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-NFU var på et møte med Selbu 
kommune i januar som vi opp-
fattet som positivt. Vi følte at vi 
hadde et bidrag å gi, og vi ble 
ønsket velkommen til å delta i 
prosessen. Siden har vi ikke hørt 
noe, sier fylkesleder i NFU, Fro-
de Strømman.

Uheldig løsning
Kommunestyret behandlet saken 
24. april i år, og da ble det fattet 
vedtak om å gå videre med utred-
ningen. Da var det lagt fram teg-
ninger som viste åtte leiligheter, 
fordelt på fire enheter à to leilig-
heter, alle med egne innganger 
fra ute. Alle var bundet sammen 
med fellesareal og hadde gjen-
nomgang til fellesarealet, som 
også var knyttet til en base for 
ansatte i miljøarbeidertjenesten.

Mandag skal kommunestyret 
ta stilling til finansieringen av 
prosjektet, og samtidig ta stil-
ling til utformingen, Siden april 
er det nå kommet nye tegninger 
som viser åtte leiligheter i ett 
bygg, med felles inngang og en 
korridor med inngang til hver 
enkelt leilighet. Basen for per-
sonalet blir liggende tvers over 
gangen for leilighetene. Det har 
ikke vært politiske drøftinger 
om endringen av utformingen.

-Her blir ikke bare de åtte 
som skal flytte inn berørt, men 
også naboer som allerede bor i 
Nestansringen. Det er mer enn 
åtte boliger det handler om. 
Her er det en stor ansamling av 
beboere som trenger mye hjelp 
,og det er veldig uheldig. Hele 
tilværelsen vil dreie seg om hjelp 
og tjenester, og det er ikke god 
inkludering, sier Strømman.

Selv om en pårørendegruppe 
har vært med i prosessen, er ikke 
alle hørt.

-Kommunen må ikke ta det til 
inntekt at det har vært full enig-
het om valget av løsning. Med en 
slik ansamling blir de ikke sett 
som individer, men som en grup-
pe. Det er snakk om enestående 
enkeltmennesker som skulle ha 
blitt sett slik, det var intensjonen 
med HVPU-reformen. Løsnin-
gen som er lagt frem til behand-
ling gir mindre frihet, roping 
i korridorer virker på alle, og 
det er større sjanse for at perso-
ner ikke vil gå i lag, sier Frode 
Strømman.

Brudd på menneskerettighets-
konvensjonen?
Fylkeslederen i NFU synes det 

John Simonsen, som oppda-
get forurensinga for et par uker 
siden, var til stede og informerte 
om at det fortsatt renner masse 
ut i elva og at elva fortsatt er 
brun. Leder, Inger Granby, kan 
på vegne av Selbusjøen Grunn-
eierlag opplyse om at de følger 
saken videre.

- Av svaret fra kommunen 
framgår det at kommunen ikke 
kommer til å kreve ytterligere 
tiltak, ut over de som er iverksatt 
av Skogs-entreprenøren. Bilder 
tatt av John Simonsen forrige 
uke viser at forurensinga fort-
setter selv om det ble bygget bru 
over elva. Dette fordi det ikke ble 
krevd iverksetting av tiltak som 

Omkring 80 interesserte 
møtte opp til NTE sitt infor-
masjon- og salgsmøte 
om fibernett i Selbu.

Planene er å starte i Mebon-
den, for så å gjøre fibertilbudet 
tilgjengelig til resten av bygda. 
Hvis interessen er stor mener 
NTE å kunne ha oppstart av 
utbygging allerede til høsten. 
Ola Haave vil være den lokale 
kontaktpersonen for interesser-
te, i lokalene til Neanett som nå 
eies av NTE Marked. Fibernett 
vil kunne tilby internett, TV og 
telefoni. I bildet, ordfører Ole 
Morten Balstad, som under fol-
kemøtet snakket om hvor viktig 
en framtidig fibernettutbygging 
vil være for bygda.

- Et fullhastighets fibernett vil 
være det samme i dag som da 
man startet vinterbrøytinga over 
Selbuskogen for om lag 100 år 
siden. Vi vil være best på boset-
ting i kommunen, da er fiber 
avgjørende, sa en offensiv ordfø-
rer Balstad etter møtet.

Politikontaktene skal være et 
bindeledd mellom politiet, inn-
byggerne og de ulike aktørene 
i den enkelte kommune, også i 
kommuner der politiet ikke har 
lensmannskontor eller politista-
sjon.

Politikontaktene skal være 
uniformert, og være til stede i 
kommunen en eller flere dager i 

Førerkortbeslag i Tydal
I en fartskontroll i Tydal onsdag 
14. juni ble en bilist fratatt fører-
kortet etter å ha blitt målt til 116 
km/t i en 80-sone. Samme dag 
fikk tre bilførere i Selbu foren-
kla forelegg på grunn av for høg 
fart.

Rådyr påkjørt
Tirsdag kveld den 13. juni ble et 
rådyr påkjørt på Tømra. Bilen 
fikk små skader, mens det er 
uvisst hvordan det gikk med 
rådyret.

virker som det er lagt lokk over 
saken.

-Brukermedvirkning innbefat-
ter også organisasjonene som 
representerer utviklingshem-
mede. Her står faktisk Selbu 
kommune i fare for å bryte med 
FN’s konvensjon om rettighe-
tene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og det er det 
alvorlig av en kommune å gjøre. 
Vi er skuffet over at vi ikke er 
rådspurt i den videre behandlin-
gen, sier Frode Strømman.

Da Råd for eldre og funk-
sjonshemmede behandlet finan-
sieringssaken foreslo SAFO’s 
representant et punkt som sa at 
før endelig byggevedtak skulle 
fattes så måtte planene foreleg-
ges NFU for uttalelse. Forslaget 
fikk bare stemmene til represen-
tantene fra SAFO og FFO, mens 
ordføreren og representantene 
fra Selbu Pensjonistforening 
stemte mot. 

-Jeg er skeptisk til saksfremleg-
get som skal behandles i kom-
munestyret mandag. Det kom-
mer lite frem hvordan bruker-
gruppene stiller seg. Vi har hatt 
et godt samarbeid med Selbu, 
både med kommunen og Peder 
Morset Folkehøgskole, tidligere, 
men vi synes ikke noe om måten 
denne saken er håndtert på, sier 
Frode Strømman. 

Vil forfølge saken
Strømman mener NFU har mye 
erfaring og vet hvilke utfordrin-
ger som kan oppstå, både for 
brukerne og kommunen som tje-
nesteyter.

-Hvis løsningen er valgt ut fra 
hensynet til effektiv drift og å 
spare penger, så er det kortsiktig 
tenking fra Selbu kommune. Det 
hadde vært bedre for bygda om 
beboerne hadde bodd spredt og 
mer integrert i bygdesamfunnet, 
sier Strømman. 

NFU gir ikke opp om deres 
synspunkter ikke blir i hensyn-
tatt av kommunestyret.

-Vi vil ikke gi oss. Vi skal ikke 
bestemme hva kommunen skal 
gjøre, men å velge bort bruker-
medvirkning er alvorlig. Vi er 
utrolig skuffet over måten saken 
blir kjørt på, avslutter Frode 
Strømman, fylkesleder i NFU.

stoppet avrenningen fra kjøre-
spor. Tiltak som kreves i PEFC 
–standarden om vannbeskyttel-
se, sier Granby som nå har over-
sendt saken til fylkesmannen.

- Et enstemmig styre opp-
rettholder kravet om umiddel-
bar stopping av avrenning fra 
kjørespor, gjennom bortleding 
av vannet fra kjørespor til ter-
reng, og kravet om kartlegging 
av skadene som er blitt påført 
ørretyngelen i elva. Vår andre 
varsling, den første til Selbu 
kommune, er nå oversendt Ben-
dik Halgunnset i fylkeskommu-
nen som har videresendt den til 
Fylkesmannen ved Iver Tanem, 
opplyser Granby. Fylkesmannen 
er informert om saken, men har 
ikke vært ved Grøtemselva og er 
derfor ikke rede til å gi en ytter-
ligere kommentar til saken.

uken. Han eller hun skal ha faste 
møtepunkter og følge opp for-
pliktende avtaler mellom politiet 
og kommunen. Politikontaktene 
er som oftest politifolk med 
bred erfaring fra ulike arbeids-
felt, ikke minst fra forebyggen-
de arbeid, som de får et særlig 
ansvar for.

Skeptisk til  
prosessen
Norsk Forbund for Utvi-
klingshemmede (NFU) 
er sterkt kritisk til Selbu 
kommunes planer om nye 
omsorgsboliger. Organi-
sasjonen er holdt utenfor 
prosessen og mener pla-
nene minner om institu-
sjoner som ble bygget 
den siste tiden før HVPU-
reformen kom i 1991.

Varsler for andre gang
Selbusjøen Grunneierlag 
hadde ekstraordinært 
styremøte vedrørende 
forurensingen av Grø-
temselva mandag.

Grøtemselva er forurenset etter 
skogsdrift og Selbusjøen Grunneier-
lag har nå varslet Fylkesmannen om 
saken.

Politikontakter: Lensmann I Selbu 
og Tydal, John Paulsby, er politikon-
takt i Neadalen med Berit Johanne 
Eidsmo som stedfortreder. Foto: Svein 
Hilmo.

Politikontakt i alle landets kommuner

16. juni ble politikontaktfunksjonen iverksatt i hele politi-
Norge. I Trøndelag er det til sammen 33 politikontakter. 
I Selbu og Tydal er lensmann John Paulsby politikon-
takt med Berit Johanne Eidsmo som stedfortreder.

Torgeir Hofsmo

Torgeir Hofsmo

Brynjar Dahlø
Brynjar Dahlø

      Politinytt:

Fylkesleder i NFU Frode Strømman. 
Foto.Privat

Fibernett i Selbu

Bodil Uthus

Foto: Nils Otto Huseby


