
 

TYNSET KOMMUNE 
Personalavdelingen 
 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

14/182-20 7039/15 033 24.09.2015 

 
Møtedato: Torsdag 24.09.2015 
Sted: Kommunestyresal GRUPPEROM 
Tid: KL. 14.30-16.00 
Til stede: Aud Løkken, Oddhild Hektoen, Sigmund Hagen, Margit Wang, Nils H. Øian, 

Leif Håvard Henriksen, Anita Nygård Øien (sekretær) 
  

 
 
Referatet  sendes til: 
 Deltakerne 
 Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Arild Einar Trøen, rådmann Tynset Kommune  
Evy-Aina Røe, helse- og omsorgssjef Tynset Kommune  

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 24.09.2015  
 
Sak 10/15 Referat fra felles møte for eldrerådene i Nord-Østerdal på Tolga.  
                        Referat utsendt i forkant til alle. 
                        I Tolga har de samarbeid i ringer, hvor flere deltar frivillig på aktivitetene både                                                                    
                        av frivillige og eldre. Idè om vennering kan brukes i Tynset også. 
 
Sak 11/15 Program og ansvarsfordeling vedrørende Eldredagen 01.10.15. 
                     Erik Lukashaugen synger tekster av Hans Børli. 
  Kl. 10.30: Frammøte for de som vil trille/følge fra Furumoen/Tjønnmosenteret. 

Ansvar: Frivilligsentralen/Pensjonistforeningene/Eldrerådet v/Aud 
Kl. 11.00: Kaffe og kringle i kulturhuskafeen 
Ansvar: Aud Løkken 
Kl. 12.00: Underholdning ved Erik Lukashaugen, tekster av bl.a. Hans Børli  
Ansvar: Kulturetaten 
 
Aud varsler Tjønnmosenteret og Furumoen om antall som hjelper til. 
Sigmund varsler til Enan om antall som hjelper til. 
Anita varsler aviser om innlegg om dette. 
 

Sak 12/15 Forberedelser til valg av nytt eldreråd med evaluering av sittende råds 
arbeid. 
Når medlemmer ønsker å gå ut av eldrerådet, kan de sende skriftlig oppsigelse 
til Tynset kommune som registrerer dette. 
Pensjonistforeningene og eldrerådet kan komme med forslag til nye 
medlemmer.  
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Flertallet av de som er medlemmer må være alderspensjonister i Tynset 
kommune. Valgnemda (nytt fra 06.10.15) kommer med innstillinger til nye 
medlemmer i Eldrerådet, og kommunestyret vil vedta dette i møtet 24.11.15. 
Kommunestyret avgjør antall medlemmer i Eldrerådet (de fleste har 5-7 
medlemmer), forslag fra Eldrerådet er at det blir et oddetall av faste 
medlemmer. 

 
EVALUERING: 
Først litt repetisjon om Eldrerådets oppgaver: 
- Rådgivende funksjon; Eldrerådet skal ikke kunne avgjøre saker men vedta 

en uttalelse eller innstilling 
- Sakstyper; Alle saker som gjelder «levekåra» for eldre: 
- Årsbudsjett/økonomiplan. 
- Kommune/ fylkesplaner. 
- Tiltak og planer i helse og sosialsektoren. 
- Idretts og kulturtiltak. 
- Boligutbygging og reguleringsplaner. 
- Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner. 
- Eldrerådet bør ha en særlig oppmerksomhet knyttet til å sikre såkalt 

universell utforming. 
- Delta i plan og konsekvensutredning. 
- Rådet kan ta opp saker på egenhånd ved å anmode kommunestyret om å 

sette aktuelle saker på dagsorden. 
- Føre protokoll og årsmelding er pålagt. 
- Eldrerådene skal ha sakene i god tid før de skal avgjøres, ca. 14 dager. Bør 

komme inn i prosessen når det foreligger alternative måter å gå videre på, 
slik at de kan også være med på vurderinger i forkant av større saker. 

- Eldrerådets uttalelse skal følge saken når den legges fram for politisk 
behandling. 

 
Viktig å sende ut høringsuttalelser til eldrerådet, slik at de også kan komme 
med innspill til planene. Eldrerådet bør kunne være mer med i evaluering og 
bestemmelse i forkant før det legges fram for kommunestyret. 

 
OPPSUMMERING: 
1) Har vi vært flinke nok til å følge opp de sakene vi har fått?  

Eldrerådet har opplevd at de ikke får så mange saker i god tid før dette skal 
avgjøres i kommunestyret. 

2) Tatt initiativ til «egne» saker?  
Ikke sendt inn så mye saker fra Eldrerådet. 

3) Kontakt med politikere/administrasjon/pensjonistforeninger?  
Politiske medlemmer har vært på de fleste møtene, og kan spørre dem om 
informasjon de har fått. 

4) Oppsøkt institusjoner/botilbud?  
Har som regel kontaktet ledere vedr innspill fra stedene. 
Samarbeidet med frivilligsentralen i forhold til «aktiv i naturen». 
Samarbeid om arr. Eldredagen, og dette har fungert bra. 

5) Informert i kommunestyret om vårt ansvarsområde?    
Man bør holde opplæring til nye kommunestyremedlemmer på hva skal 
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rådene brukes til. Hvilke saker bør sendes dem i god tid, hva bør de få 
informasjon om tidligere?  
 

Sak 13/15 Innspill til Aktiv i naturen, eldrerådets ansvar i november. Kontakt 
Frivilligsentralen. 
Ny dag blir fredager fremover. 
Forslag til aktivitet fremover kan være å rydde stier. 
Forslag til aktivitet i november kan alle i eldrerådet tenke på. Mest sannsynlig 
med inne aktivitet i forhold til været og temperatur.. 
Margit Wang: Forslag; Få noen til å fortelle om lokal historie. 
 

Sak 14/15 Eventuelt 
  Ingen saker 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aud Løkken (s) 
 
 
 


