
Hovedmål 

Eldrerådet er et rådgivende organ i Tynset kommune, og har som hovedmål å 

ivareta eldre sine levekår etter intensjon i forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.06.2019 

med hjemmel i lov 22.06.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 5-12 femte ledd. Eldreråd har vært lovpålagt fra 1. januar 

1992. Rådet skal følge med på kommunens politiske og administrative 

virksomhet, og aktivt delta og påvirke i sammenhenger som har betydning for 

eldre i Tynset. Rådet skal behandle og gi uttalelse til saker på alle sektorer som 

berører eldre sine levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp og fremme 

saker. 

 

Delmål 

Folkehelse 

Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for 

eldre. Den skal sikre grunnlaget for tjenestetilbudet til eldre. Handlingsplan for 

hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er nedfelt med innsatsområdene; 

et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og 

sammenheng i tjenestene.  

 

I Tynset er applikasjonen Nyby.no i gang for bedre samhandling mellom 

frivillige, omsorgstjenesten og enkeltindividet.  

 

Eldrerådet ønsker å være aktive i arbeidet med å fremme eldre sine levekår i 

samarbeid med kommunale og fylkeskommunale organer, næringslivet, samt 

frivillige lag og foreninger, slik at Tynset kommune kan være en aldersvennlig 

kommune.  

 

Kommunikasjon og samferdsel 

Det er en oppgave for Tynset å sikre at eldre har tilgjengelighet enten de bor i 

sentrum eller i grendene. Muligheten til forretninger, kontorer, lege og frisør 

skal legges til rette, også når skolebussene ikke er i drift. Dette inkluderer 



forbedring av ulike typer helårlig transport. Det må også bli bedre informasjon 

om de ulike tilbudene. 

Byggesaker  

Plan og bygningsloven er et viktig redskap for å skape gode og trygge bo- og 

levekår for eldre. En tilpasset tjenestestruktur i helse og omsorg er vedtatt. 

Eldrerådet vil påse at en god tjenesteflyt muliggjøres slik at eldre skal bo 

hjemme lengst mulig, samt at universell utforming blir ivaretatt på en god 

måte. 

Kultur 

Kulturtilbudet er viktig for oss alle og må legges til rette  for eldre, både på 

institusjon og for hjemmeboende. «Den kulturelle spaserstokken» må benyttes 

best mulig.  

Media  

Eldrerådet ønsker å være synlig ved bruk av kommunens hjemmeside og 

lokalpresse. 

Kompetanseheving 

Fylkets eldreråd utfører et godt informasjonsarbeid for alle eldrerådene i 

Innlandet. Kommunene bør ha plikt til å gi nye rådsmedlemmer relevant 

kompetanse. Eldrerådet kan bidra til aktive eldre gjennom bruk av data og 

innføring i velferdsteknologi. 
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MEDLEMMER FUNKSJON VARAMEDLEMMER 

Reidun S. Kirkbakk Leder  Per Kristian Bangen 
Kåre Eldar Vang Nestleder Jan Inge Nordeng 

Frode Flaa Medlem Annemette Bekken 

Marie Kristine Lorentzen Medlem Ingveig Vangen 
Oskar Snarvold Medlem  

Robert Fonnås Folkevalgt SP Jan Kåre Moan   SP 
Nils H. Øian Folkevalgt PP Vidar Søberg       A 

 

 



Kontaktinformasjon:  

Leder Reidun S. Kirkbakk 

Mobil: 908 83 204  

E-post: reidun.s.kirkbakk@gmail.com 

Nestleder Kåre Eldar Vang 

Mobil: 911 29 361 

E-post: karevang@bbnett.no 

Sekretær / Tynset kommune: 

Telefon: 62 48 50 00 

E-post: postmottak@tynset.kommune.no 

 

Denne brosjyren og retningslinjer for Eldrerådet ligger på Tynset kommune sin 

hjemmeside tynset.kommune.no. Den er også tilgjengelig på Servicetorget, 

Tjønnmosenteret og Tynset Frivilligsentral 

Tynset eldreråd 

Eldrerådet i Tynset har 7 representanter med 6 varamedlemmer oppnevnt av 

kommunestyret. 5 av disse etter forslag fra pensjonistforeningene, 2 er 

politikere.  

Eldrerådet velges for 4 år og følger kommunestyreperioden. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant rådets alderspensjonister. 

Eldrerådet holder 5-8 ordinære møter pr. år og har eget budsjett. 

Eksempler på type saker eldrerådet skal ha til behandling: 

-   Årsbudsjett og økonomiplaner 

-  Kommuneplaner 

-  Tiltak og planer innenfor helse- og sosialsektoren 

-  Boligprogram og reguleringssaker 

-  Kulturelle og andre kommunale tiltak som angår eldre 

Eldrerådet har åpne møter. Ønsker du å være tilstede på et møte, ta gjerne 

kontakt med leder. Møterom/sted kan variere. Møteinnkalling og møtereferat 

kunngjøres på kommunens hjemmeside.  
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