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Sak 38/18 Rådmann og økonomisjef informerte om kommunens budsjett og 

aktiviteter for 2019 – rådet for likestilling for funksjonshemmede deltok 

 

Det er jobbet intensivt med budsjett og tjenesteutvikling i Tynset kommune siste år.  

Tynset ligger høyt på kommunebarometeret, er nr. 5 i landet, var nr. 318 i 2010. 

Kostra – kommune stat rapportering – Tynset er godt økonomisk og faglig drevet. 

Brutto driftsinntekter i 2017 var 590 828 655,-, går over 600 mill. i 2019. 

90 % av budsjettet går til helse/omsorg og skole/barnehage. Dette betyr at disse også må ta 

det meste av innsparingene.  

Kommunen bruker litt mer penger enn sammenlignbare kommuner innenfor de fleste 

tjenester, total fører dette at vi bruker en god del mer pr. innbygger enn 

landsgjennomsnitt og sammenlignbare kommuner.  

Det skal gjøres en god del utredning i 2019 innenfor både helse/omsorg og 

skole/barnehager + seniorpolitikk. 

Satsningsområder er kultur, digitalisering, omdømme, frivillighet, fleksibel bruk av 

ansatte, livsmestring og folkehelse.  

Strukturering helse og omsorg, egen sak som behandles 13.12.18. 

 

Skatt og rammetilskudd: 

Innbyggertilskudd går opp med 2 %, lavere enn lønns- og prisvekst som er på 2,8 %. 

Overføringer blir mer skatt enn rammetilskudd, sårbart i fht. skatteinngang.  

Nedgang på 19 personer i innbyggertall hittil i år. Nedgang fører til mindre tilskudd fra 

staten. Færre flyktninger fører til betydelig mindre tilskudd.  

Netto driftsresultat minus 3 mill. for 2019 budsjettet, bør være pluss 11,5 mill., dvs. at 

Tynset har et driftsnivå som ligger 15 mill. for høyt. Forventet renteøkning 

og økte pensjonskostnader kan øke presset på økonomien ytterligere.  
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Lånegjeld – vi ligger litt over landsgjennomsnitt, ikke problematisk, men vi må være 

bevisst.  

Disposisjonsfond pr. nå 45 mill., dette kan disponeres fritt. Næringsfond ca. 17 mill. 

 

Helse og omsorg: 

Ulike prosjekter pågår for å utvikle tjenestene våre. 

Tjenestene er under press, helse og omsorg er ikke organisert så godt som tjenesten bør 

være. Må endre strukturen for å kunne spare 8 mill. Mål om at ny struktur 

er på plass i 2021. 

Foreløpig er det gjort innsparinger for 7 mill., formannskapet ønsker ytterligere 3 mill. i 

innsparinger for 2019. Pr. nå har helse/omsorg spart 3 mill., skole 2 mill., 

barnehage 1 mill. og øvrige 1 mill. 

 

Tynset har kontroll på pengene og har god kultur for styring.  

Transporttilbud til eldre – tas opp i kommunestyre 13.12., pr. nå finnes ikke penger til 

tiltaket. Kan jobbes med i 2019. 

Svømmebasseng skal opprustes i 2019, både ved Litun og det offentlige.  

Utredning legekontor fortsetter. 

 

Sak 39/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Sak 37/18 –  Setningen: «Det gis ikke godtgjørelse for slike typer møter, de må tas av 

fritid og det er derfor lite aktuelt å delta.» strykes. 

Sak 32/18 – Pensjonistforeningene skal også ha en stor takk for deltakelse ved 

arrangementet. 

- Referatet godkjennes.  

 

Sak 40/18 Møteplan eldrerådet våren 2019 
 31. januar – ønskelig at ledere for hjemmetjeneste og institusjonstjenesten + evt. 

helse- og omsorgssjef deltar på møtet. 

 7. mars 

 11. april 

 23. mai 

 

Sak 41/18 Orienteringssaker 
- Torgområdet - kopi av uttalelsen sendt 31.10.2018 

Uttalelsen delt ut til medlemmene i rådet.  

- Transporttilbud til eldre – kopi av brev sendt kommunen 19.10.2018 

Kopi av brevet delt ut til medlemmene i rådet. Saken skal opp i kommunestyret 13.12.18. 

- Takk til Tynset kommune ang. eldredagen – brev sendt, deles ikke 

ut. 

Det undersøkes hvem som er ansvarlig for eldredagen. 

 

Sak 42/18 Eventuelt - saker medlemmene ønsker å ta opp 
- Valg av fast representant av medlem og vararepresentant. Det 

foreslås Erik Kindølshaug som fast rep. og som vara foreslås Per 

Kristian Bangen. 

- Revisjon av eldrerådets brosjyre må gjøres når valg er utført. 

- Foreløpig regnskap delt ut. 

- Eldrerådet skal ha vedtekter – oppfordring fra møte i regi av 

Pensjonistforeningen. 
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- Eldrerådet ønsker en «plass» i kommunestyret uten stemmerett, men 

med mulighet til å informere kommunestyret om saker eldrerådet 

ønsker belyst. Andre kommuner som har denne løsningen er veldig 

fornøyd med den. Tas opp med ordføreren.  

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 31. januar 2019 kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg. 

 

 


