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Kommuneoverlege Åse Ingeborg Borgos
måler blodtrykket til Tone Bakken
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Kriseteam-
lederen

Kriseteamets medlemmer

• Åse Ingeborg Borgos, kommuneoverlege
• Elfrid Oldertrøen Skjæret, ledende helsesøster
• Ingeborg Heggem og Heidi Øien fra psykiatritje-

nesten
• Knut Nordhaug, prost 
• Ann- Inger Lunner, prest

Hvordan er det å være leder for ei gruppe ingen vil 
ha noe med å gjøre? 
Åse Ingeborg Borgos kommer bokstavelig talt skliende inn på kontoret.  

– Tåpelig, utbryter hun smilende, pumps er ikke sko for dette glatte føret. Men jeg skulle 
bare …, så ler hun godt. De samme ordene har hun nok hørt mange, mange ganger før når hun 
som fastlege har pasienter som oppsøker henne for ulike brudd og andre kroppslige lidelser.  

Som kommuneoverlege er Åse Ingeborg leder for kommunens kriseteam, teamet ingen 
egentlig vil ha noe med å gjøre, men som man er glad for at finnes.  Med seg i teamet har hun 
ledende helsesøster, to representanter fra psykiatritjenesten og to representanter fra kirken.  
Andre samarbeidspartnere kan i enkeltsaker være Barnepsykologisk Senter (BUP) og Divisjon 
Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (DPS).

Tjønnmosenteret har møtelokaler for teamet hvis det er behov for samlingslokaler.  Teamet 
skal være støtteapparat ved større ulykker, selvmord og kriser i Tynset kommune. Teamet trer i 
kraft når alvorlige hendelser eller ulykker har skjedd.   

– Gruppa blir varslet av AKM-sentralen legevaktsentral politiet eller legevakttjenesten. Vi 
organiserer oss selv og dette kan variere fra situasjon til situasjon, kommenterer Åse Ingeborg. 
De som trenger krisehjelp skal kriseteamet følge tett, og vi skal yte det vi mener trengs i den 
akutte situasjonen. Ut fra det vurderer vi hvem i teamet som skal følge opp vedkommende.  Det 
kan være enkelte gruppe medlemmer, eller hele gruppa, eksempelvis ved dødsulykker og andre 
større ulykker.

Hva folk oppfatter som krise er svært individuelt. I sommer ble hun oppringt av en turist 
som kom i samlivskrise. 

– Da må man på en ordentlig måte si at det kanskje ikke er i slike situasjoner teamet rykker 
ut, humrer Åse Ingeborg. 

Imidlertid lar hun seg stadig imponere over den styrke folk henter fram når de kommer opp i 
svært vanskelig situasjoner. Ofte er dette hendelser og for mange katastrofer som de på forhånd 
ville sagt de aldr i ville ha taklet.

– Det hentes frem ressurser, en slags urkraft folk ikke ante de var i besittelse av. Jeg blir ydmyk 
når folk klarer å stå i slike situasjoner og tenke hva som er best for familien, sier Åse Ingeborg. 

– Som kriseleder kommer man tett innpå folk i livets mest sårbare situasjoner. Tynset er et 
lite lokalsamfunn hvor man kjenner nesten alle. Hvordan håndterer du det? 

– Jeg liker å tro at jeg kan la være å ta jobben med meg hjem i alt for stor grad, men naturligvis 
berører situasjonen både privatlivet og det profesjonelle livet til alle i gruppa. Vi er en del av 
lokalsamfunnet, og lever her med familier som rammes.  Men jeg kjenner ikke så mye på 
konflikten mellom det å være både kriseteamleder, fastlege og sambygding. Kan hende er 
det motsatt, at det oppleves verre for pasientene å møte legen sin i privatlivet gjennom skole, 
fritidsinteresser og på byen? 

Åse Ingeborg mener utfordringen for alle i teamet er at man aldri kan føle seg trent på å 
håndtere krisesituasjoner.

– Paradoksalt nok, eller kanskje heldigvis, har vi ikke så mye trening på dette at vi føler 
oss HELT trygge på hvordan vi skal takle enhver situasjon. Men med utgangspunkt erfaringer 
og personlige egenskaper må vi håndtere situasjonene etter beste evne og skjønn. Vi tenker 
sammen med den som er rammet, og finner de beste løsninger for den enkelte der og da, i den 
katastrofen som er inntruffet. Vår erfaring er at det som er rett for noen kan være helt galt for 
andre.  

I etterkant ser vi hva vi eventuelt kunne gjort annerledes, men situasjonene er svært ofte slik 
at man ikke har lang tid på å vurdere situasjon og handling. 

– Hendelsene vi havner opp i blir heldigvis aldri dagligdags for noen av oss. Derfor prøver 
teamet å ha en debrifing etter hver utrykning. Vi gjennomgår hendelsene med etterpåklokskapens 
brille og ser på håndteringen av hendelsen, hva var bra, kunne vi gjort noe annerledes, hva 
kunne vi i såfall gjort annerledes. Det å bare snakke sammen er viktig. Reaksjonsmønsteret vårt 
er forskjellig og det SKAL være forskjellig, sier kommuneoverlegen og kriseteamlederen. 

Kommunen har ansvar for opplæring og kursing av gruppa. I november var fire av 
kriseteamets medlemmer på kurs på Gjøvik i regi av Sykehuset Innlandet der krisehåndtering 
var tema. 

– Ansatte ved DPS på SI-Tynset var på samme kurs, og det er alltid nyttig å ha hørt det 
samme og kunne diskutere underveis med lokale samarbeidspartnere, understreker Åse 
Ingeborg Borgos. 
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ZERO 12
Zero 12 er avsluttet, og vi er på vei hjem – med tog, selvsagt. 
To dager, fylt til randen med inntrykk, foredrag og masse 
mennesker! 

Zero 12 er Nord-Europas største konferanse om klimaløsninger. Over 1000 personer 
deltok på konferansen; FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan, statsministeren, 
miljøvernministeren, Hans Rosling, ikke minst, samt en rekke andre fremragende 
foredragsholdere. Næringslivsaktørene er klare til å iverksette tekniske og strukturelle 
endringer dersom rammevilkårene endres. Tynset kommune deltok som en av 
Klimaspydspisskommunene.

Hovedbudskapet etter konferansen er at vi aldri har sluppet ut mere klimagasser 
enn vi har gjort siste året, på tross av den kunnskapen vi sitter inne med. Endringer i 
klimaet er synlige, og målbare, både i form av issmelting i polområdene, ekstrem varme 
og tørke i Amerika, og våte somre her hjemme. Naturlige svingninger? Kanskje, men det 
var det ingen som stilte spørsmål om på Zero-konferansen. Skulle det likevel vise seg å 
være naturlige svingninger har man likevel ikke gjort noe galt gjennom å tilrettelegge for 
redusert energiforbruk, økt lokal energiproduksjon, redusert privatbilisme og renere luft 
med bedre folkehelse som resultat.

Dette var forumet for de gode eksempler fra inn- og utland. Smarte løsninger, der økt 
satsing på alternative energikilder er sterkt voksende i andre deler av Europa. Tyskland 
har gått for solenergi, og gjennom massiv satsing på dette erstattet kull som energikilde. 
Solcellepanel på taket er et vanlig syn her! Dette presser prisene nedover, og gjør det 
aktuelt for andre å komme etter. 

Hybrid- og elbiler har et sterkt voksende marked i Europa. Kanskje er det ikke lenger 
det fossile drivstoffet det sikreste å investere i på sikt? 

Nye hus bygges for å redusere energiforbruket, lavenergihus skal innføres som 
standard fra 2015, i følge ny teknisk forskrift. Men allerede i dag er teknologien i full 
fart på vei mot PLUSS-HUS, POWERHOUSE, hus som produserer mer energi enn 
de bruker. Totalt sett, det vil si gjennom produksjon, bruk og destruksjon. Dette er hus 
som kan selge overskuddskraft til kraftnettet i perioder av året der de har mer enn de 
trenger. Strøm produseres der det skal brukes, og kan spare oss for en del ødeleggende 
naturinngrep. 

Du kan lese mer på www.zerokonferansen.no 

Klimaspalten

God                Jul
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Vår største utfordring!

Av og til kan en bli slått av hvor isolert og lite 
merket vi er av verden rundt oss ...

Dette kan si oss noe om hvor heldige vi er og 
at vi må være enda mer takknemlige for vårt 
gode samfunn. Samtidig må dette ikke bli en 
sovepute for oss i den forstand at vi skal være 
passive når det gjelder vårt engasjement for 
verden. Klimatrusselen er noe vi har merket 
lite til her oppe i nord, men som vi stadig ser 
flere konsekvenser av globalt.

For kort tid siden var noen fra Tynset 
kommune på den årlige Zero konferansen. 
Der fikk vi blant annet vite siste nytt om 
hvordan ståa er for vår kjære moder jord når 
det gjelder klimautslipp og global oppvarming. 
Gjennom millioner og tusener av år har 
temperaturen på jorda variert, men siden 
den industrielle revolusjon på 1800-tallet 
har det blitt tiltagende varmere, og spesielt 
de siste 30 årene har dette merkbart eskalert 
i stadig større tempo. De siste årene har dette 
ytterligere styrket seg, og nå vil vi i løpet av 
svært få år se helt åpent hav på Nordpolen om 
sommeren, samtidig som nedsmeltingen av 
Sørpolen tiltar i ekstrem stor fart. 

Konsekvensene av dette er store globalt, og 
gjennomsnittstemperaturen for jorda vår er i 
ferd med å nærme seg faretruende en økning 
på to grader i forhold til normalen. Når denne 
barrieren eventuelt vil brytes vil en komme 
inn i en spesielt selvforsterkende fase, der en 
vanskelig vil kunne snu utviklingen. Rundt 
om i verden ser en allerede effekter av denne 

oppvarmingen i form av stadig mer ekstremt 
vær. Siste naturkatastrofe var Sandy som slo 
inn over USA med voldsomme konsekvenser. 
I vår del av verden vil dette gi seg utslag i stadig 
mer nedbør og mye mer ustabilt vær, noe vi de 
senere år har fått en forsmak på. 

Når det gjelder å bli merket av ekstremværet 
grunnet global oppvarming er det de fattigste 
områdene av verden som rammes hardest, 
selv om det er de rike landene som har 
forårsaket mesteparten av utslippene av 
klimagasser. Det er meget viktig at verden nå 
setter i gang tiltak som kan få ned utslippene 
av klimagasser gjennom forpliktende avtaler 
via FN-systemet. Vi i Norge og i Tynset 
kommune kan ikke vente på at alle land blir 
enige om hva de skal gjøre, men fortsette å 
iverksette viktige tiltak for å senke utslipp av 
klimagasser. Gjennom Zero-prosjektet Tynset 
kommune er med i, skal vi spesielt fokusere på 
noen utvalgte områder. Bygg er ett av dem, og 
ønsket er at vi skal bygge slik at en nesten ikke 
slipper ut klimagasser og kanskje til og med 
kan gå i pluss energimessig. Gardsvindmøller 
og biogassanlegg skal vi fortsette arbeidet 
med, foruten at vi hele tiden skal ha bevissthet 
rundt all vår virksomhet når det gjelder bruk 
av energi og utslipp av klimagasser. 

Mye av vårt arbeid handler om miljø, 
klima og energi. Elektrifisering av Røros- og 
Solørbanen er ikke bare viktig for regionen og 

landet for øvrig når det gjelder å få gods over 
på bane og et bedre tilbud til befolkningen. 
Utslippene vil kunne gå drastisk ned ved en 
slik omlegging. Likeså er arbeidet med å få til 
et bedret kollektivtilbud med KID-prosjektet 
innad og ut og inn av regionen meget viktig i 
så henseende. Det skjer mye spennende både 
innen det private næringsliv og i det offentlige, 
og ulike forskningsinstitusjoner gjør mye for å 
få til bruk av ny type energi og andre smarte 
løsninger. Det som benevnes lavutslipps-
samfunnet og til og med nullutslipps-
samfunnet, tegner til å bli spennende. Vi 
må bare finne de gode løsningene som gir 
effekt. Det handler om å sikre vår verden 
for fremtidige generasjoner, og det må skje 
rimelig raskt dersom konsekvensene ikke skal 
bli for store.

Inn mot julehøytiden vil jeg minne oss 
alle på den kanskje viktigste verdien av dem 
alle; det å bry seg om hverandre og vise 
nestekjærlighet i praksis, det være seg overfor 
sine nærmeste, naboer, i lokalsamfunnet og 
globalt.

Ha en virkelig god jul og et fantastisk nytt år! 

Vennlig hilsen
Ordfører Bersvend Salbu
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Kommunene har gjennom bestemmelser i lov 
en beredskapsplikt som blant annet pålegger 
kommunene å gjennomføre en helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse, 
(se egen sak på siste side) som skal bidra til 
at kommunene vurderer samfunnssikkerhet 
i et mer helhetlig perspektiv. Den enkelte 
kommune må kartlegge hvilke uønskede 
hendelser som kan inntreffe, vurdere 
sannsynligheten for at slike hendelser 
inntreffer, og hvordan slike hendelser vil kunne 
påvirke lokalsamfunnet. Som en oppfølging av 
analysen, skal det utarbeides en beredskaps-
plan for kommunen som også skal øves.

Kartlegging av risiko og sårbarhet ligger 
til grunn for både forebygging av uønskede 
hendelser og forberedelser for håndtering av 
uønskede hendelser. Ulike metoder for ROS-
analyser benyttes blant annet i kommunale 
planprosesser og i beredskapsplanlegging. 
ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte 
for å identifisere hendelser som kan skje, 
og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet 
med disse hendelsene. ROS-analyser kan 
brukes for mange ulike hendelser, for 
eksempel strømbrudd, arealplanlegging, flom, 
storulykker, forurensning og generelt oppgaver 

som er tilknyttet risiko/fare. ROS-analyser 
handler om å systematisere konsekvenser 
av ulike handlinger og hendelser. Ved å 
vurdere dette er det lettere å unngå ulykker og 
forebygge alvorlige skader.

Tynset kommune har en beredskapsplan 
som ble vedtatt i 2007 og endret i 2012. 
ROS-analysen som ligger til grunn for planen 
ble utarbeidet i 2006 og skal revideres i 
forbindelse med kommuneplanarbeidet som 
starter i 2013.

Som nevnt over har kommunen et 
overordnet ansvar for beredskap og sikkerhet, 
men samtidig er de lokale planene som finnes 
på skoler, i barnehager og på institusjoner like 
viktig. Her er det utarbeidet mer detaljerte 
bestemmelser for hva som skal gjøres ved ulike 
hendelser. Beredskap må derfor håndteres 
på alle nivå, men detaljgraden varierer. 
Hendelsene 22. juli 2011 samt samfunnets 
generelle sårbarhet viser at ingen er utlært 
innen beredskapsområdet. Hva gjør vi for 
eksempel dersom strømmen blir borte i flere 
dager og værforholdene er vanskelige? Vi er 
vant til at strømbrudd er kortvarig og tenker 
ikke konsekvenser for hva som kan skje ved 
langvarig bortfall. Beredskap handler derfor 

Om kommunalt beredskap
Kommunene har et generelt og grunn-
leggende ansvar for ivaretakelse av 
befolkningens sikkerhet og trygghet 
innenfor sine geografiske områder, og 
utgjør det lokale fundamentet i den 
nasjonale beredskapen. 

På nasjonalt nivå har Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
et overordnet ansvar. DSB er pådriver 
og veileder for regional og kommunal 
beredskap. Fylkesmannen skal samordne 
samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene 
og har et særlig ansvar for oppfølging 
og veiledning av kommunene. Plan- og 
bygningsloven setter krav til samfunns-
sikkerhet i planleggingen i kommuner 
og fylker, blant annet gjennom 
risiko- og sårbarhetsanalyser for alle 
utbyggingsområder.

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for 
befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske 
område.

Kommunal beredskap

Tekst: Morten Often
Foto: Ingrid Eide

blant annet om bevisstgjøring. I en kommune 
er det bevisstgjøring ift det offentliges ansvar, 
men også det privates ansvar og det enkelte 
individs ansvar. 

Beredskapsøvelsen i oktober var en ”rundt-bordet-
øvelse” for kriseledelse og aktuelle samarbeidspartnere
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Kriseledelsen i Tynset er samlet med rådmann 
Arild Trøen som øverste leder. For å øve. På 
nettopp slike situasjoner som beskrevet overfor. 

Fylkesmannens beredskapsavdeling har 
”iscenesatt” hendelser som kriseledelsen 
skal håndtere gjennom rollespill og tenkte 
situasjoner som er så virkelighetsnær som mulig. 
Alt fra krisekommunikasjon til IKT-systemer, 
alternative energikilder og rasjonering på vann, 
mat og drivstoff til hvordan komme tilbake til 
normalen, ble satt under lupen. 

– En meget godt gjennomført øvelse fra 
fylkesmannens side, konkluderer Morten Often, 
assisterende rådmann og beredskapsansvarlig 
i kommunen i etterkant av øvelsen som satte 
fokus på ledelse, informasjon og rapportering. 

Motiverende og lærerik
– Fylkesmannens beredskapsavdeling har 
funnet fram til en pedagogisk riktig og 
troverdig måte å gjennomføre øvelser på. Den 
var i følge Often motiverende og kommunen 
fikk høynet både sin kunnskap og kompetanse 
i forhold kriseledelse. Øvingsutbytte var stort 
da innholdet i øvelsen og scenariene er gjort 
så realistiske som mulig, sett opp mot ulike 
analyser og muligheter for krise og katastrofer.  
En ”pressekonferanse” ble avholdt som 
rollespill hvor fylkesmannens representanter 
er ”journalister” som stilte spørsmål til 

kriseledelsen.
– Siden fylkesmannen hadde gitt oss gode 

muligheter til forberedelser, ble vi nok i liten 
grad testet på stress i forhold til en virkelig 
situasjon, kommenterer Often.  

– Kommunen har nettopp endret de 
enkelte medlemmers oppgaver i kriseledelsen, 
og øvelsen viste at det fungerte godt. Vi kan 
likevel i enda større grad konkretisere den 
enkeltes arbeidsoppgaver i kriseledelsen, og 
systematisering av informasjonshenting kan 
forbedres. 

Største utfordringer
Øvelsen viste også at de største utfordringene 
vi har i forhold til slike krisesituasjoner er 
samband, fremkommelighet på veiene, og noe 
som spørsmålene vi fikk på pressekonferansen 
avdekket; tilstrekkelig informasjon, spesielt 
til fremmedspråklige. Forbedringspotensiale 
ligger også i håndtering av media og takle 
trykk derfra,  kommenterer Often. 

En annen konklusjon som kan trekkes at 
samarbeidet mellom kommunen og andre 
berørte etater og fagorganer som Nord- 
Østerdal Kraftlag, Politiet, Sivilforsvaret og 
Heimevernet fungerer bra. Honnør til alle 
samarbeidsparter som satte av en dag for å øve 
med Tynset kommune, sier Morten Often.

Suksesskriterier for 
krisehåndtering

• Tydelig lederrolle
• Kommunal beredskapsplan  

- hvordan har ledelsen løst krisen, i 
henhold til planen eller er det avvik på 
noen områder?

• Tydelig rollefordeling
• Tydelig informasjonsstrategi 

Vedlegg til beredskapsplanen  
- som skal si noe om pressemeldinger, 
pressekonferanser, varslingsrutiner 
både internt og eksternt

• Omsorg for rammede og pårørende
• Godsamordning og koordinering  

- hvordan utnytteeksterne og interne 
ressurser best mulig , på tvers av 
fylkesgrenser og samarbeidspartnere

Januarstormen har satt inn. I 
Nord-Østerdal og Tynset råder 
kaos når strømmen blir borte 
i dagevis, transport er stoppet 
opp på grunn av stengte veier.  
Folk ikke kommer seg på arbeid, 
skoler og barnehager er stengt, 
butikker er stengt, bensin, 
diesel, og fyringsolje i ferd med 
å ta slutt.  Det gjør også maten i 
kjøleskapene hos innbyggerne i 
kommunen. Hva gjøres?

Tekst og foto: Ingrid Eide

Øvelse gjør mester i krisehåndtering

Deler av kriseledelsen. F.v. ass. rådmann og beredskapsansvarlig Morten Often, rådmann og leder for kriseledelsen 
Arild Einar Trøen, helse- og omsorgssjef Mary Anne Bakos og utdanningssjef Bent Kvisle
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Julesekk og kalender

OG TØMMEPLAN

Miljøkalender
2013

Rute 1 i TYNSET kOMMuNE

FIAS_kalender_2013.indd   1

30.10.12   12.51

Ekstrasekk for julepapir kommer 
i postkassa før jul. 
 
Du får også miljøkalenderen 
for 2013 med både tømmeplan 
og sorteringsveileder.
 
Vi i FIAS ønsker alle en 
trivelig førjulstid.  

Gjenvinningsstasjoner:
Røros:  torsdag 27/12 kl.11.00–14.00.

 Stengt 24/12 og 31/12.

Tynset:  fredag 28/12 kl. 11.00–14.00.

Øvrige stasjoner er stengt i jula. 
Avvikende hentedager i jula finner 
du i miljøkalenderen.

Vi i FIAS ønsker dere alle en 
riktig god jul!

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Åpningstider i jula

Espen Berntsen er for de fleste kanskje mer kjent som internasjonal 
fotballdommer heller enn øvingsleder på beredskap og rådgiver hos 
Fylkesmannen i Hedmark. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

– Det handler om å spille hverandre gode. Enten det er spillere på fotballbanen, kommuneansatte eller 
kommunene imellom, poengterer Berntsen som var øvingsleder på beredskapsøvelsen for kriseledelsen i 
kommunen. 

– Som rådgiver hos fylkesmannen gir vi kommunen noen rammer å jobbe innenfor, som jeg som 
dommer gir spillerne rammer på fotballbanen. Det er ikke sikkert at partene gjør som vi vil, og da har vi 
noen sanksjonsmuligheter. Vi deler ikke ut gule eller røde kort til kommunene, men vi kan legge til noen 
forutsetninger i rapportene etter slike øvelser.

Fylkesmannens beredskapsavdeling avlegger kommunene i praksis et besøk annethvert år.  Et besøk for 
beredskapsøvelse og etter to år for å føre tilsyn.

 – Det er meningsfylt å kunne bidra til å øke kommunenes bevissthet i forhold til beredskap, sier 
Berntsen. Denne bevisstheten er ikke like sterk i alle kommuner.  I Tynset kommune er dette blitt veldig 
bra og kommunen har lagt lista høyt. Det er trygt å være innbygger i Tynset kommune, konkluderer Espen 
Berntsen som nå ønsker å ha med Tynset kommune som foregangskommune i en større beredskapsøvelse 
for kommunene i Hedmark.

Hva har kommunal beredskap 
til felles med fotball? 

Espen Berntsen, rådgiver hos fylkes-
mannen, konkluderer med at det er trygt 
å være innbygger i Tynset kommune



09Nr. 4/2012

Martin Løvholm Bakken fra Koppang er hybelboer på Tynset. Han bor 
i kjelleretasje i et hus midt i Tynset sentrum og har selv tatt initiativet 
til en privat brannøvelse.  Som elev ved elektrolinja ved Nord-Østerdal 
videregående skole, er han kanskje mer enn gjennomsnittlig interessert 
og opptatt av brannvarslingssystemer. Men det var informasjonsmøtet 
som hybelverten i kommunen Elin Brennmoen, holdt i høst som virkelig 
bevisstgjorde ham på nødvendigheten av å sjøl gjøre forebyggende 
tiltak i tilfelle  brann. 

– Jeg gjorde noen viktige oppdagelser, praktiske ting som at jeg 
ikke fikk yttervinduet helt opp på grunn av den støpte kanten utenfor 
kjellervinduet. Når det brøytes inne på gårdsplassen hindrer dette 
meg å få opp vinduet hvis jeg ikke passer på å holde det snø- og isfritt 
utenfor. Jeg må også sørge for at det står en stol fast under vinduet inne 
på hybelen slik at jeg raskt skal komme meg opp til vinduet. Bortsett 
fra trappa er dette eneste rømningsvei. Det er også viktig å ha en 
lommelykt liggende på fast plass. Det er mange slike småting som er 
veldig viktig hvis uhellet skulle være ute, men som man ikke tenker over, 
konkluderer Bakken etter sin private brannøvelse.  

Branningeniør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen Håkon 
Fiskvik skryter av ungguttens initiativ. 

– Dette er et positivt og prisverdig tiltak. Etter vår erfaring ligger 
dette godt over snittet i forhold til hva de fleste husholdninger og 
hybelboere gjør i forhold til private øvelser, sier branningeniør Håkon 

Fiskvik. Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen har over noe tid hatt 
fokus på hybler i sitt forebyggende arbeid. Derfor er Fiskvik svært glad 
for at hybelverten i Tynset kommune jobber målrettet med informasjon 
direkte rettet mot hybelverter- og beboere. 

– Her gjør hybelverten i kommunen et meget viktig og godt arbeid, 
poengterer Fiskvik. 

Desember er den mest belastede brannmåneden i året, og Fiskviks 
viktigste råd til hybelboere og folk flest er:

• Gjør en brannøvelse i heimen. Det er noe ALLE bør gjøre jevnlig. 
Da ser en fort hvilke tiltak som må gjøres. 

• Gjør forebyggende tiltak som å sjekke brannvarslere og 
brannapparater jevnlig. 

• Selskapeligheter, mye matlaging, og levende lys hører jula til. Pass 
på levende lys, og slå av kokeplater! 

Bakken skal hverken bake kaker eller lage så mye mat på hybelen i 
jula, men han skal snakke varmt for at familien tar en privat brannøvelse 
hjemme på Koppang. Den øvelsen skal også bestefar på snart 100 år 
som bor alene involveres i! 

Les mer på Midt-Hedmark brann- og redningsvesens nettsider
www.mhbr.no

Hybelboer med egen brannøvelse

Branningeniør i Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen Håkon Fiskvik roser hybelboer 
Martin Løvholm for å sette fokus på egen sikkerhet 
som hybelboer.  

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Kommunen går inn i 2013 med et utgiftsnivå 
som er noe høyere enn det bør være. Det 
brukes ikke oppsparte midler for å legge fram 
et budsjett i balanse, men det kunne med fordel 
vært gjennomført litt større netto avsetninger 
for å bygge opp framtidige reserver. 

Alle kommuner i Norge har de senere 
årene opplevd økende press på ulike tjenester 
som har vært sterkt ressurskrevende. Det er 
fortsatt forventninger om en videre utvikling 
og heving av tjenestenivå som vanskelig kan 
imøtekommes innenfor tilgjengelige rammer. 
Områder med økte og godt dokumenterte 
behov kan kun styrkes ved å hente penger fra 
andre områder i kommunen. 

Profilen i budsjettet kan kort oppsummeres 
med at rammene for skole og pleie/omsorg er 
redusert med om lag 11 millioner kroner fordelt 
med halvparten på hver, mens barnehager 
er tilført 4 millioner kroner. Kommunen er 
fortsatt i en situasjon der det må etableres flere 
barnehageplasser. Et høyt investeringsnivå fører 
både til høyere kapitalutgifter og økte utgifter til 
strøm, forsikring og renhold når nye bygg som 
barnehager og psykiatriboliger tas i bruk. 

Spesielt skole og pleie og omsorg vil møte 
utfordringer i hvordan reduserte rammer skal 
gjennomføres i den praktiske hverdagen. Det 
blir ingen enkel oppgave for disse to store 
sektorene, spesielt siden rammene deres også 
ble redusert i forrige års budsjett. Det er likevel 
ikke lett å se hvilken annen fordeling av rammer 
til den enkelte virksomhet som kunne vært 
gjort. Kommunens totale inntekter er kjent, 
rammer må fordeles, - og budsjettets samlede 
utgifter kan ikke overstige inntektene. Slik det 

ser ut nå må det spares ytterligere 8 millioner 
kroner i 2014 for å oppnå budsjettbalanse.

Investeringer
Investeringsnivået foreslås holdt på et høyt 
nivå med en total ramme på 67 millioner 
kroner i 2013. Skogstua barnehage skal 
bygges ut for 13,5 millioner. I tilknytning til 
denne utbyggingen er det foreslått å bruke 5,2 
millioner kroner til asfaltering av kommunale 
veier. Det skal bygges ny barnehage som skal 
stå ferdig i 2016 til erstatning for Tronstua, 
kostnadene er anslått til 29,5 millioner 
kroner. I forbindelse med bygging av arkiv, 
sentralmagasin og ny videregående skole 
skal det investeres i ny rundkjøring, veier, 
bussholdeplasser og parkeringsplasser. 
Denne utbyggingen blir et spleiselag mellom 
fylkeskommunen, vegvesenet, Statsbygg 
og kommunen. Endelig avtale er ikke 
framforhandlet og kostnaden er usikker, men 
det er anslått at kommunens andel vil utgjøre 
om lag 13 millioner kroner. 

På Litun foreslås det å bygge ny 
avlastningsbolig som vil koste 13,5 millioner  
kroner og skal stå ferdig i 2014. Det er 
budsjettert med 14 millioner kroner til 
bygging av kommunale utleieboliger neste år 
og ytterligere 19 millioner kroner i perioden 
2014-2016. Det foreslås brukt 7,8 millioner 
til ombygging av det gamle renseanlegget til 
brannstasjon. Det er budsjettert med midler 
til bygging av vei, vann og avløp for de nye 
byggefeltene på Krullhaugen og Røes grenda.

Total investeringsramme for hele plan-
perioden er mer enn 160 millioner kroner 

Rådmannens side

Budsjett 2013

og inkluderer midler til universell utforming 
på rådhuset, nødstrøm på Tjønnmosenteret, 
elforsyning i Tynset kirke, nytt tak på Kvikne 
kirke, gatelys og opprusting av Tynset torg. 
Det er budsjettert med gjennomføring av 
forprosjekt for å utrede renovering og/eller 
bygging av ny svømmehall, men det er ikke 
funnet plass til ny hall i planperioden.

Virksomhetsanalyse
Det ble i fjor utarbeidet en rapport som ser 
nærmere på ressursbruken i Tynset kommune. 
Hvordan prioriterer Tynset kommune 
ressursene sine? Tynset kommune er i denne 
rapporten sammenlignet med kommunene 
Røros, Oppdal og Eid, samt gjennomsnittet.

Både skole og PLO, som er to av de 
store sektorene, ligger relativt sett høyt 
sammenlignet med de øvrige i utvalget. 
Dette kan både skyldes den strukturelle 
organiseringen av tilbudet, men også nivået/
innholdet i tjenestene. Spesielt gjelder dette for 
grunnskole hvor blant annet skolestrukturen 
er med på å holde kostnadsnivået oppe. For 
pleie- og omsorgssektoren kan produktiviteten 
i tjenesten enten tyde på at mange får mye, 
eller at noen få mottar et svært omfattende 
tilbud og mange får litt. Barnehage som er den 
tredje store sektoren ligger lavt sammenlignet 
med de øvrige kommunene i utvalget med 
hensyn til netto driftsutgifter.

Gjennomgående viser rapporten at 
Tynset har høyt kostnadsnivå for mange 
av tjenesteområdene. Det bør derfor være 
mulighet å løse de økonomiske utfordringene 
kommunen har ved å etablere et nivå som er 

Forslaget til budsjett for neste år er ferdig. Det har 
ikke vært noen enkel oppgave og neste års budsjett 
oppleves som stramt. 
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“godt nok”. Det er litt tidlig å trekke endelige 
konklusjoner, men rapporten vil inngå i 
grunnlaget for å anbefale framtidig prioritering 
av ressursbruk.

Overordnet planarbeid og medvirkning
Alle kommuner skal vedta en planstrategi 
senest ett år etter konstituering. Kommunal 
planstrategi og arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel vil ha hovedprioritet neste år. 
Foruten flere reguleringsplaner skal det også 
utarbeides kommunedelplan for Savalen.

Et levende lokaldemokrati kjennetegnes 
blant annet ved at det fra kommunens side 
legges til rette for åpne og gode prosesser, slik 
at lag, foreninger, næringsliv og innbyggere 
aktivt kan ta del i dette arbeidet. Når de 
folkevalgte kjenner innbyggernes meninger, 
interesser og behov og legger disse til grunn 
for planer og strategiske beslutninger i 
formannskap og kommunestyret vil vi kunne 
utvikle funksjonelle styringsdokumenter som 
er godt forankret i lokalsamfunnet. I arbeidet 
med planstrategien ønsker kommunen å ta 
opp store, viktige og strategiske spørsmål med 
innbyggerne og peke ut hovedretningen for 
utviklingen av lokalsamfunnet.

Med hilsen
Arild Einar Trøen
Rådmann

Lesetips i julestria
Bibliotekene i Nord-Østerdal har et tett og godt samarbeid, og i år utvider de 
samarbeidet med en felles adventskalender på nett. Hver dag fram til jul kan du 
åpne en luke i adventskalenderen. 

De ansatte i de seks bibliotekene vil gi deg en hyggelig bokanbefaling hver dag. 
Det vil være en blanding av romaner, fagbøker og julerelaterte bøker – gammelt 
og nytt om hverandre. Vi håper at bibliotekenes adventskalender kan være et lite 
pusterom i en ellers hektisk førjulstid. 

Adventskalenderen med lesetips finner du på bibliotekets bloggside:
http://kortreistelesetips.blogspot.no

Tynset bibliotek er også på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Tynset-bibliotek/113664158662639

Bidragsyterne til adventskalenderen. Bak f.v.: Turid Oddløkken (Folldal bibliotek), Tone Thorsen 
Stræte (Tynset bibliotek). Foran f.v.: Inger Marie Bergene (Rendalen bibliotek), Anne Kristin 
Rødal (Os bibliotek), Ellen Vibeke Nygjelten (Tolga bibliotek), Britt Steien Rasmussen (Alvdal 
bibliotek) og Ellen Lie (Tynset bibliotek). Sigrun Selboe (Os bibliotek) og Torstein Aasbrenn 
(Alvdal bibliotek) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Politiske møter
Januar - Mars 2013

10.01. 09:00 Formannskapet
24.01. 09:00 Formannskapet
29.01. 18:00 Kommunestyret
07.02. 09:00 Formannskapet
21.02. 09:00 Formannskapet
26.02. 18:00 Kommunestyret
07.03. 09:00 Formannskapet
21.03. 09:00 Formannskapet
26.03. 18:00 Kommunestyret

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no



Brøyting og strøing
Brøyting av kommunale veier vil i vinter i hovedsak foregå i ordinær arbeidstid, men fordi 
brøyting gjøres mer effektivt før det blir trafikk på veier og parkeringsplasser, må det noen 
ganger startes tidligere. 

Gang- og sykkelveier vil bli prioritert høyere enn kjøreveiene. Veiene i boligområdene 
vil i helgen ikke bli brøytet før det har kommet ca. 15 - 20 cm snø og strøing vil kun skje 
på spesielt vanskelige steder.

For at brøyteutstyret skal komme fram, må vi be om at den enkelte bilist ved snøfall 
ikke setter fra seg bilen i veien.

Hver enkelt bør også ved rydding av egen atkomst legge snøen på egen tomt og ikke 
legge denne i veien eller hos naboen. Slik plassering vil bare skape ergrelse for de som 
kjører langs veiene og den som blir belemret med andres snø.

Vi minner også om politivedtektene for Tynset kommune der eier av hus eller grunn 
mot offentlig sted er tillagt ansvar for både snørydding og strøing av fortauet. 

Unngå frosne vannledninger
Vinteren er kommet for alvor. Det kan være lurt å være på vakt og ta forholdsregler mot 
frosne vannledninger. Dette kan være:

• Passe på at det ligger snø over vannledninger som er utsatt. Legg gjerne litt ekstra over 
vannledningen og inntil veggen der vannledningen går inn i huset

• Unngå unødvendig tråkk/trafikk over områder der det ligger vannledninger
• Pass på å lukke ventiler og vinduer i kjeller og hold temperaturen over null

Hva er kommunens og den privates ansvar i de områder det er offentlig vannforsyning? 
Tynset kommune er ansvarlig for vannforsyningen fram til og med stoppekran for 
stikkledning inn til privat eiendom/hus. Den private huseier er selv ansvarlig for egen 
stikkledning fra kommunens stoppekran ved hovedledningen og inn i huset.

Er du en av dem som betaler vann og 
avløp etter målt forbruk? 
Da er det viktig at du får tettet alle vannlekkasjer med en gang de oppstår. Selv små lekkasjer 
blir til mye vann dersom de får stå noe tid. Sjekk derfor kraner og toaletter ofte og følg med 
på vannmåleren regelmessig. På denne måten unngår du å måtte betale unødvendig høye 
van- og avløpsgebyrer. 

For å vise hvor liten lekkasje som skal til, kan det nevnes at en lekkasje gjennom et hull 
på størrelse med en stoppenål (1 mm2), vil det i løpet av et år lekke ut ca. 500 m3 vann. 
Med årets gebyrer vil en slik lekkasje gi økte kostnader for vann og avløp på over 17000 
kroner. Det vil derfor være lønnsomt å følge med. Det er også viktig å huske at det er den 
enkeltes ansvar å utbedre lekkasjer på eget vann- og avløpsnett.

Vannmåleren bes lest av ved årsskiftet, og vannmålerkortet returneres innen 03.01.2013.
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Kommunen informerer

Åpningstider 
Tynset bibliotek

I jula er biblioteket på Tynset åpent kl 11-15 
torsdag 27. desember og fredag 28. desember. 

Kvikne bygdebibliotek holder stengt.

Velkommen til biblioteket onsdag 2. januar!

Vi ønsker alle våre bibliotekbrukere
en riktig god jul! 

Tynset legekontor 
Åpningstider julen 2012

Mandag 24. desember kl 08.00-11.00
Telefontid kl 08.00-11.00 

Torsdag 27. desember
og fredag 28. desember kl 09.00-14.00

Telefontid kl 09.00-13.00

Mandag 31.desember kl 09.00-11.00
Telefontid kl 09.00-11.00

Det er åpent kun for øyeblikkelig hjelp.

Vanlige blodprøver før legetime
kan ikke tas i romjula.

Vi ønsker dere alle en fin juletid. 

Åpningstider 
landbrukskontoret
Kontoret har stengt julaften og nyttårsaften.

Det åpent torsdag og fredag i romjula.
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Det vil bety at all oppvarming som er avhengig av elektrisitet ikke vil 
virke. Med andre ord er det bare den gamle gode vedovnen som vil 
fungere. Uten elektrisitetsforsyning vil det ikke være lys  og telefonene 
vil heller ikke virke. For alle som er avhengig av elektrisitet for å pumpe 
vann fram til springen eller for å pumpe  avløpsvannet videre, vil dette 
ikke være mulig. 

Kan dette hende oss? 
Vi hører på nyhetene at enkelte abonnenter i sørfylket har vært uten 
elektrisitet  i noen dager og at orkanofrene i USA var uten elforsyning 
i flere uker. Vi må derfor være forberedt på at med det våtere og vildere 
klimaet som er spådd framover, kan også vi bli rammet. 

Hvor mange av oss er forberedt på en slik situasjon?
Tynset kommune sine større bygg er  oppvarmet med fjernvarme, 
elektrisitet, olje, pellets og varmepumper (jordvarme). Uten elektrisitet 
betyr dette at ingen av disse varmekildene vil fungere. 

Hva gjør Tynset kommune i en slik situasjon. Med alle de byggene 
kommunen har, vil det være urealistisk å ha løsninger som kan holde 
alle byggene oppvarmet. Skoler og barnehager vil derfor bli sikret mot 
frost ved at vannet i radiatorene blir tappet ned for vann og alt som kan 
fryse blir tømt eller sikret med frostvæske. Kommunen vil prioritere de 
byggene hvor det bor folk og finne løsninger  som gjør at det fortsatt 

Hvor avhengig er vi av 
elektrisitetsforsyningen?

Hva gjør vi dersom vi blir uten elektrisitets-
forsyning  i noen dager eller uker  og det er 10-15 
kuldegrader ute?

Tekst: Per Jon Valle

skal være mulig å bli boende her.
Enan på Kvikne er allerede forberedt slik at en ved å installere et 

aggregat, vil  bygget fortsatt bli oppvarmet og en vil ha noe belysning.
For Furumoen, Tjønnmosenteret og Litun er det ikke utarbeidet 

slike løsninger ennå. Det vil være et prioritert område framover å 
finne løsninger, slik at disse byggene kan holdes varm og at en har et 
minimum av belysning. Dette er viktig for at en skal slippe å evakuere 
beboerne i en krisesituasjon.

Kommunens vannforsyning har høydebasseng med en reserve for 3 
dager eller mer. For avløpet vil dette måtte gå i overløp og en vil få noe 
lokal forurensning.

Servicetorget i rådhuset skal brukes av kriseledelsen i Tynset 
kommune ved  eventuelle større kriser. Her vil det også bli forberedt 
slik at en ved tilkobling av aggregat vil ha blant annet nødvendig varme, 
belysning og tilgang til data.

Det er utarbeidet planer for hvordan en skal prioritere dersom det blir 
redusert tilgang på elektrisitet over en periode. I en slik situasjon vil liv 
og helse  bli prioritert aller først. Det vil si sykehuset, Tjønnmosenteret, 
Furumoen, Enan, Litun, vannforsyning, Holmen biovarme og 
Alfarheim borettslag er de som vil miste elektrisitetsforsyningen sist.

Har du tenkt igjennom og er forberedt dersom du mister 
elektrisitetsforsyningen noen dager?

Viltfond i Tynset kommune
 
Søknadsfrist viltfond er 15. februar 2013. Det kan søkes om midler fra 
kommunale viltfond til ulike tiltak og prosjekter knyttet viltforvaltning. 
Det stilles krav til at søknader minimum skal inneholde beskrivelse av 
tiltaket, tidsplan for gjennomføring, kostnadsoverslag og finansierings-
plan. Søknader som ikke fyller disse minimumskravene kan bli avvist 
eller nedprioritert. 

Vi minner forøvrig om innsendelse av skjema ”sett elg/hjort” og 
”slaktevektskjema” som sendes kommunen senest 10 dager etter 
jakttidas slutt.

Søknad om produksjonstilskudd i 
jordbruket og avløsertilskudd
Søkerne får ikke tilsendt papirskjema før søknadsomgangen januar 
2013. Vi oppfordrer de som ikke har søkt elektronisk tidligere om å 
sjekke at dere har de kodene som trengs for å logge inn på Altinn. 

De som ikke har mulighet til å levere elektronisk søknad kan 
henvende seg til Enhet landbruk og miljø i god tid før søknadsfristen 
20. januar. Det vil også være en saksbehandler fra landbruk til stede på 
Servicetorget på Tynset noen dager i uka før søknadsfristen.
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Bli med å utvikle Tynsetmartnan!
Det frivillige organisasjonslivet på Tynset inviteres til å være med på en prosess for å 
utvikle Tynsetmartnan sammen med Tynset Næringsforening og Tynset kommune. 
Tynset Næringsforening søker via Fjellugla Kompetanse om kompetanse-
hevingsmidler fra Vox, som er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. 

Tilbudet rettes mot de som er interessert i å utvikle egen organisasjon og tilby 
ulike aktiviteter på martan. Deltagerne vil gjennom prosessen få hevet kompetansen 
i arrangementsutvikling, prosjektledelse og markedsføring, noe som vil komme til 
nytte i egen organisasjon eller virksomhet. Prosessen vil bli organisert som samlinger 
med ulike temaer der utvikling av martnan blir brukt som konkret læreprosess.   
Målet er at alle som er med skal få et eierskap til prosessen og martnan som et lokalt 
engasjement av høy kvalitet. Det er også et mål at samarbeidet som utvikles gjennom 
denne prosessen mellom bedrifter, kommune, frivillige lag og organisasjoner skal ha 
betydning for den enkeltes og andre større arrangementer i Tynset.

Det er ingen egenandel for å delta. Er dette noe for deg og din organisasjon eller 
bedrift, ta kontakt med Per Inge Sagmoen i Tynset Næringsforening (epost: peringe@
spraek.no), eller kultursjef Beate Hjertager for mer informasjon.  

Kommunen informerer

Energiflistilskudd
SLF bekrefter at ordningen med energiflistilskudd vil 
bli videreført i 2013. Endelige satser for nytt år er ikke 
fastsatt. For mer informasjon ta kontakt med kommunen 
ved enhet landbruk og miljø.

Klimaseminar 
24. januar 2013 kl 10.00 i Storsalen, Tynset kulturhus, 
arrangeres det klimaseminar med følgende tema:

• Økt tilgang på grovfôrressurser i Nord-Østerdalen
• Grøfting, nydyrking og økt utnyttelse av beite



– Det var tydelig et behov for en frivilligsentral da vi kom i gang for 
fem år siden, poengterer Gudrun Bakken. Folk hadde ventet på et slikt 
møtested. 

Hver dag uka gjennom foregår ulike aktiviteter på huset. Her 
er det bakst, snekker- og malerverksted som er i bruk flere ganger i 
uka.  Andre aktiviteter i regi av Frivilligsentralen er utkjøring av mat 
til alle som ønsker to ganger ukentlig, utkjøring av strøsand til alle 
over 70 år og eldre, datakurs for nybegynnere og viderekommende, 
natteravnvirksomhet i martnan og festdager i mai. Frivilligsentralen er 
også deltager i forsøksfeltet med grønnsaksdyrking i Aumliveien. 

I februar starter et nytt tilbud med sjølhjelpsgrupper. I den 
forbindelse setter Bakken i gang et opplæringskurs for igangsettere 
15. og 16. januar. ”Igangsetteren” har en tidsbegrenset oppgave da 
vedkommende skal gjøre seg selv overflødig da gruppa er etablert. 

– Hvem som helst kan bli en igangsetter, men man må ha interesse for 
medmennesker. Selvhjelpsgruppene skal bestå av inntil åtte personer 
som vil komme seg videre i livet om man har gått fått en diagnose eller 
livet har gitt en vanskelige utfordringer på andre måter, sier Gudrun 
Bakken. 

Gruppa har fokus på selvutvikling, og det skal være et forum for å 
dele erfaringer, fremme innsikt og bygge opp mestringsevne. Målet er 
bedre livskvalitet hos den enkelte deltager gjennom samtale og samspill 
som oppstår mellom deltagerne.  Jobben er det den enkelte selv som 
må gjøre, det handler om å hente frem egne krefter. Det er Knut Laasby 
fra Selvhjelp Norge som skal stå for opplæringen av igangsetterne. 
Påmeldingsfrist er 4. januar.

– Uten alle ildsjeler og frivillige som stiller opp hadde det ikke vært 
mulig å gjøre Frivilligsentralen til det stedet der er, understreker Bakken 
som vil ønske alle medhjelpere ei god jul. 

Frivilligsentralen på Tynset
feirer femårsjubileum
Det er fantastisk hva vi har fått til, jeg kan ikke få 
fullrost velviljen fra de frivillige nok, sier daglig 
leder Gudrun Bakken

Foto:
Gutta på verkstedet. Hans Tuveng som har vært med fra begynnelsen i 2009, Bjarnar 
Orkelbog og ”nybegynner” Per Håkon Trondsen, er tre av en fast gjeng snekkere på 
sju som møtes  flere dager i uka på verkstedet på frivilligsentralen. 

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Tekst og foto: Ingrid Eide

Her trekkes inn det som er av regionale musikalske krefter i regionen, 
blant annet fra kulturskoler og musikklinja på Nord-Østerdal 
videregående skole. ConcertenEnsemblet er teknisk arrangør for opp-
settingen. ConcertenEnsemblets filosofi er å skape en arena for unge 
talenter innen musikk, sang, dans og teater  i Nord-Østerdal og gi dem 
en mulighet til å vise frem og utvikle talentet sitt.  

– Det spennende samarbeidet med Den Norske Opera og Ballett 
gir en unik mulighet for alle barn og unge som ønsker å stå på en 
scene, og en fantastisk sjanse til å forene profesjonelle og amatører på 
scenen, sier Eli Riset fra ConcertenEnsemblet. Oppsettingen er et ledd 
i organisasjonens barne- og ungdomssatsingen og i det å få opera ut til 
folket, noe Tynset er blitt kjent for å gjøre.   

Denne oppsettingen involverer drøye 50 aktører inklusive musikere, 
alle under 20 år. Aktørene er hentet lokalt og regionalt, fra Røros i nord 
til Rendalen i sør og Folldal i vest. Under audition lot operafolket fra 
Oslo seg imponere over det musikalske nivået på regionens ungdom. 

Samarbeidet med Den Norske Opera gir også muligheter for 
kompetanseheving på flere områder. Ansvarlige for kostyme og 
sminke er gitt muligheter for å hospitere ved Operaen, og allerede har 
inspisienter fra oppsettingen fått være med på kostymeavdelingen.

En stor oppsetting som dette krever et stort apparat bak scenen. Det 
trengs påkledere, teppedragere, kakebakere, i det hele tatt mange som 
kan hjelpe til før og under forestillinger.  De som ønsker å være med kan 
melde sin interesse eller melde seg på til www.concerten.no.

Tynset kommune fikk tilbudet fra operaen om et samarbeid på 
grunnlag av samarbeidet vi har hatt med Rikskonsertene om Barnas 
Verdensdager, opplyser en glad kultursjef. Beate Hjertager ser fram mot 
et begivenhetsrikt og svært aktivt kulturår i kommunen.

Feirer jubileum 
med barneopera

Tynset Kulturhus feirer sitt 25 årsjubileum i  
2013 og setter i den forbindelse opp barneoperaen 
”Askepott”. Jubileumsforestillingen er et sam-
arbeid med Den norske Opera og Ballett. 
Forestillingen har premiere 8. mars. Roller er 
besatt og øvingene er allerede i gang. 

Unge dansere fra regionen er allerede i gang med sine øvinger 
til jubileumsforestillingen og barneoperaen ”Askepott”
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Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt 
for ulike farer, slik som for eksempel flom og skred, eller vil kunne være 
eksponert for farlige kjemikalier eller gasser dersom det skulle oppstå 
hendelser i for eksempel nærliggende virksomheter som håndterer slike 
stoffer. For å kunne forebygge tap av liv, helse og materielle verdier er 
det helt nødvendig at det undersøkes om det foreligger slik risiko tidlig 
i arealplanprosesser.

De globale klimaendringene vil i fremtiden kunne føre til at vi opp-
lever økt hyppighet av ekstreme værhendelser. Økning i temperatur 
antas å drive klimasystemet inn i en mer ustabil tilstand. Dette vil 
kunne forårsake flere ekstreme værsituasjoner med mer intens nedbør, 
og kanskje på steder som tidligere har vært ansett som nedbørsfattige. 
Ved endringer i klima vil det blant annet være økt risiko for flom, skred 
og sterk vind.

Samfunnssikkerhet innebærer å bidra til et trygt og robust samfunn, 
blant annet gjennom å skaffe oversikt over relevant risiko. Det er et mål 
om å forebygge og håndtere risiko og unngå unødvendig sårbarhet i 
samfunnet. Samfunnssikkerhet skal være en premiss i all planlegging 
etter plan- og bygningsloven for å forebygge risiko for tap av liv, helse, 
viktig infrastruktur, samfunnsviktige funksjoner og større materielle 
verdier.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenheng mellom fremtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Derfor er det viktig med kunnskap 
for å unngå planlegging som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. 
Denne kunnskapen skapes blant annet gjennom kartlegging av risiko 
og sårbarhet i kommunen.

Plan- og bygningsloven stiller krav til gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyse knyttet til utbyggingsplaner. Funn fra analysene 
integreres og følges opp gjennom arealplanleggingen. Samfunns-
sikkerhet skal integreres i arealplanleggingen gjennom følgende faser 
i arbeidet ved:

1. Skaffe oversikt over risiko og sårbarhet
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for det aktuelle 

utbyggingsområdet
• Kartlegge områder med risiko

2. Unngå risiko og sårbarhet
• Vurdere alternativ utbygging/lokalisering
• Vurdere hensiktsmessige arealformål/hensynssoner
• Byggerestriksjoner/-forbud

3. Redusere risiko og sårbarhet
• Hensynssoner og bestemmelser som kompenserer for risiko og 

sårbarhet i arealet:
• Planbestemmelser som sikrer forebyggende tiltak, f.eks. videre 

kartlegging og planlegging, byggeforbud, bygningsmessige 
tilpasninger etc

• Skadereduserende tiltak f.eks. flom- eller skredvoll, 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy, sikring av vannære 
områder

RISIKO- OG SÅRBARHET I 
KOMMUNAL AREALPLANLEGGING

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal 
bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til 
størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. 
Risiko- og sårbarhet må derfor være tema i 
planleggingen, slik at vi unngår å sette liv, helse 
og materielle verdier i fare.

Tekst: Trine Økseter Knudsen
Foto: Ingrid Eide / Ingrafo



Det er ikke alltid lett å avdekke vesentlige samfunnssikkerhets-
faktorer knyttet til en enkelt utbygging før man ser dette i en større 
sammenheng. De fleste planer som i dag utarbeides med tilhørende 
risiko- og sårbarhetsanalyser er utbyggingsplaner på reguleringsplan-
nivå (detaljnivå). 

Geografisk informasjon er et viktig hjelpemiddel i gjennomføringen 
av risiko- og sårbarhet i arealplanleggingen. Det meste som foreligger av 
risikokartlegging over større arealer, foreligger også som digitale kart. 
Gjennom bruk av digitale kart, kan brukeren få oversikt over risiko og 
sårbare objekter, og flere andre faktorer som kan sees i sammenheng. 
I Tynset kommunes kartinnsynsløsning finnes digitale temakart 
som viser noen utvalg av tema innenfor risiko og om sårbarhet. Her 
er det mulig å se ulike tema i sammenheng. Kartbildet ovenfor viser 
Tynset kommunes kartinnsynsløsning hvor det er valgt teamkart – 
samfunnsikkerhet, 200-års flom. 

Gjennom arealplanleggingen skal robustheten i infrastruktur og 
samfunnsfunksjoner sikres gjennom lokalisering til områder som 
ikke er utsatt for risiko. Om det ikke er mulig, må arealet kompenseres 
med risikoreduserende tiltak. Kommunen er leverandør av viktige 
samfunnstjenester som opplæring, pleie og omsorg. Dette er viktige 
samfunnsfunksjoner som ikke bør lokaliseres nær annen risiko. 
Utbyggingen må skje slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet. Viktig 
infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner må tåle store påkjenninger 
for å redusere sårbarheten for uønskede hendelser. 

Gjennom arealplanlegging kan kommunene styre ny utbygging og 
infrastruktur til områder som er mindre sårbare for klimaendringer. 
Arealplanleggingens sektorovergripende funksjon gjør det mulig for 
kommunen å ivareta klimahensyn på alle områder, både i forhold 
til offentlig og privat sektor. I dette arbeidet må kommunen ivareta 
innbyggernes liv, helse og eiendom, men også sikre lokalt naturmiljø 
og biologisk mangfold. Kommunen er ansvarlig for at risiko- og 
sårbarhet blir vurdert og skal bidra til at det kun bygges i områder 
som er tilstrekkelig sikre mot naturfare. Ny kunnskap om potensielle 

fareområder og effekter av klimaendringer, kan føre til at tomter 
og områder som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre 
for bebyggelse, ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet i plan- og 
bygningsloven. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) vil da være en 
viktig del av dette arbeidet. I Tynset kommune er Savalen er et konkret 
eksempel på dette. Her er ligger mye av den eldste hyttebebyggelsen 
under Savalkletten innenfor NGU sitt aktsomhetskart for snø- og 
steinsprang.

Illustrasjonen til høyre er flytskjema for oppfølging av fare, 
risiko og sårbarhet i arealplanarbeidet. Den er hentet fra 
temaheftet “Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kart-
legging av risiko og sårbarhet” utgitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, revidert utgave desember 
2011.

17

ROS på oversiktsnivå - oversiktsanalyse:

 -hvilke farer har vi?

- betydning for arealbruk?

Kommuneplanens arealdel:

- hensynssoner?

- krav til sikkerhet?

- krav til vurdering? (i reguleringsplan)

- bestemmelser

Reguleringsplan:

hensynsssoner?

- vurdering av reell fare?

- krav til sikkerhet?

- krav til vurdering ? (detaljanalyser)

- bestemmelser

Utbygging/byggesak, jf. pbl § 28-1:

- dokumentere tilstrekkelig sikkerhet før byggestart

- utforming av areal og bygg (skadereduserende  
tiltak som flomvoller, skredsikring,  

drenering/grøfting m.m.)

- utrustning (deteksjon, aggregat m.m.) 

2.3  innarbeiding av riSiko og 
Sårbarhet i kommunal 
areal planlegging

Når alle farer er avdekket må kommunen vurdere hvilke 
arealer som er egnet for utbygging og hvilke forebyggende og/
eller skadereduserende tiltak som må gjennomføres dersom 
utbygging i områder der det er avdekket fare ikke kan unn-
gås. I planbestemmelsene kan det settes vilkår for eventuell 
utbygging.

Det er viktig at kommunen ikke pålegger seg beredskapsmes-
sige oppgaver for å ivareta et akseptabelt risikonivå dersom 
dette kan oppnås med forebyggende tiltak. Ved å velge en 
beredskapsstrategi kan kommunen bindes opp og påføres 
økonomiske utgifter over tid. Eksempel på slike kostnader kan 
være behov for vanntankbil i brannvesenet som kompensasjon 
for manglende/underdimensjonert vannforsyning, eller stigebil 
som kompensasjon for manglende rømningsveier i høyhus. 

Fig.	10.	Viser	flytskjema	for	oppfølging	av	fare,	risiko	og		
sårbarhet	i	arealplanarbeidet.



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

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp
Telefon  62 47 10 35

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

 

Gudbrandsdalen krisesenter, Lillehammer
Telefon  61 27 92 20

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 00

Furumoen Pensjonærhjem
Telefon  62 48 51 89

Enan Trygdesenter
Telefon  62 48 41 93

Tronstua barnehage
Telefon  62 48 50 67

Skogstua barnehage
Telefon  62 48 50 65

Haverslia barnehage
Telefon  62 48 50 62

Tynset opplæringssenter
Telefon  62 48 58 90
Internett  www.tynset.kommune.no

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

Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Foto: Ingrid Eide

Reisen til Julestjernen
1t 20min. Alle. Familie/eventyr. 

Historien om Sonja som jakter på julestjernen binder sammen
en svunnen tid med den nye moderne verden.

Historien om Pi
2t 6min. 11 år - egnet Ungdom/Voksne. Drama/eventyr. Etter et forlis

seiler en enslig livbåt av sted. Livbåtens overlevende består av en hyene, en sebra,
en orangutang, en 200 kilos bengaltiger og Pi - en 16 år gammel indisk gutt.

Amour
2t 7min. Egnet voksne. Drama. Georges og Anne er i 80-årene.

Når Anne en dag blir rammet av slag, blir kjærligheten,
som har holdt paret sammen gjennom mange år, satt på prøve.

Hobbiten: En uventet reise
2t 44min. 11år. Eventyr/fantasi.  Midgard 60 år før “Ringenes Herre”. 

Vi følger ferden til hovedpersonen Bilbo Lommelun,
som kastes ut i kamp for å vinne tilbake dvergenes rike.

Oppdrag Nemo
1t 40min. 7år. Animasjon/familie. Marlin bor sammen med

sin eneste sønn, Nemo. En dag blir Nemo fanget, og ender opp i
et akvarium på et tannlegekontor. Marlin reiser for å redde sønnen sin.

James Bond: Skyfall
2t 23min. 15år.  Action. Skyfall er den 23. James Bond-filmen

og den tredje med Daniel Craig i hovedrollen.

KINOTILBUD I ROMJULA
Vi viser film 5 dager i romjula - hver dag fra 2. juledag til og med 6. juledag.

Se programmet på tynsetkino.no, plakater, i kulturfolderen og i aviser. 
Billettsalget starter 1 time før forestilling. Telefon billettsalget: 62 48 52 59
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