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TYNSET: Torsdag fikk politiet på
Tynset melding om innbrudd i
en barnehage på Tynset. Meldingen gikk ut på at det natt til
onsdag var gjennomført et innbrudd i Tronstua barnehage. Det
skal kun være tatt en mobiltelefon fra barnehagen. Mobiltelefonen tilhørte kommunen.
Saken blir anmeldt.

Stor innflytting i første kvartal
Men fødselsunderskuddet vedvarer
FJELLREGIONEN: NordØsterdalskommunene har
svært positive befolkningstall i 1. kvartal i
2009. Men det fødes fortsatt få barn i regionen.

Ulv observert
i Rødalen
Søndag var Eirik Hektoen på
setra ved Vesle Marsjøen i Rødalen.
- Jeg skulle ta en telefon, og det
er kun ved det ene vinduet det er
antydning til dekning så jeg gikk
dit. Da jeg kikket ut av vinduet
fikk jeg se noe på myra et par
hundre meter unna. Først trodde jeg det var en fjellrev. Men når
jeg fikk fisket frem kikkerten så
jeg helt tydelig at dette var en ulv,
forteller Hektoen.
Rødalen er et populært område
for sau, og sauebønder fra både
Alvdal og Fåset har dyrene sine
gående i disse traktene på sommeren. Så denne observasjonen
vil nok bekymre hardt prøvede
bønder.

Det er med andre ord innflytting

395,-

(gjelder alle bilmerker personbil)

Alvdal mest frem
Størst er økningen i Alvdal med 20
flere bosatte 1. april sett i forhold til
1. januar. Også på Tynset er det posi-

tiv utvikling, med 17 flere bosatte i
april enn i januar.
Alvdal har i tillegg flere fødte enn
døde, men mest av alt innflytting.
Tynset har flere døde enn fødte i
samme tidsrom, så innflytting er ene
og alene årsak til befolkningsveksten.
Samtlige Nord-Østerdalskommuner har positiv utvikling, sett bort
fra Rendalen, som nå har bikket

under 2000 innbyggere.

Befolkningsfakta 1. kvartal

Stabilt på Røros

Ko m m u n e - B e f o l k n i n g
1 . 1 20 09

B e f o lk n i n g
1. 4 2 00 9

På Røros står befolkningstallet nesten stille i 1. kvartal. Røros går ned
med tre, fra 5563 til 5560. Røros har
det største fødselsunderskuddet
med ni flere døde enn fødte. Innflytting til Bergstaden er med å sørge for at tallet ikke er verre enn det
er.
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MEDIASTORM: Thomas
Breen, Stortingsrepresentant (Ap) fra Folldal
anmeldte kjendispengeinnkrever for 132 drap.

Tlf.: 48000531

Røros og Meldte 132 drap
Tynset vil til politiet
vokse
Breen anmelder kjendis-

torpedo Espen Lie for å ha

begått 132 drap og muli-

VIL ØKE: Tynset og Røros vil øke i antall innbyggere, men økningen kommer ikke de første åra.

ge krigsforbrytelser. Sam-

80 på ringelista har meldt flytting

FJELLREGIONEN: SSB’s fer-

FJELLREGIONEN: 80 per-

trene Tynset og Røros vil

tringelistene i fjor høst

NÅ kun kr

som sørger for den økningen som er.
I Nord-østerdalskommunene er det
flere som har positive befolkningsutviklingstall i 1. kvartal dette året. I
hele Fjellregionen bor det per 1. april
49 flere enn 1. januar.

OSLO/FOLLDAL: Thomas

soner tilknyttet Flytthi-

EU-KONTROLL

3

har nå meldt flytting til
kommunene de ble oppringt fra.
- Dette er positive tall, men jeg
vil være forsiktig med å se en direkte sammenheng med kampanjen.
Vi vet jo ikke hvor mange som ville flyttet hit uansett , sier Flytthitsjef Ragnhild Dåsnes.
Det er Flytthit-vertene i de
enkelte kommunene som har sett
over ringelistene sine og funnet
resultatet. Overraskelsen ble stor
da tallet viste seg å være så høyt.
- Vi ble positivt overrasket over
funnene, på forhånd gjettet vi på
10 - 20 personer, sier Dåsnes.

- Et viktig moment i dette er alle
jobbene som har vært i omløp denne tida. Kombinasjonen mellom
kampanjen og de ledige jobbene
har nok telt positivt, sier Flytthit vert Reidun Joten.
Problemet på Tynset har heller
vært å skaffe bolig til alle som har
ønsket å flytte.
- Vi har for eksempel to- tre
familier som ønsker å bo på Kvikne der vi har problemer å skaffe
boliger, sier Joten.

Tynset kommune har fått 30 innflyttere tilknyttet ringelistene.

neste 20 åra. Resten av
kommunene vil oppleve
nedgang i befolkningen.
SSB (Statistisk sentralbyrå) slapp sin
siste befolkningsfremskriving torsdag. I mellomalternativet vises at
Tynset og Røros vil øke i antall innbyggere, men økningen kommer ikke
de første åra. Først om sju-åtte år vil
tallet i følge denne fremskrivingen
begynne å øke. Og det er innvandring
som er hovedårsaken til at landets
befolkning vil øke fremover.

Flytthit vil opprettholde kontakten med de som fortsatt ikke har
bestemt seg for å komme. Nå er
nye brev sendt ut med en egen kulturfolder som viser kultursommeren i Fjellregionen.
- Mange tar som regel turen
hjem i løpet av sommeren og da er
det viktig å vise mangfoldet av aktiviteter som finnes her, sier Dåsnes.
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skriving viser at regionsenøke i antall innbyggere de

Mer oppfølging

Mange ledige jobber

skeste befolkningsfrem-

Fakta - fremskriving

tidig går han til angrep på

Befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning med hensyn
til kjønn, alder og bosted (kommune). Dette gjøres ved å anvende
alders- og kjønnsbestemte sannsynligheter eller rater for dødsfall, innog utvandringer og fødsler (blant
kvinner 15-49 år) på befolkningen,
etter kjønn og alder.

TV2.
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Færre i regionen

POSITIVT: Hele 80 personer med tilknytning til Flytthit- kampanjen har meldt
flytting til Fjellregionen. Bildet er fra ringerunden i fjor høst der Reidun Joten
og Ragnhild Dåsnes gjorde en innsats.

Forbehold om trykkfeil. Tilbudet gjelder fra 11. - 30. juni 2009.

Slitedeler med
dokumentert kvalitet

Fjellregionen har per i dag (1.1 2009)
22.835 innbyggere. Fremskrivingen
viser at selv med vekst i regionsentrene Tynset og Røros, vil vi bli færre.
Mellomalternativet viser at det i 2030
vil bo 22.351 innbyggere i regionen.
Men, det er knyttet en del usikkerhet
rundt slike fremskrivinger. Det knytter seg i størst grad usikkerhet til innvandringstrykket.
Folketallet vil i landet som helhet
trolig øke sterkt fram til 2060, viser
den nye befolkningsframskrivingen
fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den
viktigste grunnen til dette er at det
regnes med fortsatt høy innvandring.
Innvandringsoverskuddet ventes
imidlertid å gå noe ned de nærmeste årene.

I et intervju med TV 2 lørdag fortalte Espen Lie at han har jobbet
som leiesoldat i Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten. Den profilerte
pengeinnkreveren opplyste han
kan ha så mange som 132 liv på
samvittigheten. To av de påstått
drepte var barn.

Hårreisende
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Stortingsrepresentant Thomas Breen fra Folldal, medlem av justiskomiteen, er sjokkert over Lies utspill.
Og han mener det er hårreisende
at TV2 lar Lie fortelle dette uten at
de stiller et eneste kritisk spørsmål.
- Jeg blir rystet når jeg ser en
norsk statsborger stå på TV i beste
sendetid og omtale 132 drap med
et skuldertrekk, drap han selv angivelig har begått, sier Hedmarksrepresentanten fra Ap.
Han mener at politiet bør etterforske saken, og har derfor
anmeldt Espen Lie for 132 drap og
mulige krigsforbrytelser. Breen
frykter at unge menn vil la seg friste til å gå i Espen Lies fotspor som
leiesoldat.

- En del unge gutter synes at
Espen Lie er en helt. Jeg frykter
også at det brer seg en oppfatning
blant noen unge menn om at det
er enkelt og glamorøst å dra rundt
i verden som leiesoldat. Det er det
ikke, mener Breen.
Han mener det kan være store
konsekvenser forbundet med å la
seg verve for krigsherrer og narkobaroner rundt om i verden.
- Vi har norske statsborgere sittende i fangenskap i både Kongo
og på Sri Lanka i dag. Det burde
være på sin plass å informere om
hva man faktisk kan gjøre og ikke
som leiesoldat i utlandet, mener
Breen.

Telefonen gikk varm
Breen brukte hele torsdagen i samtale med media som følge av
anmeldelsen av Lie.
- Det startet ved allerede klokken seks torsdag morgen, og i all
vesentlighet har jeg fått positive
tilbakemeldinger. At det ikke er noe
glamorøst forbundet med det å
være leiesoldat i utlandet er noe
alle er enig i, sier Breen.
Han håper anmeldelsen og utspil-
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Fem millioner i 2012
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Framskrivingen viser at folketallet vil
fortsette å stige de neste 51 årene, fra
4,8 millioner i 2009 til rundt 6,9 millioner i 2060. De ulike alternativene
antyder at folketallet i 2060 vil ligge
et sted mellom 5,4 og 8,5 millioner.
Folkemengden vil trolig passere 5
millioner i 2012.
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lene skal skape en større debatt i
media.
- Jeg synes det som nevnt er hårreisende av TV2 å la Lie fortelle om
alt dette uten å stille kritiske spørsmål. Han innrømmer drap og i
programmet følges innrømmelsen
opp av et spørsmål om han liker å
fiske. Jeg med at TV2 kommer til å
svare meg, sier Breen.

«Politikk»
Espen Lie mener han ikke har noe
å frykte i en eventuell etterforskning, og kaller Breens anmeldelse
for «politikk.» Han sier til videre at
han ikke ønsker å samarbeide med
politiet under en eventuell etterforskning.
- Jeg har aldri samarbeidet med
politiet før og kommer ikke til å
gjøre det nå heller. De får etterforske det de skal gjøre, så skal jeg
svare for det som måtte komme
opp, sier Lie til TV 2. (ANB-NTB)
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