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Hovedlandsrennet ble en gedigen suksess og satte virkelig sunne spor!
Her ankommer spente skiløpere fra Troms.

Foto: Sindre Riise 
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Tusen takk til designgruppa for
hovedlandsrennet for fin spark!
Håpet er lysegrønt!
I tilflyttingsøyemed er dette noe vi
må bruke, for det er faktisk ikke
mange steder i Norge hvor det er
nok snø til å gå på ski uten bruk
av kunstsnø. Vi er en snøsikker
region, med naturgitte forutset-
ninger for langrenn. Eller som
plakaten til Tolga 2020 sa under
hovedlandsrennet; «Skal man bli
god til å gå på ski, bør man bo der
det er snøgaranti!» Kjenner du
noen, så lokk de hit.

Bygging av leiligheter på Kol-
stadtomta og Doktorgarden er
noe jeg har nevnt mange ganger–
men det blir! Det har vært
krevende for utbygger å få på
plass, men det rykker stadig frem-
over. Vi trenger flere hus – har du
noe ledig, eller har byggeplaner så
meld til Tore Hilmarsen i Tolga 2020. Han har folk som
vil flytte hit, og vi deler gjerne.

Det er også en del å glede seg over innen nærings-
livet. Det er prosjektering av byggeplaner både hos
Staur Foods, Synnøve Finden og Alvdal skurlag avd
Vingelen. Med etablering av flere arbeidsplasser så bør
det være mulig å få mer fart i boligbyggingen i Tolga.
For at andre skal satse, så må vi ha trua sjøl. Det har
jeg, har du?

Feste landskapsarkitekter har jobbet med en
mulighetsstudie for boligutvikling i Tolga sentrum. Det
har kommet frem mange ideer til hvordan sentrum
bør utvikles, hvordan eldre og nye boliger kan utvikles,
og hvordan utvikling av enkelte områder kan bidra til
økt attraktivitet. For å få gjennomført noen av ideene,
så må dere som bor her faktisk ville at dette skal skje,
og bli med på realiseringen. Kommunen kan ikke
vedta på vegne av andre hva som kan skje med enkelte
områder og bygninger. Derfor vil det nå inviteres til en
storstilt bygdedugnad med en felles mobilisering for å
avklare i felleskap hva som skal utvikles og hvem som
kan gjennomføre det. Det gleder jeg meg til, og målet
er at vi finner en form som engasjerer og som kan
overføres til alle områder i kommunen.

De kommunale rammene har blitt kraftig redusert
de to siste årene. Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte
i Tolga kommune som leverer svært gode tjenester og
som evner å holde driften godt innenfor rammene. Fra
å være en kommune som stod foran store økonomiske
utfordringer har vi nå klart å betale ned merforbruket
og samtidig sette av penger på bok. Æren skal de an-
satte ha, for det er de som står i det til daglig! Det gjør
oss mye bedre rustet til å møte de kommende årene,
men det er faktisk tvingende nødvendig å ha en buffer,
fordi en kommune kan i likhet med andre bli utsatt for

uforutsette hendelser som krever
at man må bruke mer penger enn
man har enkelte år. 

Som jeg tidligere har vært inne
på, så er det mange reformer som
pågår. Kommunene i Nord-Øs-
terdalen vil ikke bli slått sammen
med det første, men det kreves at
det jobbes med å utvikle det int-
erkommunale arbeidet. Det går
riktignok ikke fort, men det jobbes
nå med en evaluering i alle kom-
munene på hvordan de ønsker å
utvikle det. Jeg har store forvent-
ninger til det arbeidet, og vil være
tydelig på at vi trenger å sam-
arbeide om flere tjenester. Da blir
det også viktig at noen av opp-
gavene kan fordeles slik at vi ikke
legger alt til Tynset. For da vil
sentraliseringen blåse livet ut av
det lille som er igjen av kom-
muneadminstrasjonen i Tolga.

Regionreform for fylkene er også et hett tema om
dagen, og det ligger an til et nytt Innlandet med
Hedmark og Oppland. Jeg er svært skeptisk til å lage
strukturer først og komme med innholdet i neste om-
gang. Jeg mener at svært mange oppgaver kan flyttes
fra statlig administrasjon til fylkeskommunalt nivå,
men da må disse oppgavene konkretiseres først. Hvis
ikke kan målet bli å redusere flest mulig stillinger, noe
som skaper et enda dårligere fylkeskommunalt tilbud,
og vi blir en enda større utkant.

Ulvesaken har skapt et stort engasjement. Uventet
stort vil kanskje noen si, mens andre så at dette ville
komme. Hedmark er et fylke med områder i
rovdyrsona som skal ha ulv, og de som bor i disse om-
rådene opplever en hverdag som setter store begrens-
inger for bruk av utmark og livskvaliteten som endres
med rovdyr på gårdstunet. Dette har utviklet seg over
flere år etter hvert som stammen har økt. For oss i
Tolga kan nok dette virke litt fjernt. Men med en øk-
ende rovdyrstamme vil ulv og jerv som tradisjonelt
ikke har hatt tilhold i Nord-Østerdalen gradvis etablere
seg her også. Situasjonen i Sålåkinna i 2014(jerv) og i
Rendalen i fjor(ulv) sommer viste stygge tapstall for
sauenæringa. Med en økende rovdyrstamme vil dette
eskalere, og beiteområdene våre blir satt under press.
Det handler om muligheten til å fortsatt drive med
beitenæring og jaktmuligheter. Derfor er det viktig å
stå samlet om utfordringene i Hedmark, og ordfører-
oppropet som undertegnede startet rett før jul viste at
samtlige ordførere i Hedmark støtter opp om dette.

En riktig god påske ønskes dere alle – og husk å
framsnakke all den forbaska snøen for den gir noen
eventyrlige opplevelser. De opplevelsene vil vi gjerne
dele med flere – spre det!

Ragnhild

Foto: Sindre Riise

Ordføreren har ordet
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Rådmannen har ordet
Dager som har satt spor

3 magiske dager i mars 2017 har satt spor. «Sammen
om sunne spor» ble ikke bare en skifest av dimen-
sjoner, det ble og var et kollektivt løft for hele Tolga-
samfunnet. Kan et skirenn for 15-16-åringer virkelige
sette slike spor? Det enkle svaret på det er ja. Bak det
ligger det så mye mer. For det første er skiidretten den
norske nasjonalidretten. Ingen ting kan måle seg med
den når det kommer til stykke. Alle har et eller annet
forhold til ski. Det betyr ikke at alle har et positivt
forhold til det, men på ski har vi gått stort sett alle som
en. Og ingen ting kan måle seg med å bli nasjonal ski-
helt. Da blir du aldri glemt. Spør bare Gjermund Eggen
som fortsatt 51 år etter tre VM gull i Oslo årlig tar imot
flere busslaster med folk på hjemplassen i Heggeriset i
Engerdal som vil hilse på helten. Drømmen om en
gang å kunne den store skihelten lever også blant
mange av de unge håpefulle som gjennom 3 dager
konkurrerte på Tolga. Blant de nesten 1100 ung-
dommene finnes det garantert en eller flere som blir
fremtidige skihelter. For de fleste av dem blir det ikke
slik. Men skigleden er forhåpentligvis noe man vil ta
med seg resten av livet. Og kanskje vil nettopp dagene
på Tolga i «sammen om sunne spor» også bli et posi-
tivt minne for livet. Og aldri har man vel mer trengt
nettopp en slik visjon for ski-Norge- Mørke skyer
preger dessverre spesielt langrennssporten. Dop-
ingsaker som ikke bare rammer enkeltpersoner, men
hele skinasjonen har hatt og har stor fokus om dagen. 

Det er ikke bare noe man tar på hælen når 1620
plutselig skal bli nesten 4000 flere. Det krever lang

planlegging, dedikerte folk og
mobilisering av hele
lokalsamfunnet. «Kommune
med tæl» kommer best til ut-
trykk når man utøver han-
dling. Aldri har man vel bedre
levd opp til denne flotte visjo-
nen. Det nærmest lyser tæl ut
av enhver «Tolging». Og i den
sammenheng er vi alle «Tolginger». 2,5 år har man
planlagt og jobbet for dette. Ja lenger med når man tar
med drømmen om det som skulle bli hoppbakker og
mulighet for blant annet å arrangere Hovedlandsrenn.
Alt fra A til Å krever ikke bare noen utvalgte få. Et slikt
arrangement for en så liten kommune krever nærmest
at hele kommunen og alle dens innbyggere bidrar på
en eller annen måte. Og det har man gjort. Og det til
den stor gullmedalje. Man kan gå kurs opp og i mente i
forhold til å bli et godt vertskap. Kurspengene er spart,
men vertskapet har levert. Alle som har bidratt har vist
seg fra sin beste side. Ærlig, folkelig og inkluderende
har man fremstått, med et smil om munnen. Aldri har
vel superlativene og godordene vært flere. Det er lov å
si til seg selv at det er fortjent.

Den lille skifesten, ble en stor skifest. De samme
sunne spor samlet folk fra nord til sør, fra øst til vest.
Det ble en fest. Et helt lokalsamfunn tok jobben og
løftet i flokk. Gratulerer til dere alle.

Ønsker dere alle ei riktig god påske, med ønske om
gode opplevelser i «Villsnøens rike»                     

Stein Halvorsen
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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. 1/2017

Ansvarlig redaktør: Rådmann

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

Opplag: 750

Forsidefoto:  Sindre Riise, Tolga

Distribusjon: 
Til alle husstander i Tolga kommune

Trykk og Layout: NiLa Grafiske AS.
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Ny barnehage og kulturhus
Tolga kommune satser på godt helhetlig oppvekst-
miljø fra 0-16 år.  Ny barnehage og nye kultur-
fasiliteter.

Tolga kommunestyre gjorde følgende vedtak
27.10.16: 
1. Utrede felles barnehage ved Tolga skole
2. Hva skal komiteen gjennomføre:
• Konkretisere hvilke fasiliteter som trengs i
forhold til kulturaktiviteter
• Starte en detaljplanlegging i forhold til ny barne-
hage
• Utlyse en arkitektkonkurranse med en ramme
på låneopptak på opp til 40 millioner for å komme
med forslag til løsninger for ny barnehage, lokaler
til kulturskole og fasiliteter knyttet til kulturak-
tivitet. 
• Bruk av uteområder må inngå i dette, både når
det gjelder uteområder for alle aldersgrupper og
trafikale løsninger.
• Involvere ansatte og foreldre i utformingen av
det som skal bli et godt, attraktivt og helhetlig 
oppvekstmiljø.

3. Samlet kostnadsramme settes til inntil 60 mil-
lioner kroner. Det vedtas å legge inn et låneopptak
og kr. 40 millioner i økonomiplanen fordelt på
årene 2018 og 2019. Momskompensasjon og
andre finansieringskilder klargjøres gjennom
utredninga.

4. Midler til utredningen settes til 350.000. l dette
inngår kjøp av bygg faglig kompetanse i
komitearbeidet for å kvalitetssikre konkurranse-
grunnlaget for arkitektkonkurranse.

5. l forbindelse med utbygging av et nytt kulturhus
skal Vidarheim saneres.

Det er lenge siden Tolga kommune har vedtatt en
mer spennende, men dog også krevende utred-
ningsoppgave. Det har vært og er vel fortsatt ulike
meninger om plassering av ny barnehage ved
skolen, men nå har kommunestyret vedtatt denne
plasseringen. Ingen ting er bedre enn engasje-
ment og meninger. Det er viktig at engasjementet
ikke glipper selv om ikke alle kan få det man 
optimalt ønsket. Slik også i denne saken. 
Innen samme økonomiske ramme skal man
bygge ny barnehage, sikre nye lokaler knyttet mot
kultur og optimalisere bruken av skolen/kul-

turskolens lokaliteter. Og det innen en økonomisk
ramme med et maks låneopptak på 40 millioner.
Er det virkelig mulig og gjennomførbart? Tja det
vil tiden vise. Da trenger vi å hente fram alt vi har
av tæl og evne til nøkternhet og nytenking. Det
betyr ikke det samme som at man trenger å senke
ambisjonene i forhold til kvalitet. 

Hva skal komiteen gjøre
Komiteen som skal legge fram saken for kom-
munestyret i juni, har lagt opp til noen sentrale
føringer i arbeidet. Det er;
• Det skal bygges ny 4-avdelingsbarnehage. 
(bør være klar fra 1.1.2019,)
Barnehage, SFO, skole og kulturskole skal ha 
tidsriktige rom til framtidas pedagogikk og 
teknologi. 
• Klimavennlig bygg-passiv hus.  ENØK hus med 
solcelle og energiproduksjon. 
• Arealeffektivt- høybruksfrekvens pr m2
• Framtidsretta kulturbygg som samler folk i flere 
generasjoner
• Valg av gode materialer som gir et godt inne-
miljø
• Tolga har bygd skole for 250 elever. Tolga skole
har i dag 144 barn i skolen og 43 barn i barne-
hagene i sentrum.  Ny skole dimensjoneres for ca.
160 elever (ikke endelig fastsatt ennå og endelig 
ramme er under diskusjon)
• Når nytt «kulturhus/fasiliteter» skal dimensjo-
neres, så må dette sees i sammenheng med øvrige 
forsamlings- og idrettshus i kommunen. Det er til 
eksempel 4 kirker, skytterhus, skihytter, Sæters-
hallen, nytt bygg i Hamran, dagens gymsal, Sam-
funnshuset på Åstun, Hodalen Fjellstue, Fjellheim
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osv. Komiteen har så langt diskutert at det er vik-
tig at Tolga skole og kulturskole har nærhet til en
storsal i forbindelse med skoleavslutning og 
diverse kulturskolearrangementer; en sal der det
kan settes ut 150-200 stoler.  
• Det er viktig å skape et attraktivt uteområde for
barn i alle aldre.  Det åpner seg nye muligheter
når Vidarheim rives. Området rundt Dølmotunet
må sees i smh. med dette prosjektet. Det må
lages en plan for hele området. Planlegging må
også skje i samarbeid med eier av Ivarsgården. 

Innholdet i oppvekstsektoren i Tolga er veldig godt.
Blant de beste i landet. Det er ingen naturlov som
tilsier at det skal være slik. Det er mange forhold
som har påvirket dette. Det er heller ikke inn-
lysende at slik forblir det inn i evigheten. Hard 
jobbing må ligge i bunn. Læringskulturen må
holdes i hevd og utvikles. Det å tenke hele 
oppvekstløpet fra 1-16 år blir viktigere og viktigere.
Det siste elementet har vi nå en unik mulighet til 
å sette et ekstra fokus på nå ved en ny lokalisering
av barnehagen.  Det er også viktig å tenke litt nytt
fordi barnetallet har gått mye ned i Tolga kom-
mune siden vi bygde skolen i 1997. 
Tolga kommune har nå en mulighet til både å
tenke og skape et kompakt og helhetlig oppvekst-
miljø fra barnehage og ut grunnskolen. Vi kan med
andre ord skape et nytt og samlet oppvekstmiljø
som legger til rette for mestring og læring både
inne og ute. Fordelen med nybygg er også at vi
sikrer god universell utforming som er enklere enn
ved ombygging.
Tiden er inne for å engasjere seg i forhold til
innhold og utforming. Det skal bygges for et 50-års
perspektiv.  Klima- og energivennlige løsninger er 
i tiden. Tolga kommune profilerer seg som gode 
i matte og realfag. Kanskje vi kan bygge en ny
barnehage med solcelletak og som produserer nok
energi til eget forbruk, og samtidig som dette kan
trekkes inn i undervisnings-sammenheng i et eget
matte og energilaboratorie? Tolga kommune liker
også å si at nærmiljøet er en viktig del av
klasserommet og barnehagen, og derfor må
uteområdet og hele nærmiljøet vurderes.  
Alle inviteres til å komme med innspill som sikrer
innhold og kvalitet i barnehage, skole og kulturhus-
ute og inne; vi skal bygge for framtida! 

Marit Gilleberg
Leder i komiteen for 
ny barnehage og nytt kulturhus

Stein Halvorsen
Rådmann

11 millioner
til skogsbilveger
i 2017
Hedmark har fått mer tilskuddsmidler til 
skogsbilveger. Gode veger er en forutsetning 
for effektiv transport og aktivt skogbruk. 

Fylkesmannen i Hedmark har for 2017 fått en
tildeling på i alt 11 millioner kroner til ny- og
ombygging av skogsbilveger. Det er 1 million
kroner mer enn i 2016. Det vil også i år være
muligheter for tilskudd til punktutbedringer
som snuplasser, utskifting av stikkrenner/kul-
verter med indre diameter større enn 80 cm,
ombygging av bruer og forsterkning av
bæreevne over kortere strekninger. 

Tilskuddssatsen vil normalt være rundt 
25 % av kostnaden ved ny- og ombygginger. 
For punktutbedringer vil tilskuddssatsen ofte
være noe høyere.I kombinasjon med bruk av
skogfond har skogeierne nå svært gode
økonomiske betingelser for å heve standarden
på skogsbilvegnettet i Hedmark. 

Få med naboene og sett i gang!

Mer informasjon finnes på Fylkesmannen 
i Hedmark sine nettsider.

Ta kontakt med landbrukssjef, 
Kjersti Ane Bredesen for å få nødvendig 
hjelp til å komme i gang.
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HL2017 ga oss nye Tolgavenner!

For over to år siden startet planleggingen av HL2017
på Tolga, - et samarbeid mellom Tolga- og Vingelen
Idrettslag. Det største skiarrangementet på Norges
skiforbunds terminliste, og verdens største skirenn
for 15- og 16 åringer kunne bli en stor utfordring,
men vi så først og fremst muligheter. 1050 deltakere,
og 3500 gjester i løpet av ei langhelg på Tolga skulle
det vise seg å bli. Vi ville sette Tolga på kartet, og vi
samlet oss om visjonen «Sammen om sunne spor.»
Våre flotte anlegg trenger aktivitet. Vi trenger ivrige
gjester som fyller opp anleggene, vi trenger besøk-
ende og tilflyttere i kommunen vår. Vi trenger stolte
innbyggere som er ambassadører. Derfor spurte vi:
Hva vil vi vise frem til fremtidens skiløpere og ski-
familien under HL2017?  
• Gode anlegg og perfekte forhold på ski: Det vi tror
er vanlig snø, er eksotisk villsnø for «kunstsnøgen-
erasjonen», og vi har topp anlegg for store arrange-
ment på «villsnøen». Makan til løype og bakke-
mannskap!
• Levende lokalsamfunn, med engasjement: Tolga
setter pris på engasjement og fellesskap, og vi
trenger alle. Vi har bygget disse anleggene på samme
fundamentet av frivillighet som nå gjør at vi kan
arrangere HL2017, - i fellesskap. Dugnaden er 
motoren i lokalsamfunnet, og sammen med kom-
munen og næringslivet kan vi få til store ting.
• Atmosfære og vertskap: HL2017 skal være mer enn
et skirenn. Det er en folkefest for oss på Tolga, som vi
vil spre til de som besøker oss. Hyggelige og infor-
merte tolginger og vingelsinger, som møter folk med
smil og hjelpsomhet, er den beste reklamen vi kan
få. Vi vil at alle skal være med på å skape gode op-
plevelser; Parkeringsvaktene, vaskehjelp, selgerne,
rennledere og alle andre. 
• Bevisste valg og sunne verdier: Aktivitet, trivsel og
inkludering, gode minner, idrettsglede, fellesskap og
miljøvennlige valg. Sunn mat, lokal verdiskapning,

og rimelige overnattingstilbud. Med bevisste valg
skal HL2017 gi innhold til visjonen «Sammen om
sunne spor». Mange fant også sin rolle ved vår side,
og lista over samarbeidspartnere og sponsorer ble
lang. 
«Sammen om sunne spor» festet seg i bevisstheten.
Tilbakemeldinger tyder på at løpere, ledere og andre
tilreisende ble en del av folkefesten under HL2017
på Tolga. Vi har satt en agenda rundt sunne spor i et
levende lokalsamfunn, og vist fram verdier, som jeg
tror både vi og våre samarbeidspartnere kan være
stolte av, - og vi har gjort det sammen!
Hele Tolga var pyntet til fest.  Fra nord valgte Troms
og Finnmark sunne spor, med toget fra Gardermoen.
De kunne jo sparke HL-spark fra stasjonen til flat-
senga på skolen! Kjempesuksess for glade barn som
bodde sammen, side om side på madrasser.
Høgtidelige konkurranser, med skuffelse og glede,
ble avløst av oppvarming på grønne, rosa, gule, blå
og lilla sparker. Lekens sunne spor var så til de
grader til stede, - heldigvis! Sunne spor ble satt i snø
og sjel! HL-sparkene; en herlig fargerik opplevelse
for minnebøker rundt omkring. Sjelden har COOP
hatt så mange dialekter og sparker på besøk!
Matsalget var preget av sunt og kortreist, med hjem-
melaget suppe for kulden, grov burger og HL- pizza.
Vaffel med havrgryn for å spe på næringsinnholdet,
og en kringlebit til slutt. Det skal være lov å kose seg!
Gammel som ung har gjort en kjempeinnsats, og
ungdommen nå til dags ..., er bedre enn noen sinne:
Full kontroll i matteltet, og 1000 liter suppe solgt. En
ung arrangørstab, som også har plass til de eldre,
lover godt for fremtiden.
Sunn aktivitet, sunn mat, idrettsglede, samhold og
inkludering. Jeg er sikker på at HL2017 har satt
varige sunne spor, for enkeltmennesker og lokalsam-
funnet Tolga. Hl2017 blir lagt merke til!. Tusen takk
alle sammen, for et herlig felles løft. Vi huskes for

Dugnad er samhold. Foto Eivind Moen.
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gode skirenn på ypperlige forhold, løyper og hopp-
bakker i proffklassen, men ikke minst for hjerterom
og atmosfæren, folket, staben og samholdet. Vi står
støtt sammen om sunne spor. Takk alle sammen, og
lykke til med hverdagens klubbrenn! Husk, det er
flest hverdager, men de kan vi også oppleve sam-
men! Og kanskje blir det flere med på laget. Vi har i
alle fall fått mange nye ski- og Tolga-venner!

Noen varmende tilbakemeldinger:
«Gratulerer med et prikkfritt gjennomført HL2017!
Dere er flinke:). Verdens største skirenn for 15- og 16
åringer - det fikset dere så bra fordi dere gjorde det
sammen:). Noen reiste fra Tolga med medaljer, noen
med premier- og jeg tror alle reiste fra Tolga med gode
minner for resten av livet. Og enda flere står sammen
om sunne spor. Klapp på skulderen til alle som har
bidratt:)
Mette Thorslund, leder i Hedmark skikrets!
Jeg fikk rapporter fra Tolga da vi var i Lahti og
tilbakemeldingene var veldig gode. Fantastisk vert-
skap og stor skiglede er svært viktig for alle oss som er
tilknyttet skisporten i en tid der vi blir utfordret i
mange sammenhenger.
Espen Graff, Norges skiforbund, i tilbakemelding
til ordfører Ragnhild Aashaug.
«Tusen takk for et fabelaktig arrangement! Best HL
ever! Arena, traseer, prepping, snø, omgivelser, vær og
ikke minst stab. Eksempel på det siste: Parkeringsvak-
ten som smilende dirigerte meg til å styre litt lenger

unna bilen ved siden av slik at vi fikk god plass til
dørene, og så roste meg for god parkering. Suverent!»
Kristen Askjem Tveter, besøkende
Takker for et flott HL. Fine løyper og område.
Hyggelige funksjonærer. Topp gjennomført fra A til Å.
Dette kan dere gjøre flere ganger.
Bjørn Berntzsen, Akershus.
«Kjempearrangement, men vanskelig å smøre på
«villsnø»
Fra smørebua 
«Til vanlig er utedoene på skirenn ekle, men her er de
så rene og fine. Ikke rart. Mannen tømmer jo søppel
hele tiden!»
Hørt i dokøen. (Takk til Bjørn Aasen og FIAS)
«Takker for flott arrangement på vegne av kombi-
nertkomitéen»
«Jammen har vi lært mye og alle er vi imponert over
et knirkefritt arrangement for 970 deltagere på lang-
renn.  Gutta leverte i sporet. Støtteapparatet (Lise og
Rune) ble også imponert av arrangørkaféen med
hjemmelaget kjøttsuppe til 1000 besøkende tre dager
på rad!»
Delegasjon fra Rælingen (Gratulerer til Jorun
Nyvoll og russejentene i matteltet)
«Helt i toppen av hva jeg har vært med på»
- Representant fra Kollenhopp i Hamran.

Alltid i samlet flokk - løypepatrulje. Foto: Eivind Moen

Ankomst Tromsø-tog. Foto Sindre Riise

Inn mot ma ̊l. Foto: Eivind Moen

Godt kledt og klar for parkeringsvakt. Foto: Ragnhild B. Hynne
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Nye kandidater til 
foreningslivet i kommunen!
Tekst og bilde: Tove Mette Tveråen, rådgiver i Hummelfjell 4H.

Disse tre har gjennom ni år vært med og driftet
Hummelfjell 4H i Hodalen som leder, nestleder,
sekretær, styremedlem og kasserer. Hvert år har de
levert ei prosjektoppgave med ulike tema; Fisk, mat,
baking, form og fantasi, knivlaging, bygd do og lavvo,
jakt og fangst med blant anna jegerprøve, mekking,
ku og kalv, foto, friluftsliv, aktivitetsdag, strikking,
kanin, sten, prydsøm, akvarellmaling, oppussing.
De har vært viktige bidragsytere til et levende bygde-
miljø med underholdning 17. mai og juletrefester.
Hvert år har de arrangert høstfest og hatt ulike
arrangementer som turer og aktivitetsdager for hele
bygda.
Selv om disse slutter er det fortsatt igjen seks stykker
i klubben og det er plass til mange flere. Er det noen
som synes dette ser interessant ut så ta kontakt evt.
sjekk ut 4H Norge.

På bildet sees: Solbjørg Rye Svendsen, Ingrid Lovise Nygård
Rye, Nils Bakken jr, som  mottok plaketten i januar 2017
etter fullført løp i 4H.
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Innkjøp av el-sykler
til beboere på Tolga
omsorgstun
Konseptet «Sykling uten alder» fra Danmark har fått
stor oppmerksomhet i Norge blant personer som
daglig yter assistanse til eldre mennesker. Initiativ-
tager Ole Kassow forteller at konseptet går ut på å gi
eldre rett til vind i håret. 
«Å ha vitner til sine historier, og stadig å skape nye
historier gjennom felles opplevelser, er avgjørende
for trivsel, livsglede, livskvalitet og opplevelsen av
ensomhet. Livet slutter ikke, selv om dåpsattesten er
datert tilbake til 1930-årene eller før. Livet folder seg
ut i alle aldre, ung som gammel, og kan være både
spennende, morsomt, trist, vakkert og menings-
fullt». (Utdrag fra www.syklingutenalder.com )
Etter hvert har flere norske kommuner fulgt Dan-
marks konsept og kjøpt sykkel med elektrisk motor
og sittevogn for to. Ansatte ved Omsorgstunet på
Tolga ønsket også å få tak i en slik sykkel for beboere
her. På oppfordring fra Tolga Hembygdslag sendte
man en søknad om midler/støtte fra dem;  
«Mange har hatt sitt arbeid utendørs og opplever
stor livskvalitet når de kan være ute. Som oftest er vi
bare like utenfor døren, sitter i solveggen, går en tur i
nærområdet eller i Sansehagen. På denne måten får
vi stimulert våre sanser, kjenne på frisk luft, kjenne
lukter og hører lyder fra naturen. Vi tenker at om vi
kan sykle oss en tur vil vi få flere og nye felles opp-

levelser, mer å snakke om, forundre oss over og å
tenke på i rolige stunder. Kanskje kan vi ta bilder av
noe spesielt vi ser på turen, for så å ta det frem litt
senere og minnes lyder, lukt, vind i håret, mennesker
vi møtte eller dyr vi så». (Utdrag fra søknaden)
En liten uke etterpå fikk enhetsleder Berit Flatgård
en ordentlig gladmelding fra Bente Krogh, leder i
Tolga Hembygdslag, og ergoterapeut Rigmor Bjør-
sagård er i gang med bestilling de første dagene i
mars. Nå venter vi på bare veier slik at vi får prøve
vidunderet.

H-10-samlingen
1. juni åpner det utstilling som omfatter:
• krigsaviser
• illegale aviser
• relatert litteratur ( bøker- bilder etc.)
• billeddokumentasjon oversikt, tyske, engelske,
norske flyhavarier i samme periode i
Østerdalen/Fjellregionen.
Perioden omfatter tidsrommet 1939-1949.
Nå etterlyser vi om det finnes flere som har et
«gammelt» lager av det ovennevnte. Da vil vi
gjerne få utstilt noe av dette og.

Du kan enten donere det eller låne det ut til
foreningen.

Se og vår nettside – www. nofmf.org og 
Facebookside.
Tlf 91516757
NØFMF



10 Tolga-Nytt

Hører du dårligere enn før?
Er det vanskelig å høre en per-
sons stemme hvis det er flere
som prater i bakgrunnen? Må
du ha lyden på TV`n en del
høyere enn de du bor sammen
med? Er det vanskelig å skille
ordene når du lytter i telefonen?
Blir du fort sliten i hodet når du er i selskap/sam-
menkomster? 
Da kan det hende du burde sjekke hørselen din.
Med nedsatt hørsel må du bruke mye energi på å få
med deg hva som blir sagt, hva som er en spøk, hva
som er et spørsmål, osv.  Andre misforstår, du mis-
forstår, og du blir sliten av det.  
Det kan være mange følelser som følger med et
hørselstap. Noen føler ensomhet fordi det har blitt
vanskeligere å kommunisere, mens andre benekter
hørselstapet. Noen blir sinte. Noen blir bare stille og
slutter å være sosial. Det er normalt å reagere sånn,
men når de første reaksjonene har lagt seg, kan det
være lurt å fokusere på løsningene.
Det finnes en mengde hjelpemidler for de av oss
som har noe nedsatt hørsel. Det er en stor fordel å
begynne med høreapparat så tidlig som mulig, fordi
hørselssenteret i hjernen vår må stimuleres med lyd
for å kunne opprettholde taleforståelsen. Med
høreapparatet finnes også en mengde tilleggsutstyr
som kan lette hørselsproblemer i hverdagen.

Forsterkere og mikrofoner som via en streamer kan
sende lyden fra TV, radio, personer og telefon, rett
inn i øret ditt. Vær klar over at du ikke må ha høre-
apparat for å få hørselshjelpemidler. Det finnes for
eksempel hjelpemidler som kan forsterke stemmer
ved samtaler og radio/TV-lyd. Men du må ha vært
hos audiograf til undersøkelse for å ha rett til
hørselshjelpemidler.  
Det er din fastlege som kan henvise deg til en audio-
graf på en Hørselssentral (poliklinikk på sykehus).
Audiografen kan hjelpe deg med å finne et høreap-
parat som passer ditt hørselstap, ditt øre og din øre-
gang. Du har 6 måneders prøvetid på apparatet, og
det er viktig at du forteller audiografen hva du ikke er
fornøyd med. I denne prosessen må du kanskje jus-
tere apparatet flere ganger, eller prøve ut andre før
dere finner frem til det som er mest hensiktsmessig
for deg. Dette er viktig prosess siden du i utgangs-
punktet skal bruke disse apparatene i 6 år før du har
krav på nye.
I Tolga er det ergoterapeuten som er kontaktperson
for hørselshjelpemidler. Ergoterapeuten kan bistå
med utprøving og opplæring av aktuelle hjelpe-
midler og hjelpe deg med å søke/bestille disse.  
Ergoterapeuten jobber i nært samarbeid med
Hørselssentralen i Elverum eller på Røros (lang ven-
tetid på Røros), og med NAV Hjelpemiddelsentral i
Hedmark. Sammen jobber vi for å minimalisere
menneskers hørselsutfordringer.

Rigmor Bjørsagård 
(ergoterapeut)

Søndag 9. april: 
Åpen kafe i Fjelltun, Kåsa. 10-16. Velkommen.

Mandag 10. april:
Dalarennet:
Påmelding og start fra Fjelltun, Kåsa og fra Øver-
sjødalen Samfunnshus, fra kl 9.00
Restaurant med bl. a. betasuppe i Øversjødalen
Samfunnshus.

Påskefest med pub i Øversjødalen Samfunnshus 
kl 21.00

Onsdag 12. april:
Basar i Øversjødalen Samfunnshus fra kl 11.00.
Matservering. Trekking kl 19.00. 

Skiskytingens dag og lagmesterskap fra kl 10.30.
Lysløypa Øversjødalen.

Torsdag 13. april:

Skilek ved Fjelltun, Kåsa fra kl 10.30

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

Fredag 14. april:
Gudstjeneste i Holøydalen kirke kl 11.00

Lørdag 15. april:
Påskefrokost i Øversjødalen Samfunnshus fra 
kl 8.30. Kakelotteri. 

I Øversjødalen Samfunnshus er det tilgang til 
dusjene fra mandag 10. april til og med 
1. påskedag i tidsrommet 15 – 20.  

God påske til alle!

PÅSKA I KÅSA OG ØVERSJØDALEN  2017
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Tolga 2020 ønsker seg lys i hvert hus i kommunen.
For at vi skal kunne få flere innbyggere og
til(bake)flyttere til Tolga og grendene rundt, så
trenger vi flere boliger, leiligheter og småbruk på
både leie- og salgsmarkedet. Så har du, eller kjenner
du noen som kanskje har et tomt mørkt hus som
kunne vært leid ut over en kort eller lengre tid, da
håper vi at du tar kontakt med oss i Tolga 2020. Har
du noe som kan leies ut, eller andre innspill
/forslag? Ta kontakt med oss på mobil 918 77 472
eller e-post: post@tolga2020.no! 

Tilflytterprosjektet Tolga 2020 ønsker seg din hjelp!

Lys i hvert hus

Åpningstider
Skihytta i Vingelen
påska 2017:
Palmesøndag 09. april: 11-15.00 - Kaffesalg
Skjærtorsdag 13. april: 11-16.00 - Kaffesalg
Langfredag 14. april: 11-16.00 - Kaffesalg
Påskeaften 15. april: 11-16.00 - Kaffesalg
Påskedag 16. april: 11-16.00 - Kaffesalg

Mer info på www.vingelen.com

Nå kan du foreslå saker som
kan gjøre kommunen bedre
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) har nå lansert en ny versjon av www.min-
sak.no som er nettportalen for innbyggerforslag slik
den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Minsak gjør
det mulig for innbyggerne å fremme innbygger-
forslag elektronisk. Den nye versjonen av Minsak.no
er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått
et mer moderne uttrykk. KMD ønsker med portalen
å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyg-
gernes muligheter til å komme fram med saker i
lokalsamfunnet som de mener kommunen eller
fylkeskommunen bør ta fatt i. Link til Minsak finnes
på Tolga kommunes hjemmeside.
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Ordfører med gode hjelpere fra en tverrpolitisk 
allianse og fra Hovedlandsrennet sin utsmykkings-
komite, arrangerte sparkekonkurranse på
Sjekkpunkt Tolga under årets Femundløp. Dette
skjedde rett før ankomst av F-600 sin første løper
inn til Tolga. Norax stilte velvillig opp og sponset
sparker som premie i tre klasser, tusen takk! 
De fargerike sparkene som er dekorert til Hoved-
landsrennet fikk sin ilddåp, og hele 30-40 råtasser
konkurrerte om tittelen beste tolging med tæl  samt
en ny spark. Det ble ei «gørrartig» konkurranse, og
tolgingan viste te gangs at de har tæl!
Vinnerne og status som beste tolging ble: Andrea
Verdenius (barn), Christina Hilmarsen  (dame)
og Jan Jacob Verdenius (herre). 

Alle foto: Sindre Riise  

Freske fraspark i sparkekonkurransen

Vinnerne;  Andrea Verdenius (barn), Christina  Hilmarsen  (dame), Jan Jacob Verdenius (herre).

Damer med freske fraspark.Herrene i farta.

Fall, men like blid.
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Rett til barnehageplass 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av au-
gust har rett til plass i en av kommunens barnehager
fra august samme år. 
Barn født i september, oktober og november får rett
til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. 
Jfr. Lov om barnehager § 12 a. Rett til barnehage-
plass er knyttet til hovedopptaket i den kommunen
de bor.

Les Tolga-Nytt digitalt

Alle innbyggere i Tolga får Tolga-Nytt i posten til jul
og påske. Tolga-Nytt kan også leses på kommunens
hjemmeside. Tolga-Nytt ligger fast på forsiden under
fanen «Selvbetjening». 

Sjekk veien der du er grunneier

Vi vil oppfordre alle grunneiere som bor ved kom-
munal vei om å sjekke at det ikke henger greiner ut
over vei eller inn mot kryss. Dette hindrer brøyting,
og kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Nytt fra biblioteket
Følgende arrangement er planlagt/under 
planlegging: 

Jaktene på vottene – 
v/Nina Granlund Sæther torsdag 27. april

Forfatterbesøk – kickoff Sommerles
Jon Ewo og Ingunn Aamodt onsdag 7. juni

Kongens Nei – 
Utstilling og foredrag v/Ola Mørkhagen uke 24

Sommerles-avslutning -trylleshow - 
september Nysgjerrig?
– En smakfull reise i sjokoladens historie – 
28. oktober kl. 12.00

Åpningstider i påsken
For åpningstider i påsken så følg med for infor-
masjon på nettsiden for Tolga kommune
www.tolga.kommune.no og Tolga biblioteks
Facebookside @tolgabibliotek

Følg biblioteket på 
Facebook:  @tolgabibliotek
Instagram:  @tolga.bibliotek
Blogg: Kortreistelesetips.blogspot.no
Twitter:  @TolgaBibliotek

Nytt vannrenseanlegg

Tolga kommune investerer nå i nytt vannrense-
anlegg ved Hauan. Dette innebærer påbygg på 
eksisterende anlegg, og nytt innvendig rensesystem
(membranfilteranlegg). Dette er en investering vi må
gjøre for at alle innbyggere og næringsliv tilknyttet
Tolga vannforsyning skal ha bra nok vannkvalitet på
sikt.

Hva skjer 
i Hodalen i påska? 
Hodalen påskefilmklubb inviterer til påskepub
med filmvisning i Fjelly langfredag. 
Dørene åpner kl 18. Det blir salg av mat og
drikke, og filmen starter 18.30. 
Pub umiddelbart etter filmvisninga. 

Livemusikk med Simen Nygård Stubbe. 

Se eget oppslag for nærmere informasjon. 

Bygdafolk, hyttefolk og alle andre godtfolk 
er hjertelig velkommen! 



MÅLSETTING
• Rådet skal arbeide for å sikre funksjonshemmedes
fulle deltakelse og likestilling i samfunnet.
• Det skal sikre fokus på funksjonshemmedes mu-
lighet til en meningsfull fritid.
• Rådet skal være et samarbeids- og rådgivende
organ for kommunen i saker som angår funksjon-
shemmedes behov og interesser. 

HANDLINGSPLAN
I Tolga vil Rådet for likestilling for funksjon-
shemmede prioritere følgende:
• Rådet skal være et organ som funksjonshemmede
og andre kan henvende seg til når de føler behov for
råd, veiledning eller drøfting av aktuelle saker.
• Rådet skal arbeide for at samfunnsskapte barrierer
blir fjernet, og at direkte og indirekte diskriminering
blir motarbeidet innenfor hele det kommunale sak-
sområdet.
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få til-
gang til de kommunale tjenestene og kommunal in-
formasjon som er nødvendige for at de skal fungere
best mulig. 
• Rådet vil gjennomgå tilgjengelighet og bruker-
vennlighet for funksjonshemmede i alle bygg som
skal være offentlig tilgjengelige.
• Det skal legges til rette for funksjonshemmede ved
alle friluftsområder som er opparbeidet og som er
under utarbeidelse.

BRuKERREPRESENTANTER:
Jan Pallin
Tlf. 971 60 712 e-post:  jan.magne.pallin@gmail.com
Kristin K. Moseng 
Tlf. 934 47 513 e-post: kristinkmoseng@gmail.com
Sigrid Vingelen  
Tlf. 481 77 184 e-post; sigrid@vingelen.no

VARA BRuKERREPRESENTANT:
Kjell Dalløkken
Tlf: 472 67 285 e-post:  Kjell.Dallokken@tynset.kom-
mune.no

FOLKEVALGTE MEDLEMMER:
Ann-Kristin L. Sandvik (leder)
Tlf. 413 63 721 e-post: ann-
kristin.leistad.sandvik@tolga.kommune.no

Jo Esten Trøan (nestleder)
Tlf. 906 80 208 e-post: jo.esten@roros.net
Marit E. Hulbækmo (vara for Ann-Kristin)
Tlf. 477 18 325 e-post: marit@meskano.no
Lotte Iversen (vara for Jo Esten)
Tlf. 901 75 533 lotiversen@hotmail.com
Sekretær: 
Dorthe Iversen
Tolga kommune
Tlf. 62 49 65 20 Dorthe.Iversen@tolga.kommune.no
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Tolga kirke. Dette er et eksempel på hvordan rådet kan være 
pådriver for å gi adgang til offentlig bygg.

Her ved Gammelbrua har rådet som målsetting å få til en 
universell utformet fiskeplass ved Gammelbrua, med gode
muligheter for bruk av Gapahuk. RLF ønsker også å se på 

mulighetene for å øke tilgjengeligheten for turstien langs Glåma.

VI SETTER PRIS PÅ AT FOLK
TAR KONTAKT MED OSS!

MØTENE VÅRE  ER ÅPNE FOR ALLE 

Rådet for likestilling
for funksjonshemmede
for Tolga kommune
2015–2019



Femundløpet startet i år den 10. februar og vart en
fulltreffer både vær- og mediamessig. Sjekkpunktet
på Tolga er det siste før målgang på Røros og alle
hundespann  må ta ut obligatorisk kviletid her. Fra
oppmontering til Sætershallen stenges går det
nesten 6 dager og intet sjekkpunkt har større belast-
ning over tid.

Det er en gedigen dugnad å drifte sjekkpunktet, men
ved hjelp av rundt 70 frivillige, mange gikk både to
og tre vakter, fikk vi en svært tilfredsstillende
avvikling av løpet. En hjertelig takk til alle for innsats
og stå-på-egenskaper! En takk også for all kommu-
nal hjelp og velvilje!
Femundløpet fikk en ny dimensjon i år ved at TV2
dekket hele løpet og ba om «liv og røre» på alle
sjekkpunkt. Hos oss hadde skole og barnehage pynta
både inne og ute. Det var bare å kaste seg rundt med
ordfører i spissen og sy sammen aktiviteter til
søndag kveld da første 600-spann skulle komme, for
øvrig varslet av lurblåsere. Det vart musikk både
inne og ute og en fornøyelig sparkekonkurranse med
premiering.

Det ser ut til at TV2 vil fortsette sitt engasjement og
vi ser fram til å profilere både Tolga og regionen.

Styret for årets Femundløp har bestått av: Ola Jordet,
Kristin Kaasen, Annelise Galaaen, Åge Magnar
Nytrøen, Anne Maren Røseplass og Per Kolstad
(leder). Overskuddet av arrangementet går til drift av
Sætershallen.

Per Kolstad, leder sjekkpunkt Tolga
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70 frivillige drifta sjekkpunkt Tolga

HODALEN SKOLE 
Åpen Langfredag fra 13 - 17

Bruktsalg, salg av skinn og urter
Kafé

Velkommen!

Påskearrangement 
i Fjelltun, Kåsa

Onsdag 13. mars:

SKILEK ved Fjeltun, Kåsa kl. 10.30. 
Åpen kafé.

Påskefest i Fjelltun, Kåsa kl. 21.00. 

Alle foto: Sindre Riise
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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 tal-
enter og er på kr. 10.000.

Stipendet skal tildeles unge og lovende personer
som en inspirasjon til videre innsats, samt en an-
erkjennelse for den interesse 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 2017. 

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

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

Årets unge Tolga gründer 2017

Tolga kommune 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 institusjoner.
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 Tolga gründer» sendes:
Tolga kommune, Kultur og utvikling,
2540 Tolga eller
postmottak@tolga.kommune.no
Forslagsfrist: 1. juni 2017. 

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

Tolga kommunes ungdomsstipend 2017
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Årets tilbakeflytter 2017

Med prisen «Årets tilbakeflytter» ønsker Tolga
kommune å stimulere tilbakeflyttingen til Tolga.

Grunngitte forslag på kandidater kan sendes inn
av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner.
Formannskapet som priskomité kan også selv
finne fram til aktuelle kandidater.

Årets tilbakeflytter kan tildeles personer som 
oppfyller minimum et av følgende kriterier:

• Flyttet tilbake for å ta over gårdsbruk
• Tar med seg sin jobb eller etablerer virksomhet
i Tolga kommune
• Tar med seg familie og derigjennom øker 
folketallet
• Har på et eller annet nivå bidratt til å sette Tolga
kommune i et positivt lys når man har bodd borte

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

Forslag på «Årets tilbakeflytter» sendes:
Tolga kommune, Kultur og utvikling, 
2540 Tolga eller
postmottak@tolga.kommune.no
Forslagsfrist: 1. juni 2015. 

Tidligere prisvinnere:
2014: Trond Peder Carlsen. 
2016: Åsulv Reppesgård.

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

!
!

Påskekafè  !
Bunåva, Vingelen 

Onsdag 12. april kl. 10.00- 14.00 

I kafeen selges det vafler, kake og kaffe 
m.m.  

- 4 H har kakelotteri 
- Vevstua stiller med gevinster, bl.a. 

flotte husflidsgevinster. 

Velkommen!  

Arr: Vingelen bygdekvinnelag  

Påskebasar
Hodalen Fjellstue
tirsdag 11. april 
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 10. april kl.12-18 
v/ Coop Marked.
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Kommunen har fått tildelt kr. 340.000,- i SMIL midler
2017
Det kan gis tilskudd til: 
• Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
• Forurensingstiltak 
• Kulturlandskapstiltak 
Forurensingstiltak omfatter blant annet hydro-
tekniske tiltak, som åpne avskjæringsgrøfter m.m. 
Kulturlandskapstiltak omfatter blant annet istandset-
ting av verneverdige bygninger, reetablering av gam-
mel kulturmark, tiltak for å opprettholde tradisjonell
seterdrift med mjølkeproduksjon og tiltak for å bedre
tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i kulturland-
skapet. 
Etter 2015 ble det gjort endringer slik at det kun var
foretak som kan søke produksjonstilskudd i jord-
bruket som kunne få SMIL-midler. Fra 2017 er imid-
lertid teksten endret til: 
Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en
tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseien-
dommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 
Hva endringen innebærer er i øyeblikket ikke avklart
i Landbruksdirektoratet. For de av dere som har pro-
sjekter dere ser kan passe i forhold til ordningen an-
befaler vi at dere tar kontakt med kommunen.
Søknader som mottas etter søknadsfristen blir behan-
dlet så lenge det står igjen tilskuddsmidler. 

Tilskudd til drenering
Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet
jordbruksjord. Med drenering forstås grøfting, profi-
lering og omgraving (spavending). 

Tilskuddssatser: 
• Usystematisk grøfting: kr 15 pr. meter 
• Systematisk grøfting: kr 1 000 pr. daa 
• Profilering: kr 1 000 pr. daa 
• Omgraving: kr 1 000 pr. daa. 

Eier eller bruker av jorda kan søke, og med søknaden
skal det vedlegges følgende: 
- plan og beskrivelse av tiltaket 
- kart som viser omriss av dreneringsarealet med
plassering av hovedavløp, kummer og samlegrøfter 
- miljøvurdering av tiltaket 
Skal det dreneres på leid areal må det ligge ved bekref-
telse fra utleier på at dette er greit.
Det er ingen søknadsfrist. Søknadene blir behandlet i
den rekkefølge de kommer inn. 
Nærmere om regelverket finnes her: 
www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okolo-
gisk/drenering/hvordan-soke/regelverk 
Tilskudd og regelverk knyttet til skogsbilveger 2017

Gode veger er en forutsetning for effektiv transport og
aktivt skogbruk. Fylkesmannen i Hedmark har for
2017 fått en tildeling på i alt 11 millioner kroner til ny-
og ombygging av skogsbilveger. Dette er 1 million kro-
ner mer enn i 2016. Det vil også i år være muligheter
for tilskudd til punktutbedringer som snuplasser, ut-
skifting av stikkrenner/kulverter med indre diameter
større enn 80 cm, ombygging av bruer og forsterkning
av bæreevne over kortere strekninger. Tilskuddssatsen
vil normalt være rundt 25 % av kostnaden ved ny- og
ombygginger. For punktutbedringer vil tilskuddssat-
sen ofte være noe høyere. 
I kombinasjon med bruk av skogfond har skogeierne
nå svært gode økonomiske betingelser for å heve stan-
darden på skogsbilvegnettet i Hedmark. Få med
naboene og sett i gang! 
Behovet for bedre vedlikehold og ombygging er godt
dokumentert i rapporten Tilstandsregistrering skogs-
bilveger i Hedmark 2015. Ta kontakt med Kjersti Ane
Bredesen for å hjelp og råd til hvordan du skal komme
i gang. 

Informasjon om nye søknadsfrister og nytt søk-
nadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 
I jordbruksoppgjørene i 2014 og 2015 ble partene
enige om at man skulle gjøre endringer i måten jord-
bruksforetakene søker om produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på. For det
første ble det bestemt at Landbruksdirektoratet skulle
lage et nytt elektronisk søknadsskjema. For det andre
ble det bestemt at man skulle endre søknadsfristene
og telledatoene for produksjons- og avløsertilskudd.
Endringene trer i kraft i mai 2017. 

Nye søknadsfrister og telledatoer 
Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssys-
temet tre i kraft. I det nye produksjonstilskuddssys-
temet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år.
Søknadsfristene er 15. mars (med telledato 1. mars)
og 15. oktober (med telledato 1. oktober), med unntak
av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist bli 15.mai, med
telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir 15. oktober,
med telledato 1. oktober. Det er bare én utbetaling i
året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at
du har søkt. 
Du søker om tilskudd for produksjonen du har hatt i
løpet av søknadsåret. Dette innebærer for eksempel
at utgifter du har hatt til avløsning til ferie og fritid i
2017 blir refundert allerede i februar 2018. På samme
måte kommer utbetalingen for distriktstilskudd for
frukt, bær og veksthusgrønnsaker og matpotet i Nord-
Norge i februar året etter produksjonen er levert til
godkjent omsetningsledd. 

SMIL-tilskuddet – husk søknadsfristen 1. mai 2017
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Enkelte opplysninger kan du etterregistrere i søk-
naden etter at søknadsfristen har gått ut den 15. okto-
ber. I oktober fyller du ut søknaden med de
opplysningene du har. Deretter kan du etterregistrere
enkelte opplysninger. Dette gjelder: 
- avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desem-
ber 
- dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere
enn 15. oktober 
- slaktagris, kylling og kalkun solgt som livdyr mellom
15. oktober og 31. desember 
- kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt
poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15.
oktober og 31. desember. 

Fristen for å etterregistrere opplysninger i søknaden
er 10. januar. 
Nytt søknadssystem, men få endringer i regelverket 
Det meste vil være likt som tidligere for produksjons-
og avløsertilskuddsordningene. Det skjer ingen store
endringer i regelverket som berører tilskuddsordnin-
gene eller måten 
tilskuddene blir beregnet på. Foruten søknadsfrister
og telledatoer, er det likevel enkelte endringer du bør
få med deg. 
Det vil ikke være mulighet til å levere søknad etter søk-
nadsfristen har gått ut 
I det nye systemet vil det være mulig å endre op-
plysninger i søknaden i 14 dager etter at søknadsfris-

ten har gått ut, uten å få 1000 kr i trekk per dag. Merk
at du bare kan endre opplysningene i en søknad som
allerede er sendt inn. Hvis du ikke har levert søknaden
innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra
søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller. 
For søknader som leveres i 2017 legges det opp til å
praktisere søknadsfristene mer fleksibelt. Foretakene
vil dette året kunne levere søknaden helt frem til 
14-dagersfristen for endring uten at søker behøver
dispensasjon. 

Kontroller i søknadsskjemaet reduserer 
risikoen for å søke feil 
Det nye søknadsskjemaet vil foreta flere ulike kon-
troller av opplysningene du har oppgitt før du sender
inn søknaden. Dette innebærer blant annet en kon-
troll mot melkekvoteregisteret for foretak som søker
om tilskudd til melkekyr, og en kontroll for å sjekke at
det ikke er oppgitt større areal på en landbrukseien-
dom enn det som er registrert i Landbruksregisteret.
Slike kontroller reduserer risikoen for å gjøre feil når
du fyller ut søknaden. 
Merk at enkelte feil må rettes før du får lov til å sende
inn søknaden, så vær tidlig ute med å søke!

Søknadsfrister innovasjon Norge-Hedmark: 
Tradisjonelt: 01. februar og 01. september 2017
Bygdenæring: Ingen frist, fortløpende behandling

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 
1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke
om frikort for helsetjenester. Det kommer au-
tomatisk i posten innen tre uker etter at egenan-
delstaket på 1 990 kroner er nådd.  
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for ege-
nandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder
for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ord-
ningen, kan du ikke benytte det i den andre ordnin-
gen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er
allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordnin-
gen for frikort egenandelstak 2 automatisert. 
Dette er nytt fra 1. januar 2017:  Du får frikort egen-
andelstak 2 uten å søke om det. Det kommer auto-
matisk i posten innen tre uker etter at egenandels-
taket er nådd. Egenandelstaket for frikort egenandel-
stak 2 for 2017 er 1990 kr. Har du betalt for mye, blir
beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til
16 år. Alle pasienter må betale egenandel for behan-
dling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og
personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av
Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for

2017. Du kan selv følge med på sine registrerte egen-
andeler ved å logge inn helsenorge.no. 
Mer informasjon på finnes på
helsenorge.no/frikort.   
I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for: 
• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med
driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kom-
munen 
•  enkelte former for tannbehandling 
• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har
driftsavtale med regionalt helseforetak 
•  behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo univer-
sitetssykehus - Rikshospitalet 

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for
2017: 2 205 kroner  
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege,
psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt,
pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. 
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre
uker når du har betalt over  2  205 kroner i egenan-
deler i 2017.

Nå slipper du å søke om frikort for helsetjenester 



Lærer Kjell Arild Gundersen, Ylva Bente Ackerman, Henrik Elias
W. Hilmarsen og lærer Ingvild Aas.

Et lydhørt publikum.

Karen Elisabeth Jensen, lærer Ingvild Aas, Noh M. Segid, Julie D.
Jordet, Marte B. Mælan.

Oliver W. Alme og lærer Monica Andersson.

Anna Ryen, Sanna Svae, Stella Svae.

Chishimva Kulutu, Petter Volden, Kamona Kulutu.

Flott ferske fjes-konsert
Kulturskolens debut-konsert for de som har startet
dette året ble avholdt 6.mars, med rundt 30 elever på
scena. Godt oppmøte og topp stemning blant store
og små! Her ser du bildeglimt fra den fine konserten.

Alle foto: Tolga kulturskole 

Johan S. Flatgård, Simen D. Jordet og 
lærer Ingvild Aas.


