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Tolga kommune får til mye bra på
mange områder. Tenk at vi er Norges
beste oppvekstkommune! Vi har de
beste resultatene, og har hentet hjem en
gjev pris for det. Vi har i motsetning til f
eks Ullensaker kommune fått forlenget
satsingen om å være realfagskommune.
Det går ut på å utvikle nye måter å lære
på innen realfag, og å pirre utforsker-
evnen. Nysgjerrige barn og unge er
lærelystne. 

Vi har også et av landets beste om-
sorgstilbud. Vi gjør det bra på arbeids-
rettede tiltak, og veldig godt på
landbruk og kultur. Vi har en kommunal
organisasjon som trekker til seg gode
søkere når det lyses ut ledige stillinger
fordi det har blitt bygget opp en sterk og
god organisasjonskultur. Mye av dette
kan vi takke de ansatte i Tolga kom-
mune for med avtroppende rådmann
Stein Halvorsen i bresjen, for han har i
særlig grad bidratt til å utvikle organisa-
sjonen og de ansatte.

Når vi kommer til samfunnsutvikling,
så skjer det også mye. Sjøl om jeg skulle
ønske at det skulle kunne skje mye mer, og i et større
tempo. Dette er en av distriktskommunenes største ut-
fordringer, å få høy nok fart i samfunnsutviklingsopp-
gaver. Gode kommunale tjenester alene er ikke
avgjørende for en kommunes tiltrekningskraft. Men du
verden så avgjørende tjenestene er for de som bor og
lever der! 

Vi vil så mye. Vi vil ha mer boligbygging, større
næringslivsutvikling, sentrumsutvikling, bygde-
utvikling, tilrettelegge for friluftsliv og mye, mye mer.
Men vi må gjøre det litt stykkevis og delt med de res-
sursene vi har. Fordi det er de samme ressursene som
skal drifte de hverdagslige oppgavene som vann- og
avløp og kommunale bygg. For å øke takten er vi derfor
avhengig av å samhandle med innbyggere og nærings-
liv om utviklingsprosjekter. Derfor har vi vedtatt å
jobbe etter noe som heter «Kommune 3.0».

Mange forskere hevder at vi er på vei bort fra det
såkalte «servicesamfunnet». Brukeren er ikke en
kunde, men en innbygger som skal bidra til felles-
skapet. Vår bredbåndssatsing legger opp til nettopp
dette, der flest mulig må tegne abonnement og sørger
for at man sjøl og naboen får bredbånd fra grøfta langs
hovedveien til husveggen. Vi er avhengig av at flere
krefter vil utvikle områder for boligbygging, derfor er
det gledelig at det jobbes med et privat initiativ i
Hamran. Og det må gjerne komme flere slike initiativ.
Sjøl om kommunen ikke skal gjennomføre, så skal vi
bidra. Olsok i Tolga er også et glimrende eksempel på
samskaping. Skal vi lykkes i å sette større fart i ut-
viklingen så må vi skape det sammen. I Vingelen vil
det bli en serie studiekvelder på hvordan lands-

bystatusen kan utvikles. I Øversjødalen vil det løpet av
året utarbeides et opplegg mot lag og foreninger om
hvordan vi sammen kan utvikle et aktivitetstilbud ut
fra bibliotektilbudet. I Tolga sentrum skjer det en sats-
ing sammen med lag/foreninger og næringsliv om å
utvikle felles utearealer som skal bidra til et mer at-
traktivt sentrum og gode møteplasser.

Også i tilflyttingsøyemed må vi jobbe sammen skal
vi lykkes. Vi har så ufattelig mye å være stolte av og
som vi kan skryte av for å få flere til å flytte hit. Men ta
de godt imot med åpne armer, og inviter de inn på en
kaffekopp. 

Jeg trenger flere selgere, gode «nabokjerringer» og
vennelag som åpner døra og hjertet for nye inn-
byggere. Statistikken viser at det er for mange inn-
byggere som flytter ut. I 2017 flyttet 42 inn og 108 ut.
Det er for mange! Mange av de som flytter ut har ikke
relasjoner til Tolga, og uttrykker at det er vanskelig å
komme i kontakt med oss. Jeg kjenner dere som rause
og dyktige tolginger som bidrar i bøtter og spann, men
som ofte blir i sine kretser. Tolga kommune og
Tolga2020 vil utover året invitere til å bygge fellesskap.

I dag har jeg vært på helsestasjonen og delt ut
bodyer til de nyfødte i 2017 og 2018. Vi fikk 16
«gullonger» i 2017, og i 2018 venter vi nesten like
mange. Det er bra, la oss ta godt vare på dem og gi de
en god fremtid! Det er «gullonger» som vokser opp i
Norges beste oppvekstkommune. Det må vi dele med
flere, rope ut høyt og tydelig – og ikke ta som en selv-
følge. Sammen er vi sterke.

En riktig god påske og vår ønskes dere!
Ragnhild ordfører

Ordføreren har ordet
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Rådmannen har ordet
Det vi gir oppmerksomhet får fokus. Ser vi bare utfor-
dringene og ikke mulighetene, blir det utfordringene
som får mest fokus. Setter vi fokus på mulighetene er
det som får fokus. Selvsagt er det utfordringer i en
kommune. De må vi selvsagt prøve å løse og håndtere
på en best mulig måte. Men det er viktig å gi oppmerk-
somhet til og ha fokus på alle de mulighetene vi faktisk
har.

Jeg har gjennom de siste 7,5 årene vært så privi-
legert at jeg har fått jobb og virke i en flott kommune
og enestående organisasjon. Rådmannsrollen har gitt
mulighet til å kom tett på kommunen som organisas-
jon og alle de oppgaver en kommune skal løse og de
roller en kommune skal spille. I en liten kommune
kommer du også tett på lokalsamfunnet og folk. Det er
folk som skaper både organisasjoner og kommuner. 

Nord-Østerdøler er vel kanskje ikke det mest spon-
tane som finnes. Men etter å tenkt seg om er det
utrolig hva man kan få til. Grundighet, skikkelighet,
nøysomhet, høy arbeidsmoral og stor toleranse er ord
jeg synes passer bra til å beskrive Nord-Østerdølen og
Toljingen. 

Selve livsgrunnlaget er det man kan få til å vokse
opp av jorda og det man kan høste av naturgrunnlaget
som finnes. Skal man livberge seg selv må man også ha
med seg hue. Dette er en god kombinasjon og en viktig
årsak til at man får til mye både i denne kommunen og
regionen for øvrig.

Jeg mener at Tolga kommune gir barn og unge det
beste grunnlaget som finnes for å kunne håndtere sitt
liv på en god måte. Flotte og dyktige ungdommer
sendes ut i verden for å skaffe seg mer kunnskap. En
verdi både for den enkelte og samfunnet. Ungdommer
som vet hvor røttene sine er. Ungdommer som har lært
i fellesskap og som har tro på framtiden.

Stolte tok Tolga kommune imot skoleeierprisen

2018. Høy ettertraktet, men
vel fortjent tildelt Tolga kom-
mune. Det ligger både felles
kultur og mange tiårsarbeid
bak denne prisen.

Nå bygger man sammen
helheten innen oppvekst enda
sterkere. Man tar grep for å
være i forkant som man alltid
har vært innen oppvekstsektoren. Skreddersøm fra de
første vaklende skritt i barnehagen til man velger vei
videre i sitt utdannings- og yrkesløp. Og det med en
god dose kulturell balast med på reisen. Det må bli bra
folk av slik. Det er jo ofte de gode skoleresultater som
løftes fram. De er selvsagt viktige. Men det viktigste er
at alle skal kunne lykkes på sitt nivå, føle mestring, bli
den beste utgaven av seg. Lykkes man med det vil man
sikre at Tolga forblir et sted man ønsker bo, bidra til å
utvikle og sikre at forblir et godt og inkluderende
lokalsamfunn.

Som ny rådmann høsten 2010 skrev jeg blant annet
følgende i rådmannen har ordet. Gjennom samspill og
samhandling med politikere, ansatte og lokalsamfun-
net for øvrig håper jeg å bidra med å skape gode kom-
munale tjenester, positiv samfunnsutvikling og at
Tolga forblir en god kommune å bo og leve i.

Jeg har etter beste evne prøvd å leve opp til dette
hver dag. Om jeg har lykke får nå andre bedømme. Jeg
er stolt av å ha jobbet i denne kommunen. En kom-
mune jeg har fått et stort hjerte for. En kommune som
kommer til å ha en stor plass i hjerte mitt så lenge jeg
lever. Takk for samarbeidet og følge disse årene. Lykke
til med å utvikle denne flotte kommunen framover. Ta
vare på hverandre. Folk og kommune med TÆL.

Stein
rådmann   

Tolga-Nytt 3

Rådmannen har ordet
Det skal sterk rygg til for å bære gode 
tider …

Samfunnet består av mange paradokser. Rikdom-
mens paradoks er kanskje det mest krevende både å
forstå og forklare.
Hvordan kan det ha seg at det som år etter år blir
betegnet som verdens rikeste land ikke kan dekke
ethvert behov eller løse enhver utfordring på en
mest mulig optimal måte.
Hva er nå rikdommens paradoks? Begrepet
«stigende forventningers misnøye» ble først lansert
av den svenske sosialdemokratens far, Tage Erlander
og er senere brukt av andre politikere og samfunns-
aktører.
Listen over hva som ikke fungerer og hva som burde
hvert bedre er lang. Helsevesenet, skoler, veier,
kollektiv transport, vedlikehold, ja listen kan gjøres
lang.
Hvordan kan det være mulig? Offentlige budsjetter
øker hvert år. Ganske enormt har offentlige 
budsjetter økt når man ser det over noen tiår.
Det som imidlertid har økt aller mest er den private
rikdommen. I alle fall for de aller fleste. Det skaper
paradoksalt nok også enda større forventninger til
hva det offentlige skal bidra med, kvaliteten på 
tjenestene og hva vi skal betale for tilbudet.
Nye muligheter og utvikling på de fleste områder
demper heller ikke forventningene. Ny teknologi,
nye behandlingsmuligheter og så videre driver
kostnadsspiralen stadig oppover. Det er heller 
ingenting som tyder på at folks lyst på offentlige 
tjenester er synkende. Men godene man ønsker og
etterspør er ikke lenger i hovedsak i form av felles-
goder, de er individrettet. 
En barnehageplass for 20 år siden kostet relatert til

lønn en brøkdel av hva som er
tilfellet i dag. Man kan finne
en rekke eksempler på hvor-
dan de individrettede godene
har vunnet fram på bekost-
ning av fellesgodene.
Mangler vi penger eller mangler vi som samfunn
evnen til å prioritere? Drives politikken fram av et
kontinuerlig behov for symbolsk markering av nye
tiltak og satsinger som kommer nye folk og grupper
personlig til gode?
Før jul drives det budsjettarbeid ute i kommune-
Norge. Det man kan slå fast er at det ikke er plass til
alle ønskene under treet. Den brutale prioriterings-
og tilpasningsvirkeligheten har kommet for å bli
også i kommune-Norge. Det kommer til å kreve sterk
ryggrad å være folkevalgt framover. Ryggrad til å 
prioritere, og stå for det man har prioritert. For vi har
antakelig bare sett starten på fakkeldemokratiet.
Men det blir ikke mer penger av den grunn. Man må
prioritere og gjøre tilpasninger innenfor de
økonomiske rammebetingelsene som eksisterer. 
Snart er det igjen valg. Nye folkevalgte skal bruke av
sin tid for lokalsamfunnet. De trenger ikke bare tillit
brukt gjennom stemmeseddelen, de trenger også 
respekt og forståelse for at de må foreta valg og gjøre
prioriteringer som ikke bare er populære og tilpasset
mitt og ditt optimale behov og ønske. Selv i verdens
rikeste land er det ikke rom for å realisere og prio-
ritere alt. Kanskje skal vi si heldigvis. Litt må vi ha å
strekke oss etter. Ellers hadde vi endt som Ole Paus
engang sa: «Vi har alt, men det er også alt vi har»
Med ønske om en god påske og en strålende vår.
Bruk av naturgaven i form av fjell, skog, fjord eller sjø
som vi også er skjenket i dette landet.       

Stein Halvorsen

Eldrerådet informerer om at det også i år er
plassert kasser med strøsand på følgende
plasser:
Trygdeboligene i Vingelen
Utheim i Tolga
Beboere i Hodalen, Kåsa, Holøydalen og 
Øversjødalen ta kontakt med Anne Merete
Urset.

Trenger du å få tilkjørt bøtter med sand
ta kontakt med 
Grete Christensen på tlf 917 85 926 og
Anne Merete Urset på tlf. 970 70 337.

Tolga-Nytt nr. 1/2018
Ansvarlig redaktør: Rådmann

Adresse: Tolga kommune, 2540 Tolga
Tlf. 62 49 65 00.  
E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Opplag: 800

Distribusjon: 
Til alle husstander i Tolga kommune

Trykk og Layout: NiLa Grafiske AS.
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Siri og Ivan sørger for 
framtidstro i Kåsa

Det er nok en stund siden noen bygget et
helt nytt hus i Kåsa, men Siri Kristin Solheim
og Ivan Kåsen har troa på framtida og gjorde
drømmen om til virkelighet. 

Begge er født og oppvokst i Kåsa, så selv om de har
bodd andre steder for å gå på skole og jobb, vendte
de hjem til slutt.
– Da vi møtte hverandre og etter hvert skulle stifte
familie ble Kåsa et naturlig valg for oss begge, sier
Ivan.

Kårhus i dårlig forfatning
Først bodde paret sammen i kårhuset på hjem-
gården til Siri, men huset var i dårlig forfatning. 
Da begynte de to i jula 2016 å se på mulighetene for
å bygge et helt nytt hus.
– Det tok ikke mer enn en måned før vi hadde be-
stemt oss for å bygge nytt. Vi innhentet tilbud fra for-
skjellige byggefirmaer, samt tok kontakt med banken
for å få på plass finansiering, sier de to.
Foreldrene til Siri bor i eget hus på garden. Før påska
i 2017 ble gravearbeidet gjort, og snekkerne begynte
med å sette opp muren til det nye huset rett etter
påske.

Noe av arbeidet gjorde de selv på kvelder og helger,
med god hjelp fra familie og venner, resten ble satt
bort til snekkerne.  Godt under et år etter de startet
planleggingen kunne de flytte inn i sitt nye hjem 28.
oktober 2017.

– Vi er storfornøyd med å bo i vårt nye hus, og glad
for at vi turte å bygge på en plass som mange ser 
på som ganske øde. Vi anbefaler alle å flytte ut i dis-
triktene, og mener det har mye å by på. Avstander er
bare en vanesak, og her har vi alle mulige frilufts-
muligheter rett utafor døra.

Med vennlig hilsen fra 
Siri Kristine Solheim og Ivan Kåsen



Gøran Sæther og erese Knutsen Sæther
får snart ferdigstilt sin boligdrøm «heme» på
Tolga. Ønsket om å komme tilbake til hem-
traktene har alltid vært stort, og valget falt til
slutt på Gørans hjemsted.

– Største grunnen til at det ble Tolga er at vi har ei
veldig bra skole, gode fritidsaktiviteter og kort vei til
fjell og hytte, sier Gøran.
Etter utdanningen sin sikret han seg jobb hos
Norconsult på Os. Det å pendle til nabokommunen
ser han ikke på som et problem.
– Tolga ligger midt i mellom Tynset og Røros, så
plasseringa er fleksibel i forhold til jobb og annet,
sier Gøran og legger til: – Jeg har trua på Østerdalen.
Vi vet om mange på vår alder som ser seg hjemover.
På Tolga er det jo så mye som skjer framover med
kraftutbygging, ny barnehage, hopp- og skilekanlegg
osv., forklarer Gøran.

Skreddersydd hus
Drømmen for Gøran og erese har alltid vært å
bygge et eget skreddersydd hus etter sine ønsker.
– Når det i tillegg ble en realitet at vi kunne bygge
hus på drømmetomta så ble valget lett. Nå er
drømmen nesten virkelighet, forteller Gøran.
Han beskriver byggeprosessen som lærerik,
arbeidsom og morsom.
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med kom-
munen, banken og Byggservice. Selv har vi gjort

grunnarbeidet og utomhus, mens Byggservice har
stått for byggingen, sier Gøran.

Familievennlig
Til påske skal det nye hjemmet stå klart. Begge kan
på det varmeste anbefale å flytte hjem igjen.
– Vi føler begge to at vi har funnet en større ro i
hverdagen med å slippe kø, rushtrafikk og trange
parkeringsplasser. Og nå som vi skal bli en familie,
så setter vi ekstra stor pris på å ha større plass rundt
oss, være nærmere familien til oss begge og la
ungene vokse opp i slike omgivelser som vi har sjøl
setta pris på fra barndommen vår, avslutter de.

Gitte byggetillatelser for nye boliger:
2016 1 stk
2017 5 stk + 18 leiligheter
2018 0 så langt, men vi håper på flere!
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Bygger nytt på Tolga: 

– Vi har større ro i hverdagen
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«Tolga oppvekst- og kultursenter» – løpet fra
prosjektering og detaljplanlegging til realisering

Kommunestyret i Tolga kommune vedtok i 
k-sak 60/17 høsten 2017 følgende:

1. Kommunestyret vedtar å bygge ny barnehage og
nytt kulturbygg i tråd med alternativ 3 i Mulighets-
studiet. 
• Ny barnehage bygges i dagens formingsavdeling.
• Kulturskolen, kreative fag og Fritidsklubben 
samles i kjeller i dagens formingsavdeling
• Nytt kulturbygg bygges med kjøkken og felles 
foajeløsing med skolen 
Kostnadsramma er kalkulert til 51 millioner. 

2. Kommunestyret slutter seg til komiteens kravspe-
sifikasjoner i punkt 6 og dette skal danne grunnlaget
for videre detaljering og faser i byggeprosjektet.
Videre bearbeiding av romprogrammering og
funksjonsbeskrivelser gjennomføres i et tett samar-
beid med de berørte parter.

3. Tolga kommune v/rådmannen effektuerer dette
vedtak med prosjektering / anbud og fremlegger
saken på nytt etter gjennomført anbud. Kom-
munestyret forutsetter at rådmannen engasjerer
prosjektleder for byggeprosjektet. 

4. Tolga kommunestyre vil heretter ha kort rappor-
tering om framdrift og status i hvert kommune-
styremøte. 

Overordnede føringer:
• Skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelse-

fremmende møteplass på tvers av generasjoner. 

• Universell utforming i skole, barnehage og 
kulturbygg.

• Gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og
læringslyst. 

• Bygge driftseffektivt slik at årlige driftsutgifter til 
bygg reduseres. 

• Etablere en felles hovedatkomst som blir hjertet i
det nye anlegget; til skole/kulturhus (barnehage)
og eventuelt framtidig idrettsanlegg

• Nytt kjøkken og spiserom kan bli et viktig 
samlingspunkt for både skole, kulturlivet og ulike
idrettsarrangement.

• Anlegget inndeles slik at det er mulig å få til en
fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom 

I tillegg ligger det noen kravspesifikasjoner som
kommunestyret sluttet seg ut fra anbefaling fra
komiteen som jobbet med mulighetsstudiet.

I kommunestyret 15. februar k-sak 13/18 vedtok
kommunestyret prosjektplan for gjennomføring
og realisering av ny barnehage, nytt kulturbygg og
tilpasning Tolga skole med følgende vedtak:

Gjennom prosjektplanen ønsker man å sette fokus
på og synliggjøre eierskap, involvering/medvirkning
og informasjon. Dette anses som helt sentrale for å
lykkes på en god måte. 
Det er ikke en omfattende prosjektplan som er ved-
tatt. Den er oppdelt i tre hovedelement. 
Rammer og føringer: Det vil si jamfør det vedtaket
kommunestyret gjorde i k-sak 60/17 og 13/18. Det er
viktig at man finner gode løsninger innen rammene
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av de føringene som er lagt. Detaljplanleggingen må
bidra til å optimalisere dette. Det betyr at ikke alt kan
være hugget i stein. Den økonomiske rammene og
hovedgrepene er førende.   
Organisering, roller og medvirkning: Det er
avgjørende nødvendig for å lykkes med dette 
prosjektet at roller og ansvar tydeliggjøres og synlig-
gjøres. Således også hvem som skal medvirke, på 
virket plan og i hvilken fase. Gjennomføring er delt i
flere faser. Det fremgår også av prosjektplan.
Prosjektet er delt inn i 6 ulike rolle- og ansvars-
grupper: 
• Prosjekteier (PE): Tolga kommune ved 

kommunestyret
• Styringsgruppe (SG): Administrasjonsutvalget 

(3. part)
• Prosjektgruppe (PG): Sammensetning fremgår av

forslag til prosjektplan
• Byggeledelse internt og eksternt (BLI og BLE)
• Innspill- og medvirkningsgrupper (IMG): 

Sammensetning fremgår av forslag til prosjektplan 
(4 ulike grupper)

• Byggekomite (BK): Operativ fra byggestart og 
gjennom byggeperioden. Sammensetning fremgår 
av forslag til prosjektplan

Denne oppdelingen er gjort for å tydeliggjør og 
avklarer de ulike rollen på en oversiktlig, forståelig
og tydelig måte. Forventningsavklaring er sentralt for
å skape ro i framdriften og gjennomføringen. Denne
måten å oppdele på mener man sikrer god med-

virkning og innflytelse. Den ivaretar trepartssamar-
beidet og det plasserer tydelig ansvar.
Tolga kommune har verken fullt ut kapasitet eller
kompetanse til å gjennomføre dette store og omfat-
tende prosjektet på egen kjøl. Det vil derfor bli
innhentet en som kan bistå både med rådgivning og
byggeledelse. I første omgang da prosjektering og
anbudsgrunnlag. I neste fase byggeledelse.  
Eivind Moen vil bli intern prosjektleder. Dette for å
koordinere og sikre framdrift i de prosessene kom-
munen kjører og har ansvar for. Han blir også
bindeleddet mot den eksterne prosjektlederen og
kontaktpunktet når ekstern prosjektleder/bygge-
leder ikke er til stede.
Framdrift- og milepælsplan: Synliggjør de ulike
fasene, herunder milepælspunktet, det vil si
avgjørende beslutningspunkter. Framdriftsplanen er
stram. Men den er også vurdert som realistisk.   
Valg av endelig entrepriseform blir noe av det den
ekstern rådgiver/byggleder vil jobbe med sammen
med prosjektgruppa. 
Det er et stort og krevende prosjekt som skal reali-
sere og gjennomføres. Et fremtidsrettet kjempeløft
for Tolga kommune. Det er også enheter som skal
bygge seg sammen. Det å jobbe med å bygge felles
kultur blir også viktig. Dette blir må organisert som
en egen separat prosess.    
Selve prosjektplanen kan du lese på kommunen
hjemmesider. Alt relevant informasjon vil bli lagt ut
der.

Ny gang- og sykkelveg i Vingelen

Vi er veldig glade for at vi har fått på plass ny gang-
og sykkelveg i Vingelen på strekningen avkjøring til
Eggen gardsysteri og krysset ved Skolen. Selve arbei-
det med gang- og sykkelvegen ble utført høsten
2017, og i vinter har også gatelysene kommet på

plass. Tolga kommune har mottatt støtte fra Hed-
mark fylkeskommune, i tillegg til at det bidratt med
en betydelig kommunal egenandel for å få prosjektet
realisert. 

En glad gjeng da gangvegen ble åpnet. Foto: Tore Hilmarsen/Arbeidets Rett
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Tolga kommune ble 11. januar tildelt 
KS skoleeierpris for 2018. 
– Prisen er en stor honnør for den jobben som er
gjort av lokalsamfunnet i hele kommunen for lær-
ingskulturen som har vært utviklet gjennom 
generasjoner, hvor skolene blir sett på som hjertet 
i bygda. Skole og utdanning handler ikke bare om
resultater, men hvilke holdninger i den enkelte vi

utvikler. «Det skal en hel landsby til for å oppdra et
barn», er et ordtak som beskriver hvordan skolene i
Tolga drives. Det er et samspill mellom elever,
lærere, foreldre, naboer, næringsliv, lag- og forenin-
ger som har et felles oppdrag i å skape barn- og unge
med «røtter i fortida, tro på framtida og læring i 
fellesskap». For å lykkes med dette har også barne-
hagene og utviklingen av kulturskoletilbudet vært
sentrale elementer av helheten for å lykkes med
dette oppdraget slik at det kan skapes et helhetlig
oppveksttilbud, sa ordfører Ragnhild Aashaug i sin
presentasjon under prisutdelingen og poengterte
videre: 

Historikeren, poeten og dramatikeren Friedrich
Schiller beskriver danningens utfordring som 
tredelt; «Ved å utvikle den og styrke den fysiske
siden, den åndelige siden ved å vekke fornuften.
Utviklingen av disse sidene er bare meningsfullt hvis
en evner å forene dem til en helhet i det estetiske, i
lek og kunst. I kunst og lek finner vi ut hvem vi er, og
utformer vår identitet.» Dette er en god beskrivelse
for hvordan og hvorfor hele landsbyens bidrag er
viktig, og som vi forsøker å leve etter i Tolga kom-
mune. 
For at skoleeierne skal kunne involvere og ta de rette
valgene, er det utviklet en styringsplattform for
oppvekst. Plattformen har blitt utviklet gjennom et
trepartssamarbeid hvor målet er å skape en felles og
helhetlig verdiforankring. 
Vi vil også løfte frem kompetanseutviklingssamar-
beidet i Nord-Østerdalen som har endt opp i et 
forpliktende samarbeid(TATO-samarbeidet) for å
kunne styrke de ansattes kompetanse og for å sikre
utviklende og lærende organisasjoner. 

Tolga kommune er årets skoleieer!

På bildet ses bak fra venstre: Ola Borgar Bakos (rektor Vingelen skole), Stein Halvorsen (tidl.rådmann), Bjørn Morten
Galåen (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, Tolga skole), Ragnhild Aashaug (ordfører), Torbjørn Røe Isaksen (tidl.
Kunnskapsminister), Erling Lien Barlindhaug (KS).Foran fra venstre: Bent Kvisle (TATO), Berit Konstad Graftås (rektor
Tolga kulturskole) og Reidun Joten (sektorleder oppvekst).
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Tolga kommune har fått statlig støtte til å
bygge ut bredbånd i deler av kommunen
hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende
dekning Denne støtten gjelder det meste
av Vingelen, dessuten Haugan/Gran-
tævet og Eid. 

I tillegg til 3,8 millioner fra staten, så har Tolga kom-
munen gått inn i prosjektet med inntil 2,5  mill. Med
disse midlene til sammen, håper vi at vi også kan
bygge ut bredbånd i flere områder av Tolga sentrum.
Dette gjelder Erlia, Eggan, Røsebygda og strekningen
langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon. 
Alle disse utbyggingene vil i begynnelsen av januar
bli lagt ut på offentlig anbud. Når aktuelle utbyggere
har kommet med sine planer, vil vi vite hvor mye
som kan bygges ut. 
Som bakgrunnsmateriale for utleggingen på anbud,
har kommunen organisert en forespørsel i de
enkelte grendene. Dette har blitt gjort med hjelp av
frivillige dugnadsarbeidere. 

Vi registrerer med interesse at de fleste husstandene
har sagt ja til at det er aktuelt med en fremtidig bred-
båndstilknytning. Denne kartleggingen er imidlertid
ikke bindende for de som har svart. 
I april/mai 2018 vil vi vite om omfanget av utbyggin-
gen. Da er det også valgt teknologisk løsning og
hvilket/hvilke firmaer som har fått utbyggingen (-e). 

Kartene over områder som er laget til anbudsrunden
kan ses på kommunens hjemmeside.
Vi har fått tilskudd fra NKOM for å kunne bygge ut 
tre geografiske områder: 
Tolga sør – Eid 
Vingelen 
Tolga vest

Vi ber i anbudsrunden i tillegg om pris på områ-
dene: 
Tolga stasjon - Eid 
Eggan øst 
Erlia 
Røsebygda sør 
Anbudsrunden vil vise hvor mange av disse 
områdene vi kan bygge ut i denne omgang.   

Bredbånd i Tolga
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Ny kafé ved Tolga omsorgstun
I slutten av desember åpnet vi ny kafé ved Lyngmo-
tuan, ved Tolga Omsorgstun. Ideen kom etter at
noen av oss hadde sett et innslag fra et sykehjem i
Oslo på tv, hvor de hadde laget en kafé i en del av
sykehjemmet.
Vi hadde ei lita stua i enden ved Lyngmostuan, som
ikke ble brukt til noe spesielt, og tenkte at der hadde
det gått ann med en kafé, så ideer ble lansert og det
ble nedsatt ei gruppe av ansatte som jobbet videre
med dette. 
Vi er så heldige å ha nevenyttige ansatte når det

gjaldt snekker arbeid, så Stig Hagen tok på seg opp-
gaven med selve snekkerarbeidet. Så gjorde de
andre i gruppa de andre tingene med innkjøp av
møbler og utsmykning.
Resultatet ble ei lita fin stue, med nyinnkjøpte
møbler, ny tv og muligheter for å ta et lite glass vin
eller en øl etter maten. Kafeen blir mye brukt i det
daglige, senest under OL, da ble den omdøpt til OL
kafé. Beboerne koser seg veldig, og det har blitt
arrangert blant annet strikke kafé som ble svært godt
mottatt. Kom gjerne innom for en kikk!



Tolga-Nytt 11

Måltider gir gylne øyeblikk 
på Tolga omsorgstun! 
«Tolga dyrker måltidet» – også innen omsorgstjenestene 

Maten og måltidene ved Tolga omsorgstun har som
mål å være mer enn næringsinntak. For oss handler
det om å gjøre måltidene til en arena for livskvalitet
og aktivitet, ikke minst for beboere på institusjon. 
Tolga sykehjem er institusjonsdelen av omsorgs-
tunet, hvor vi har et eget kjøkken. Institusjons-
kjøkkenet sender også mat til omsorgsboliger og
andre med hjemmetjeneste. 
• Vi satser på god, hjemmelaget mat fra vårt eget 

kjøkken. 
• Vi ønsker luktene fra kjøkkenet velkommen i

passende mengde – bedre reklame finnes ikke! 
• Vi vil ha tid til trivsel og fellesskap rundt måltidet. 
• Vi vil stimulere sanser og skape aktivitet rundt 

måltidene. 

Måltidet danner rammen for både smaksopp-
levelser, diskusjoner om mat og tradisjon, og er en
sosial sammenkomst, i tillegg til riktig og nødvendig
drivstoff til kroppen! Vi ønsker at måltidet på flere
måter skal bli et høydepunkt i hverdagen for 
beboerne. Matglede er et stikkord for å unngå under-
ernæring, som er et problem blant mange eldre 
beboere. Vi føler at vi har kommet langt på Tolga,
samtidig som vi har lagt grunnlaget for å bli enda
bedre.
Bordet og serveringen er en viktig del av opp-
levelsen. Det skal ikke alltid være flott. På Tolga er
det forskjell på hverdag og helg, men det skal alltid
være ordentlig. 
• Vi vil gjøre måltidsituasjonen mest mulig hjem-

mekoselig, og tar
små skritt som gjør
oss bedre. Farger og
pynt varierer med
årstid og anledning. 
Vi dekker til små
bord i det som er
kombinert spise-
stue og dagligstue
for opphold. Stett-
glass og de fine
serviettene indik-
erer helg Mindre
tallerkener gir de-
likate porsjoner,
tilpasset målgrup-
pen, men selvføl-
gelig kan du forsyne deg med mer. 
Det fjerde måltid: Et fleksibelt måltid, som bidrar til
et jevnere næringsinntak og en ekstra mulighet til å
kose seg. Det fjerde måltid er et begrep i moderne
matomsorg. Vanlige måltider som er populære for
ekstra næringsinntak er kleppsuppe eller skjørost
med rømme. 
Et eget kjøkken med den riktige kompetansen er
selve hjertet i matomsorgen på Tolga omsorgstun.
Her lages det meste fra bunnen av. Det er sunt, 
det er variert, det er velsmakende og delikat, - og
økonomisk effektivt med eget kjøkken. 
Kosthåndboka fra helsedirektoratet ligger i bunnen
for arbeidet.
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Kino med varm lunsj. «Dagboken» ble vist.

Sjekkpunkt Tolga under årets Femundløp.Omsorgstunet-gjengen ser på Femundløpet.

Strikkekafé er et populært tilbud. Neglestell må til.

Turglede.

Bildeglimt fra hverdagen ved omsorgstunet
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Tolga kommune har nå gode muligheter for
hurtiglading av el-bil. På langtur med el-bil
trengs det noen ganger lading for å komme helt
fram til bestemmelsesstedet. Da kan man bruke
hurtiglading. Hurtigladestasjoner er elbilens
svar på bensinstasjoner. Her kan batteriet på en
vanlig elbil fylles på en halvtime i sommer-
halvåret (det tar lenger tid når det er kaldt ute).
Det finnes mange hundre hurtigladestasjoner i
Norge, og stadig nye etableres. På Tolga finnes
det nå ladestasjoner i Vingelen, Tolga stasjon og
utenfor kommunehuset.

Det nye vannrenseanlegget for
Tolga kommunale vannverk er satt
i drift, og vil være et stort løft for en

bedret vannkvalitet. Filtreringsan-
legget er noe av det mest moderne
som finnes på markedet med 
membranfilter-teknologi.
Har du lyst til å komme og se hva 
vi har investert i for at alle som er
tilknyttet Tolga kommunale vann-
forsyning skal få rent, trygt og
sikkert drikkevann.
Vi inviterer til åpne dager i vann-
renseanlegget på Haugan mandag 
16. april og onsdag 18. april fra
klokka 15.00-19.00.
Velkommen!

Åpen dag i Vannrenseanlegget på Haugan

Nå kan du lade el-bilen uten problem

På bildet ses Per Arne Aasgjelten, Arnfinn Hem (NOKA) og Steinar Hagen da
anlegget ble satt i drift.

Skihytta i Vingelen: 
ÅPNINGSTIDER PÅSKA 2018 
Alle dager med kaffeservering

Palmesøndag (23. mars) kl. 11-15.00.
Skjærtorsdag (29. mars) kl. 11-16.00
Langfredag (30. mars) kl. 11-16.00
Påskeaften (31. mars) kl. 11-16.00
1. påskedag (1. april) kl. 11-16.00
2. påskedag STENGT
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Tolga kulturskole hadde 5.mars «Eventyrlig
aften» med nesten 50 av våre ca 150 elever var
på scenen, enten som solist, i ulike musikalske
ensembler, duetter eller i teaterensemble. 
Her fikk vi mange flotte innslag fra noen av våre
yngste til de eldste elevene våre i tett samspill
med lærerne i kulturskolen (fra 6-19 år).
Den yngste teatergruppa framførte med stor
sjarme sitt selvskrevne humoristiske stykke
«Misforståelsen».
Her er et knippe bilder fra konserten. Det var
stor stemning i et nesten fullsatt Vidarheim!

Tolga kulturskole ønsker alle ei riktig god påske!

Eventyrlig aften med kulturskolen

Konsentrerte musikere.

Dyrlegene

Emma og Henrik.

Leif Rufo og Monica i feleduett.

I fengselet.



Tolga-Nytt 15

Band og solister i Lift Me.

Saksofonsolist.

Trommespill. Trommespill. Gitarboogie.

Maria og Lisa i samspill.

Messingensemble.
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NØFMF aktivitetsplan 2018
Detaljerte opplegg annonseres etterhvert , både på vår nettside
www.nofmf.org eller Facebookside.
Forandringer og eventuelle tillegg vil komme fortløpende.

24. april 24. APRIL
Billedforedrag Malmplassen som omfatter  hendelsene 24 april 1940
koleungdom gratis inngang.

1. mai H 10 samlingen sesongåpnes med fokus på JU 88 maskinen fra Storkollen, 
Einunndalen. Dette var siste maskinen Liftwaffe mistet under krigen i Norge. 
Haleparti m.m. utstilles i samarbeid med Dovre og Lesja
Krigsminnesamling(DLKMS)
NB. Medlemmer gratis inngang i H 10 hele året.

8. mai Frigjørings/veterandag Flaggheising i samarbeid med NVIO
17. mai Flaggheising H-10
Juni Tur « Tilbake til fortiden»- mere info. Senere.
9. juni Furudal. Polititroppenes veterandag.
14. sepember Armfeldts felttog i Norge med fokus på Østerdalen/Røros området.

Historiekveld , Malmplassen.
Skoleungdom gratis inngang.

Oktober «Trident Juncture»NATO-øvelse.-ikke  fastlagt medlemsopplegg
24. oktober FN dagen. Flaggheising v/NVIO og med mulig NATO  deltakelse.
Desesember Historiekveld med ikke fastlagt tema.

Kjersti flytter hjem 
for å jobbe for at andre 
gjør det samme
Tolga 2020 kan med glede melde om at Kjersti Aasgård
trer inn i en 80 prosent prosjektstilling fra april og ut
året.
Etter å ha bodd flere år borte fra Tolga og hjemstedet 
i Vingelsåsen er det med glede at Kjersti flytter hjem
igjen.
– Jeg skulle egentlig bare vør et halvt år i Kongsvinger.
Det ble nesten tre år. Så no er det på tide å komme seg
nordover igjen, sier hun.
Selv om folketallet det siste året har gått nedover,
gleder Kjersti seg til å brette opp ermene og snu 
trenden.
– Å få muligheten til å jobbe med Tolga 2020 blir 
spennende. Jeg tror det er mange muligheter til å få
opp folketallet i kommunen selv om pila peker litt ne-
dover for tiden. Det blir gøy å sette i gang og finne
potensialet for kommunen. Jeg har særlig troa på
tilbakeflyttere om vi klarer å tilrettelegge alt godt nok.
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Utbygger har siden tidlig i høst jobbet grundig og
målrettet med detaljerte planer for hvordan utbyg-
ginga kan gjennomføres. Disse planene med en-
dringer finner dere på hjemmesiden vår under
«kraftutbygging». Kostnadsreduksjoner og økte
strømpriser har økt sannsynligheten for en utbyg-
ging. Vedtaket i Opplandskrafts styre og baken-
forliggende eiere er signalisert å bli gjort i løpet av
april. 
Det ser ut til at mye av planendringene har ført til
bedre løsninger for miljø og fisk. Dette behandles av
formannskapet og kommunestyret i mars. I
skrivende stund er det ikke kjent hva de vil mene,
men administrasjonen har stilt seg positive til
planene og endringsforslagene.
Tolga kommune har hatt en god dialog med utbyg-
ger under utarbeidelsen av miljø- og landskapspla-

nen og planendringene for å finne plasseringer på
installasjoner som f eks brakkerigger. I samarbeid
med kommune og grunneier er det kommet frem til
en løsning for en brakkerigg i Tolga sentrum som
kan bidra til å gi ringvirkninger for det lokale
næringslivet når det gjelder handel, service- og mat-
tilbud.
Kommunestyret har nedsatt en komite som jobber
med å kartlegge mulige ringvirkninger i en anleg-
gsperiode. Dette med bakgrunn i at dersom en ut-
bygging skjer, så vil dette starte opp raskt og mulige
underleverandører til de større selskapene må
kjenne sin besøkelsestid.
Nylige utbygginger i Gudbrandsdalen viser at de
lokale ringvirkningene har blitt større enn antatt.
Kjell Dalløkken er leder av komiteen, og de skal
legge frem sine kartlegginger i løpet av mai måned.

Mulig realisering for Tolga kraftverk
i løpet av sommeren 2018?

Et av endringsforslagene hvor figuren viser ønsket endring for ny inntaksdam.



18 Tolga-Nytt

Søndag 25. mars: 
Åpen kafe i Fjelltun, Kåsa. 10-16. Velkommen.

Mandag 26. mars:
DALARENNET:
Påmelding og start fra Fjelltun, Kåsa og 
fra Øversjødalen Samfunnshus, fra kl. 9.00
Restaurant med bl. a. betasuppe 
i Øversjødalen Samfunnshus.

Påskefest med pub i Øversjødalen 
Samfunnshus kl 21.00
Lasse Johansen spiller til dans.

Onsdag 28. mars:
Basar i Øversjødalen Samfunnshus 
fra kl. 11.00. Matservering. Trekking kl. 19.00. 

Skiskytingens dag og lagmesterskap fra 
kl. 10.30. Lysløypa Øversjødalen.

Torsdag 29. mars:
SKILEK ved Fjelltun, Kåsa fra kl. 10.30

PÅSKEFEST i Fjelltun, Kåsa kl. 21.00. 
Øl og vinsalg.

Fredag 30. mars:
Gudstjeneste i Holøydalen kirke. kl 11.00

Lørdag 31. mars:
PÅSKEFROKOST i Øversjødalen Samfunns-
hus fra kl 8.30. Kakelotteri. 
Bjørn Øversjøen forteller fra krigen.

HOPPRENN I MyRBAKKEN 
hoppanlegg kl. 13.00.

I Øversjødalen Samfunnshus er det tilgang
til dusjene fra mandag 26. mars til og med 
1. påskedag i tidsrommet 15-20.  

God påske til alle!

PÅSKA I KÅSA OG ØVERSJØDALEN  2018

Leie av Sætershallen 
– ny ordning for bestilling
Fra og med 01.01.18 er det ikke lengre
servicetorget ved Tolga kommune som forestår
dette.
Reservasjon (dato, rom, kontaktperson 
og formål) må nå gjøres av den enkelte
leietaker selv via Sameiet Sætershallens
hjemmesiden  www.setershallen.no
Det er her lagt ut kalender, og informasjon om
hvordan reservasjon i kalender gjøres.
En kan her også se hva som er reservert frem 
i tid.
For henting/utlevering av nøkler, leiekontrakt
og innbetalingsgiro må følgende kontaktes:
Gudny Hagen Bakken – tlf. 928 64 532, eller
Per Gunnar Bakken – tlf. 951 62 947 

Ved spørsmål om bruk av kalender, eller leie av
hele bygget kan sameiets kasserer Ingar Brenn-
moen kontaktes på tlf. 951 31 432.

Per Urseth
styreleder

Påskebasar
Hodalen Fjellstue
tirsdag 27. mars
fra kl. 14.00

• loddbøker m/ mange hjemmelagde
gevinster
• «fisking»
• tombola v/4H

Salg av hakk og riskrem, kaffe og kaker.

Kl. 20.00 Trekning
«Amerikansk auksjon» før trekninga.

Basarens overskudd går til allmennyttige 
formål i bygdesamfunnet.

«Forhåndssalg» mandag 26. mars kl. 12-18
v/Coop Marked.
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Infopunkt Tolga
I 2014 vedtok kommunestyret at den gamle kraft-
stasjonen skulle rives, og tomta etter kraftstasjonen
nyttes til presentasjon av virksomheten ved Tolgen
Hytteplass ved hjelp av tekst og bilder.

I ettertid har Tolga kommune i samarbeid med:
• Statens Vegvesen Hedmark
• Hedmark fylkeskommune
• MIST Rørosmuseet
• Anno Museum avd. Musea i Nord-Østerdalen
• Verdensarvkoordinator
• Lokalt verdensarvråd i Tolga

Arbeidet videre med å se på bruken av området
rundt Toljefossen, og hvordan området kan brukes 
i en formidlingssammenheng.  Disse har bidratt
med innspill i arbeidsseminar og i møter om skisse-
prosjektet.
Det har i prosessen vært stor enighet om at Tolje-
fossen og kraftverksbygget er viktige for Tolga som
sted. Det har administrativt vært stor enighet om at
kraftverksbygget må tas vare på, og at tømmerkassen
i kombinasjon med ny arkitektur bør være løsningen
for kraftstasjonen. Det har også vært stor enighet om
at det er ønskelig å etablere et informasjonspunkt og
ikke et museum.
MIST Rørosmuseet har vært tydelig på at kraftvers-
bygget vil kunne være et satellitt-punkt for infor-
masjon om verdensarven, der Verdensarvsenteret vil
kunne stå for informasjonsinnholdet, men der kom-
munen må stå for driften av informasjonspunktet.
Fra kommunens side har det vært uttrykt ønske om
å utforme et framtidig informasjonspunkt med så
lave driftskostnader som mulig.
Med bakgrunn i disse føringene og tilrådingene har
Feste Landskap/Arkitektur utarbeidet et skisse-
prosjekt, der en har sett på hvilke historier det er
ønskelig at området rundt Toljefossen og den gamle
kraftstasjonen skal fortelle:
• Formidle virksomheten i området, fra opp-

arbeiding av Tolgen smeltehytte til
avviklingen av Tolgen Kronskog AS.

• Toljeelva – Utgangspunktet for etableringen av 
Tolgen hytteplass.

• Den gamle kraftstasjonen – Et av de siste husene 
med tilknytning til virksomheten i Toljefossen.

• Det handler ikke om huset isolert sett, men 
historien om huset.

• Om verdensarven generelt – Satellitt for 
Verdensarvsenteret.

• Om Forollhogna nasjonalpark, Vingelen nasjonal
parklandsby og landskapsvernområdene.

• Hvordan kan restene etter kraftstasjonen brukes 
til å vise historien i området?

Kostnader
De samlede kostnadene til opparbeiding av uteom-
rådet langs Toljefossen og istandsetting av både 
1. og 2. etasje i den gamle kraftstasjonen, er i skisse-
prosjektet stipulert til kr 4.495.000.
I første omgang tas det sikte på opparbeide uteom-
rådet og sette i stand 2. etasje til satellitt-formidling.
Dette er i skisseprosjektet kostnadsberegnet til kr.
3.689.000.

Finansiering
Tolga kommune har fått tilsagn om inntil kr 3,0 mill.
fra Hedmark fylkeskommune/Statens vegvesen til
opparbeiding av informasjonspunkter langs FV30.
Arbeidet ble fysisk påbegynt høsten 2017, med
utvidelse av nåværende informasjonspunkt langs
FV30 på grensen for Cirkumferensen, 8 km sør for
Tolga sentrum. Dette tiltaket har en sannsynlig 
sluttkostnad på rundt kr. 1,0 mill. Det vil si at kr 2.0
mill. kan benyttes til opparbeiding informasjons-
punkt i Tolga sentrum, i tilknytning til Toljefossen og
den gamle kraftstasjonen.
Riksantikvaren har i 2018 gitt tilsagn om ytterligere
kr 300.000 til prosjektet.
I og med at det per i dag foreligger et rivningsvedtak
for den gamle kraftstasjonen, vil de nye planene for
bruk av den gamle kraftstasjonen, sammen med
godkjenning av kommunens egenandel, bli forelagt
kommunestyret våren 2018.
I 2010 ble verdensarv Røros bergstad utvidet til å
omfatte hele Circumferensen. Tolga sentrum ble
liggende som en del av buffersonen til Verdensarv
Røros bergstad og Circumferensen. Tolgen Hytte-
plass utgjør i dag en viktig del av de oppsluttende
verdensarvverdiene i buffersonen.
Tolga kommune er eier av den gamle kraftstasjonen
og området rundt Toljefossen, som i dag er et 
tilrettelagt parkanlegg med skulpturer i tråd med
reguleringsbestemmelsenes § 5.2 i reguleringsplan
for Tolga sentrum vest (2007):
«Området skal fremstå og fungere som en offentlig
park. Det kan tillates oppsatt installasjoner og
bygninger som naturlig kan berike parkens uttrykk.
Det skal utarbeides og vedtas detaljplan for området
i kommunestyret.»



Tidsfrist Ordning Søknad sendes

10. januar Frist for å etter-registrere: 
• Avløserutgifter for perioden 16.10 til 31.12
• Dyr sanket fra utmarksbeite etter 15.10
• Livdyr av kylling og kalkun solgt i perioden 16.10. til 31.12. Landbruksdirektoratet

15. januar Forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovdyr Fylkesmannen
(1. februar) 1. februar er kommunens frist for oversending av uttalelser 

jf. søknader om bruksutbygging, Innovasjon Norge. For større 
utbygginger, som krever driftsplan og verdsetting av eiendommen, 
ønsker kommunen melding om søknad før jul. For alle søknader
er det viktig at disse legges inn i god tid før kommunens frist, 
ta tidlig kontakt med landbrukskontoret. 
To årlige frister, se 1. sept. Gjennom portalen til IN, landbruk 

1. mars Tilskudd til tiltak i beiteområder Fylkesmannen via kommunen 
15. mars Frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket-del 1. 

Telledato 01.03. Landbruksdirektoratet
1. mai Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), bl.a.:

• Avskjæringsgrøfter
• Gamle bygninger
• Tiltak mot forurensning, eks. grusputer
• Rydding av beiter Kommunen

1. mai Søknadsfrist dyrkingstilskudd 2018 Kommunen
1. august Salg av kvote, utleie av kvote Landbruksdirektoratet
1. september Siste frist for spredning av husdyrgjødsel på eng
(1.sepember) 1. september er kommunens frist for oversending av uttalelser 

jf. søknader om bruksutbygging, Innovasjon Norge. For større 
utbygginger, som krever driftsplan og verdsetting av eiendommen, 
ønsker kommunen melding om søknad før sommerferien. 
For alle søknader er det viktig at disse legges inn i god tid før 
kommunens frist, ta tidlig kontakt med landbrukskontoret. 
To årlige frister, se 1. februar. Kommunen

1. oktober Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. 
Eks. tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i 
vekstsesongen. Tilskudd til verdifulle kulturlandskap og 
kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. 
Tilskudd til setring. Landbruksdirektoratet

1. oktober Tilskudd til organisert beitebruk (OBB). Landbruksdirektoratet
1. oktober Kjøp av kvote. 

Andre endringer i kvoteforhold, opphør av kvoteleie. Landbruksdirektoratet
15. oktober Frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket-del 2.

Telledato 01.10. Landbruksdirektoratet
31. oktober Frist for å søke om avlingssvikt- klimabetingede tap. 

Kommunen må meldes uten ugrunnet opphold slik at det er 
mulighet for feltkontroll Fylkesmannen via kommunen.

1. november Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt Fylkesmannen
1. desember Frist for innlevering av refusjonskrav som er 

tilskuddsberettiget etter NMSK-ordningen, skog.  Kommunen 

Løpende saksbehandling i kommunen:
• Tidligpensjon til jordbrukere
• Tilskudd til avløsning ved sjukdom – senest 3 mnd. etter siste dag med rett til tilskudd
• Innovasjon Norge, BU-midler til tilleggsnæringer, lån og rentestøtte
• Innovasjon Norge, Bioenergiprogrammet
• Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 
• Søknad om godkjenning av bygging av landbruksveg 
• Søknad om tilskudd til drenering 

Landbruk – Tolga kommune, oversikt over frister 2018

20 Tolga-Nytt
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Full blås mot Guernsey!
Tolga Skolemusikkorps er få men med full driv mot
ny tur til Guernsey, 23 år siden forrige gang! Korpset
består i dag av 14 medlemmer, hvorav fire stykker
begynte sist høst. Korps går på tvers av alle alders-
grupper og våre medlemmer i dag er fra 8 til 16 år.
Meldingene fra kulturskola er lovende, det gror godt,
og mange blåseelever er på vei. De er alle velkom-
men i korpset, vi har mange flotte uniformer som
henger klar.

Juletoner i Hodalskjerken
Torsdag har vært skolemusikk-dagen i en
mannsalder, men i år har vi sett oss nødt til å bytte
dag for at alle aktive unger som har lyst skal få mu-
lighet til å delta i korpset – uten at de må velge bort
andre fritidsaktiviteter.  Da er det fint at noen engler
fra Frivilligsentralen dukker opp og lager sunn og
god middag til korpsungene mellom skoledagen og
korpsøvelsen hver tirsdag! På denne måten får vi
tilrettelagt slik at de som ønsker det rekker ski og fot-
ball etterpå, og ikke trenger å reise til Eid eller Øver-
sjødalen mellom aktivitetene for å kaste i seg mat før
de skal ut igjen. Og ikke nok med det, de samme
Frivilligsentral-damene kaster seg rundt og ordner
sponsorer som gjør at måltidet blir meget billig for
den enkelte musiker! TUSEN TAKK til dere! Det går
rykter om super mat og at gjengen i korpset syns det
er topp å spise sammen hver tirsdag!

Middag på Frivilligsentralen: Denne gangen fikk vi servert
kjøttsuppe med ekstra kjøtt, brød og smør. Av og til vanker
det til og med dessert!

Vi vil også takke alle andre som tar godt imot oss når
vi kommer på døra med julekalendere, basarbøker,
salg av sokker og bakst. Dere er viktige bidragsytere
for å få det til å gå rundt. Til gjengjeld klinger tonene
i gatene 1. og 17. mai og fyller kirka med vellyd til jul,
det blir tamt uten. Så får vi håpe at investeringa vi
legger ned her gjør at janitsjaren også består om 20
år!

Navn: Eline Horten Jordet
Alder: 14 år
Spiller: Fløyte
Spilt hvor lenge: Siden 4. klasse,  3 år i korpset
Hvordan er det å spille i korps: 
Fint å spille sammen i et fellesskap.

Alder: 12 år
Spiller: Althorn
Spilt hvor lenge: Siden 4 klasse,  1  ½ år i korpset
Hvordan er det å spille i korps:
Det er veldig bra å spille i korps. Moro å spille 
sammen med flere og kjempegod mat på Frivillig-
sentralen før øvingan.

Navn: Andrea Volen
Alder: 12 år
Spiller: Fløyte
Spilt hvor lenge: Siden 4 klasse,  2 år i korpset
Hvordan er det å spille i korps: 
Det er gøy. Å spille i korps har gjort at jeg har utviklet 
spillinga mi mye.

Tre i korpset
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Tolga kommune opprettet i 2004 et eget stipend
for ungdom til og med 25 år.
Stipendet har som formål å hjelpe frem unge 
talenter og er på kr. 10.000.Stipendet skal tildeles
unge og lovende personer som en inspirasjon til
videre innsats, samt en anerkjennelse for den in-
teresse som er vist innen for kulturelle aktiviteter.
Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og
utvidete kulturbegrep – herunder områdene sang
og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans,
litteratur, teater, film og idrett.
Stipendet skal primært brukes til videreutvikling
innenfor sitt område. Dette kan være i form av
deltakelse ved kurs/seminar og lignende, eller
reisestipend i forbindelse med videreutvikling/
studieopphold.
Stipendet kan søkes av ungdom fra Tolga kom-
mune, eller som gjennom sin aktivitet er knyttet
til kommunen.

I søknaden må det opplyses om:
• Hva stipendet skal brukes til
• Kostnadsoverslag, dersom det er mottatt eller
søkt om stipend/midler fra andre instanser tas 
dette med i kostnadsoverslaget
• Tidligere mottatt stipend

Søknaden skrives i brevs form og sendes:
Tolga kommune, Kultur og utvikling, 2540
Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no
Søknadsfrist: 20. mai 2018. 

Tidligere vinnere av stipendet:
2004: Gruppa Røst. 
2005: Silje Hilmarsen
2006: Gunhild Bakken
2007: Hans Hulbækmo
2008: Berit Aasen og Åsmund Nymoen
2009: Andreas Christie Ryalen
2010: Anna Pernille Erlien Ruud
2011: Espen Røe
2012: Lars Tingelstad
2013: Per Buttingsrud Aas-Eng og

Håvard Nymoen
2014: Alf Hulbækmo og Tore Leren
2015: Anne Leren
2016: Randi Sollid Nordvang
2017: Ingen søknader

For mer informasjon, se ww.tolga.kommune.no

Tolgakommune ønsker med prisen «Årets ung
Tolga gründer» å stimulere til og fremme etabler-
ingsvilje og nyskaping blant personer under 35 år.
Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap
og innovasjon blant unge i Tolga.
Grunngitte forslag på kandidater kan sendes inn
av enkeltpersoner, organisasjoner og insti-
tusjoner. Formannskapet som priskomité kan
også selv finne fram til aktuelle kandidater.
Kandidater til prisen må være yngre enn 35 år. De
må allerede kunne vise til gode resultater, og bør
lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift.
Gründer(ne) må kunne sannsynliggjøre et vekst-
potensial.

Prisen, som er på kr 5.000 og et diplom, gis på
grunnlag av dokumenterte resultater.

I utvelgelsen av prisvinner vil følgende
kriterier vil bli vektlagt:
• Økonomisk resultat/lønnsomhet
• Nyskaping/originalitet
• Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
• Verdiskapingspotensial
• Strategi og gjennomføringsevne
• Sysselsetting
• Bidrar til utvikling i Tolga

Forslag på «Årets unge Tolgagründer» sendes:
Tolga kommune, Kultur og utvikling, 2540
Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no
Forslagsfrist: 1. juni 2018. 

For mer informasjon, se ww.tolga.kommune.no 

Tolga kommunes ungdomsstipend 2018

Årets unge Tolgagründer 2018

I 2014 fikk Tore Leren og Alf Hulbækmo utdelt ungdom-
sprisen av ordfører Ragnhild Aashaug.
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Helselagsbasar
Tolga Helselag arrangerer 

den årlige Helselagsbasaren 
søndag 29. april 2018

I år er det Erlia, Gata og Brugata 
som har ansvar for dukke med utstyr. 

Pengegaver kan settes inn på 
konto 1885.20.08497. 

Andre gevinster kan leveres inn hos
Hemgjort og mottas med takk! Eventulle
bidrag innleveres senest 12. april 2018.

Næringsarbeid 
i Tolga kommune
Da Knut Sagbakken sluttet som næringssjef i 2017, ble
ansvaret for næringssaker lagt over på «landbruk- og
næringssjef» Kjersti Ane Bredesen. Med det nye ans-
varsområdet følger 20 % av den gamle stillingen til
tidligere utviklingssjef, resten av stillingen er rasjonalis-
ert bort. Det er viktig med god dialog mot næringslivet
og tilstedeværelse, og det jobbes fortløpende for å få til
best mulig organisering innenfor de nye rammene. 
Det er bare å ta kontakt med Kjersti Ane Bredesen
ved spørsmål og henvendelser, hun har mobilnum-
mer 48 10 19 91, og epost kab@tolga.kommune.no.

Vingelen Nasjonal-
parklandsby
Arbeidet med denne statusen er og har vært en viktig
del av næringsarbeidet i Tolga kommune. Landbruk-og
næringssjef er nå ansvarlig for dette arbeidet. Med bak-
grunn i redusert bemanning på kommunehuset er det
svært viktig at videre aktivitet, i stor grad baserer seg på
lokalt engasjement i Vingelen. Vi er så heldige at vi
gjennom Regionrådet for Fjellregionen har fått tildelt
kr 150 000,- for å kunne gjennomføre en «bygdemo-
bilisering» denne våren. Statusen som nasjonalpark-
landsby er sentral for denne tildelingen, men det er
også en svært god anledning til å synliggjøre ideer og
ønsker fra innbyggere og aktører tilknyttet Vingelen.
Innspill som kommer gjennom denne prosessen vil
kunne legge grunnlaget for arbeidet og organiseringen
videre.  

Tusen takk for flotte bilder 
til Instagramstafetten!
En stor takk til dere alle som delte flotte bilder med oss
da vi i  uke 9 var med i Instagramstafetten «Norges
fineste Instagramstafett/min kommune». Tolga kom-
mune fikk overta KLP´s Instagramkonto og vi  delte 34
poster, hvorav 2 også ble sponset for å få litt ekstra 
visninger. Totalt har bildene vi delte  på Instagram fått
41 391 eksponeringer (altså antall ganger et av
bildene våre har vært synlig), 2344 «likes» og 18  
kommentarer. Hvert bilde er i snitt sett av 873 unike
personer. KLP har også delt og sponset noen av bildene 
på Facebook, og disse har generert 386 ekstra «likes», 
ni kommentarer og de har «nådd» omtrent 37 794 
mennesker. 
Totalt ble bildene våre altså blitt sett 79 185 ganger, vi
fikk 2730 likes og 27 kommentarer!

Ny rådmann
i Tolga kommune
Et enstemmig rekrutteringsutvalg i Tolga 
kommune vedtok 8. mars innstilling på ny
rådmann. Det var 8 søkere til stillingen som
rådmann i Tolga kommune. Etter to intervju-
runder var det klart at et enstemmig rekrutter-
ingsutvalg innstiller Siv Stuedal Sjøvold som
ny rådmann. 
Etter å ha vurdert både formell kompetanse,
erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper
hos kandidatene opp mot de oppgaver og
rammevilkår de vil møte i stillingen som råd-
mann i Tolga kommune er innstillingen en-
stemmig. Stuedal Sjøvold er i dag ansatt som
sektorleder for velferd i Tolga kommune, og
har vært ansatt siden 2015. Hun er utdannet
sykepleier ved Universitetet i Oslo, og har
videreutdannelse innen kliniske fag samt ulike
ledelsesfag på masternivå. 
Utvalget er godt fornøyd med både søker-
grunnlaget og prosessen frem til innstilling. 
Rekrutteringsutvalget innstiller overfor 
kommunestyret, som foretar ansettelse den
22. mars. 
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Egebergrennet skal i år arrangeres for 50.
gang, og i den forbindelse har vi mange fine
lokal lagde premier og vi har invitert alle
elitevinnere. 

Tolga Jeger og Fiskerforening sto som første arrangør
i 1967.  Dette på grunn av at Eidsfjellrennet fra
Kvikne til Vingelen var terminfestet på samme dag.
Da ble det ikke idrettslaga som konkurrerte om de
samme løperne.
Norgeseliten i skiskyting var på Tolga og gikk påske-
cup og Ola Værhaug fra Skedsmo, ble vinner av det
første rennet. På herresiden er det vinnere gjennom
50 år, som inviteres til å feire dagen sammen med
oss, enten om de stiller som aktiv, trimmer eller til å
være med å dele ut premier. 
Startkontingenten første året var 10 kroner for aktive
og 5 kroner for trimmere. Det var 205 trimmere og 46
aktive på start dette første året. Året etter økte det

med 100 trimmere og antall aktive ble doblet. 

Fem år etter stod 3 damer på startstreken og 
vinneren ble Mali Kalbækken fra Tynset. Tolga har
også hatt sine vinnere. På damesiden er det  
Dagrunn Urseth i 1972 (vant også i 81 og 82 men
gikk da for Jølster og Rustad)  og på herresiden er 
det Ivar Øyan med delt seier i 1989 og Tore Leren 
i 2017. Kan han klare å vinne igjen, på jubileumsåret
vårt? 

Etter turen over fjellet er det bankett på Malm-
plassen. Her blir det biffaften og levende musikk av
«Luggumt». Banketten starter kl- 19.00 med 18-års-
grense. Kr 380,- biff og dessert.  Påmelding til Ann
Sæther mobil 91779218 innen 20.mars

For mer info om alle vinnere gjennom 50 år,  
Egebergrennet og banketten, følg oss på Facebook
og hjemmesiden egebergrennet.no 

Egebergrennet for 50. gang


