et tilleggshensyn å ivareta ved 
skjønnsutøvelsen.

Endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motor-

kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Som følge av miljøverndepartementets arbeid med revisjon av lov om motorferdsel 
i utmark ble det den 1. juli gjort endringer i den nasjonale forskrift en for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag. 

Endringene er i hovedtrekk:

• Naturmangfoldlovens §§ 8,9,10, 11 og 12 skal hensyntas ved skjønnsutøvelsen 
• Ny § 3 første ledd pkt i) gir hjemmel for motorferdsel som akutt - tiltak for å unngå 

viltpåkjørsler mv langs veg og bane 
• Ny § 5 første ledd pkt f) gir hjemmel for gruppeturer ett er særskilt tillatelse 
• Ny § 5a hjemler motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring 

For nærmere informasjon
www.tynset.kommune.no og www.lovdata.no

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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Meskano AS 
viser vei i 
mulighetenes 
marked

Tynset-bedrift en Meskano er en 
regional arbeidsmarkedsbedrift  
som eies av seks kommuner. 
Tynset kommune står for 96 
prosent av eierandelen.

De fi re siste prosentene deles mellom Os, 
Tolga, Alvdal, Folldal og Rendalen. 

– Meskano AS og denne type att førings-
bedrift er er samfunnsmessig viktige fordi de 
gir fl ere folk arbeid. Meskano er således et 
av regionens verktøy for å nå regjeringens 
målsett ing om fl ere i arbeid, sier daglig leder i 
Meskano AS, Odd Uglem. 

Meskano AS har to formål, det ene 
er å gjennom ulike att føringstiltak for å 
hjelpe brukere tilbake til det ordinære 
arbeidsmarkedet. Det andre er å gi 
arbeidstilbud til de som trenger varig 
tilrett elagte arbeidsplasser. 

– Att føring signaliserer noe om endring, og 
det er att føring i en eller annen form som 
er hovedmålet for bedrift en. Vi har en del 
produksjon som benytt es som middel i 
att føringen, og vi er kontaktpunktet mellom 
bruker og bedrift er i hele regionen hvor 
brukere er uplassert, forteller Uglem. 

Samarbeidspartener
Meskano AS har egen produksjon av kjøkken-
innredninger, bord, keramikk, villmarkspanel, 
mat og catering. Meskano driver også 
kaféen i kulturhuset og nærings-hagen. 
Budbiltjenesten i Tynset sentrum hører også 
inn under Meskano AS. 

Både statlige og kommunale organisasjoner 

og etater er nære samarbeidspartnere. 
Sammen med Voksenopplæringssenteret 
driver Meskano AS undervisning for 
fl yktninger i samfunnsfag. Bedrift en sam-
arbeider også tett  med Nord-Østerdal 
videregående skole. 

NAV søker inn brukere og NAV Tynset 
koordinerer dett e, og står for prioriteringene 
om det skulle bli kø, opplyser Uglem. Pr i dag 
har bedrift en alt i alt 101 brukere på ulike 
tiltak.

Den enkelte bruker får tett  oppfølging 
av en egen veileder. Dett e er en brukerstyrt 
tjeneste, og  i samarbeid med den enkelte 
blir det utarbeidet en tiltaksplan som kan gå 
over alt fra ått e uker til to år og i enkelte tiltak 
tidsubestemt.

Trygghet gir mestring
– Vi har fokus på at den enkelte skal få en 
god tilbakeføring til ordinært arbeidsliv ved 
å gi veiledning, opplæring og kvalifi sering. 
Arbeidstrening ute i vanlige bedrift er er viktig, 
og det er ute i bedrift ene at den virkelige 
gode att føringen skjer, sier avdelingsleder på 
att føring Ian Gustad. 

– Her får de trygghet og en platt form for å få 
følelsen av å mestre. Veiledere ved MeskanoAS 
følger opp brukeren ute i bedrift en. 

Gustad har fl ere eksempler på at brukeren 

har fått  fast arbeid i utplasseringsbedrift en 
senere. 

– Vi har et godt og nært samarbeid med 
mange utplasseringsbedrift er i regionen, 
men vi trenger fl ere!   Vi ønsker et dynamisk 
samarbeidsforhold med mange bedrift er, 
poengterer Gustad som mener samarbeidet er 
en vinn- vinn situasjon for alle parter. 

– Når vi lykkes bra med dett e gir det også 
en samfunnsmessig økonomisk vinning.

Større andel yngre
– Arbeidslivet har gjennomgått  store endringer 
i de senere år. Hvordan merker dere det?

– Arbeidslivet i dag krever større grad av 
omstilling. Skomakeren blir ikke ved sin lest 
lenger, poengterer Gustad.  Flere dropper ut av 
videregående skole. I takt med dett e opplever 
vi en økende andel yngre mennesker som 
søkes inn til oss. 

– Det er både fysiske og psykiske forhold 
som gjør at folk kommer til oss, og det kan skje 
med alle en gang livet. En må løft es opp i en 
annen retning med ny kunnskap. Vi skal være 
en hjelpestasjon for å komme et steg videre.  

Tekst og foto: Ingrid Eide

Daglig leder Odd Uglem (t.h.) i Meskano AS og avdelingsleder Ian Gustad
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Meskano AS er en non-profi tt  bedrift , 
hvor alt overskudd går tilbake i 
bedrift en. Sysselsett er i dag 26 ansatt e 
fordelt på 23 årsverk og alt i alt 
127 brukere. 

Meskano AS tilbyr en rekke ulike 
tjenester for personer som ønsker 
bistand for å komme frem til gode og 
varige løsninger for arbeid og helse:

APS - Arbeid i skjermet virksomhet

AB - Arbeid med Bistand
Arbeid med Bistand er et 
att føringstiltak som skal bistå 
yrkeshemmede arbeidssøkere til å få 
og beholde et arbeid i det ordinære 
arbeidsliv

Kvalifi sering
Meskano AS tilbyr, gjennom betalt 
arbeid innenfor en tidsbegrenset 
arbeidskontrakt på inntil to år. 
Kvalifi serende opplæring innenfor 
enkelte fagområder.

Avklaring
Avklaring som er et inntil 12 ukers 
program for motivasjon og avklaring 
med hensyn til arbeidsevne, interesse 
og ressurser.

VTA - Varig tilrett elagt arbeid 

18. desember går teppet opp for en storstilt og 
annerledes juleforestilling i Kulturhuset. Bak 
produksjonen, som er en danseforestilling, 
står Daniel Strand og Tanja Korban. 170 
aktører i alderen 6 til 40 år deltar på scena.

Dett e er parets første oppsett ing, og 
premierenerver begynner så smått  å melde seg. 
De står selv for ide og regi. Daniel har arbeidet 
med dans i fl ere år, først og fremst streetdans 
og hip pop. Nadia sa opp en fast stilling som 
apotektekniker, og sammen etablerte de i høst 
sitt  eget dansekompani. 

Gjennom ”Dansekompaniet” ønsker de å
bygge opp et strekt miljø for moderne dans 
i regionen. Begge arbeider nå med dans 
på heltid, blant annet ved hele regionens 
kulturskoler. Tania er ansatt  i kulturskolen 
i Tynset, Alvdal og Folldal. De underviser 
i dans ved musikk, drama og teaterlinjer på 
videregående skole.

”Lys i mørke” er en forestilling for folk i 
Nord-Østerdal lagd av barn i regionen. Dett e 
er en forstilling med både visuelt mørke, 
alvorlige og lyse, morsomme temaer i tolv ulike 
sekvenser. Hver sekvens består av en gruppe 
dansere som har en rolle, for eksempel en 
nisse- og englegruppe, og en "bomsegruppe”.

– Noen sekvenser har et klart budskap og 
samfunnspolitiske undertoner, andre gir rom 
egen tolkning, forteller Nadia. De mørke 

En dansende juleforestilling
i lys og mørke

sidene tar opp alt fra hvordan barn blir hensatt  
til passiv data bruk og TV-titt ing hvor de ser 
ting de ikke burde sett , til voksnes fravær i 
barns aktivitet. De lyse temaene er visuelt 
lyse, de sprer glede og her møter vi engler og 
julenisser, julemelodier og det gode vi ellers 
forbinder med julen. 

– Dett e er tema vi brenner for og vi mener 
det er viktig at barn får vise fram dett e i en 
riktig sett ing. En slik forestilling viser også vårt 
dansekompani at det går an å fortsett e med 
dans, poengterer Nadia.  

Samarbeidspartnere i denne forestillingen 
er Hedmark Teater, kulturskolene i Tynset, 
Alvdal og Folldal og Skolekoret ved Nord-
Østerdal videregående skole. Fra kulturskolen 
i de tre kommunene stiller 120 elever, 
skolekoret ved NØVGS teller 40 korister og 
Dansekompaniet er 8.

Kostymer og kulisser blir produsert på 
dugnad. Nadia vil rose alle de som står på og 
bidrar til å få  forestillingen i havn.

Ett er søknad fi kk paret 90.000 kroner av 
Kulturfondet  i kommunen til oppsett ing av 
forestillingen. 

– Vi fi kk det vi søkte om og det er fl ott  at 
noen tror på det vi driver med, sier Tanja. 

Premieren er 18. desember med skolefore-
stilling på dagen og kveldsforestilling. 

Dansegruppa under øvelse til forestillingen sammen 
med instruktør Daniel Strand

Tekst og foto: Ingrid Eide

Fakta om Meskano AS
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Plan, byggesak og geodata 

Det interkommunale samarbeidet er 
”et godt og framtidsrettet grep”

Av plansjef Inger Stubsjøen

Nye krav til kapasitet og kompetanse 
I stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken (2008-2009) er kommunene tillagt en 
viktig rolle i lokal samfunnsutvikling.

Kommunene har, som demokratisk valgte organisasjoner, en nøkkelrolle med hensyn til å 
skape positiv lokal samfunnsutvikling. De har ansvar for tjenestetilbud, samfunnsplanlegging, 
næringsutvikling og tilrett elegging for arbeidet i frivillige organisasjoner. Gode, helhetlige 
løsninger for samfunnsutfordringene er avhengige av at kommunene tar en lederrolle lokalt, 
og samarbeider aktivt med nabokommuner og regionale aktører. Samfunnsutviklings-rollen 
handler i stor grad om å utnytt e det lokalpolitiske handlingsrommet og å organisere arenaer for 
samhandling og utvikling av nett verk mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. 

To utfordringer framstår som særlig sentrale i arbeid med lokal samfunnsutvikling:

• Kapasitet og kompetanse
• Samordning av initiativ, forventninger og virkemiddel 

Det interkommunale samarbeidet - ”et godt og framtidsrettet grep”
Det interkommunale samarbeidet på plan, byggesak og geodata ble etablert  1. mars 2005 og 
er på mange måter svaret på de utfordringer som beskrives i distrikts- og regionalmeldingen. 
Samling av fagområdene plan, byggesak og geodata innebærer at hele ”produksjonskjeden” fra 
overordnet plan til den enkelte byggesak kan ses i sammenheng.  Dett e gir gode forutsetninger 
for se sammenheng og få til nødvendig kobling mellom plan og byggesak. Det interkommunale 
samarbeidet har også bidratt  til å opprett holde et tilfredsstillende stort fagmiljø innen de 
enkelte områder slik at kommunene er mindre grad har behov for å kjøpe konsulentt jenester.

Enheten har administrasjon i Tynset rådhus og leverer tjenester innen:

• Kartverk, fradeling og oppmåling
• Byggesak og byggemeldingsbehandling
• Overordnet planlegging som kommunene har ansvar for: Kommunal planstrategi, 

kommuneplan, kommunedelplaner, og kommunale reguleringsplaner
• Veiledning, rådgivning og behandling av private reguleringsplaner
• Salg av tjenester: 

- Regional plan for villrein Sølenklett en/Rondane
- Regional plan Røros Bergstad & Circumferensen

Tjenestesalg gir styrke og bredde i fagmiljøet
Samarbeid med Hedmark fylkeskommune og salg av tjenester innen plan gir medarbeidere 
mulighet for nye utfordringer, nett verk og kompetanse. Variasjon i oppgaver og mulighet for å  
”jobbe i prosjekt” i en kortere eller lengre periode gir læring og erfaring, noe som i framtida er 
viktig både med tanke på å rekrutt ere og beholde kompetanse.

Å utvikle enhetens kompetanse og kapasitet i forhold til å selge tjenester vil bidra til å gi 
interessante og varierte oppgaver. Salg av tjenester vil styrke enheten og gjøre den att raktiv som 
arbeidsplass fordi fagmiljøet vil utvikle styrke og bredde. Kjennskap til regionale planer og 
føringer vil dessuten også være sentralt i lokal planlegging. 

Regionalt planforum for læring og erfaringsutveksling
Nord-Østerdalskommunene har etablert samarbeid på NØ-GIS (Geografi ske Informasjons 
Systemer). Det regionale nett verket har også behov for å styrke seg på plan nå når ny planlov 
har trådt i kraft . I 2010 vil det fra enheten bli tatt  initiativ for å etablere et ”regionalt planforum” . 

Målsett ingen er at dett e skal være en arena hvor vi kan styrke og videreutvikle det regionale 
nett verket og legge til rett e for læring og kompetanseoverføring for kommunene i fj ellregionen. 
Kompetanse og smarte arbeidsformer er ”nøkkelen”  for å kunne møte nye utfordringer både 
med tanke på kvalitet og eff ektivitet.

Nytt lovverk gir oss nye utfordringer
Ny planlov trådte i kraft  01.07.09 og intensjonen er at planlegging skal bli mer målrett et og ikke 
mer omfatt ende enn nødvendig. Kommunens ansvar vil i framtiden ligge i å utvikle gode og 
”robuste” planer på overordnet nivå. Detaljplanleggingen vil hovedsakelig bli utført av private 
aktører og utfordringen her er å utøve god rådgivning, veiledning og kvalitetssikring slik at 
detaljplaner er i godt samsvar med overordnede planer.

Politisk styring og bred medvirkning
Kommunal planstrategi er et nytt  lovpålagt arbeidsverktøy som skal utarbeides ett er hvert 
valg. Denne skal avklare kommunens strategiske valg knytt et til samfunnsutvikling når det 
gjelder arealbruk, miljøutfordringer, næringsutvikling og kommunens planbehov i perioden. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal også styrkes. Her legges langsiktige mål og strategier for 
samfunnsutviklingen i bred forstand. Gjennom politisk styring og bred medvirkning skal det 
skal det gjøres prioritering på viktige innsatsområder som følges opp gjennom delplaner.

Dett e er sentrale arenaer for utvikling og politikkutforming i lokalsamfunnet. Like 
viktig som den ferdige planen, er prosessen og mobiliseringen underveis. Dett e vil kreve 
prosesskompetanse, medvirkning og dialog. Planlegging er utforming av lokalpolitikk.  
Planlegging handler om evne til å fi nne gode, helhetlige og  langsiktige løsninger. Målsett ingen 
er å legge til rett e for sosial og økonomisk bærekraft ig utvikling i kommunene, der verdiskaping, 
nye arbeidsplasser og bosett ing vil mått e få spesielt fokus. 

Klima- og energiutfordringene
Gjennom lokale klima- og energiplaner er det både for Alvdal og Tynset satt  mål og strategier for 
hvordan lokalsamfunnet skal redusere utslipp og forsterke bruken av fornybar energi. Dett e er 
planer som nå er lagt ut på høring før de skal slutt behandles i kommunestyret. Samordnet areal- 
og  transportplanlegging  er kanskje kommunenes viktigste  bidrag i klima- og energipolitikken 
på lang sikt. 

• Planlegging og tilrett elegging for gode, sentrumsnære  bo-områder i regionsenteret 
Tynset og kommunesenteret Steia/Steimoslett a vil bety redusert transportbehov.

• Funksjonell planlegging av gang- og sykkelveier gjør det mulig å sykle og gå til og fra 
skole og jobb. Sentrumsnære bo-områder gir kort avstand til handel og service, kultur- 
og fritidsaktiviteter. 

• God planlegging på dett e området har også i seg et folkehelseperspektiv. Det skal være 
att raktivt og sikkert å velge en tur ut i frisk luft  framfor å bruke bilen. 

Kvennstøa boligområde
Et nytt, attraktivt bo-område 
sentrumsnært i Tynset

Planområdet ligger 1,5 km fra Tynset 
sentrum og har en total størrelse på 
ca 164 daa. Planen legger til rett e for 
både eneboliger og småhusbebyggelse. 
Det private planforslaget er godt 
gjennomarbeidet og har utdypende 
behandling av fl ere viktige tema som er 
sentrale for å kunne utvikle et att raktivt og 
sentrumsnært botilbud:

• Gang- og sykkelveger og god 
tilgang til nærfriluft sområder og 

• Barn og unges interesser og 
muligheter for lek og sosialt liv

• Regulerte fellesarealer og 
friluft sområde

• Veger og bebyggelsens plassering 
i landskapet og estetisk utforming

I forarbeidet er det dessuten gjort 
registreringer på trafi kk og støybelastning, 
risiko og sårbarhet og kulturminner. 
Nye att raktive bo-områder er et viktig 
bidrag for å styrke Tynset som region-,  
handels- og skolesenter. Det planlagte 
området er i tråd med overordnet plan for 
Tynset tett sted, og skal slutt behandles i 
formannskap og kommunestyre før jul.
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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     postmottak@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 akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dette 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 65
Internett  www.tylldalen.no/skole

Kvikne skole
Telefon:  62 48 55 20 / 988 27 942
Internett  www.tynset.kommune.no

Fåset skole
Telefon:  62 48 58 50
Internett  www.tynset.kommune.no

Foto: Thorbjørn Liell

Din lokale kiropraktor

Iver Løchen
Autorisert medlem av Norsk Kiropraktorforening

Behandling av muskel- og skjelettlidelser
Belastningslidelser  -  Akutte tilstander  -  Idrettsskader

Vi utfører trykkbølgebehandling

Vi holder til i 2. etasje i Trontorget

911 10 801
For informasjon, timebestilling og akutthjelp

Tlf.: 62 49 48 00 www.fi as.no

Ekstrasekk for julepapir kommer 
i postkassa før jul. 
 
Du får også miljøkalender for 
neste år, med både tømmeplan 
og sorteringstips. 
 
Vi i FIAS ønsker alle en 
trivelig førjulstid.  

Julesekk og kalender
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