Hovedmål
Eldrerådet er et rådgivende organ i Tynset kommune, og har som hovedmål å
ivareta de eldres levekår etter intensjonene i lov vedtatt av stortinget
08.11.1991 om kommunale eldreråd. 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
eldres levekår i Tynset. Rådet skal behandle og gi uttalelse til saker på alle
sektorer som berører eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp og
fremme saker.

Delmål
Folkehelse
Verdig eldreomsorg er vedtatt i en velferdsgaranti. Den skal sikre grunnlaget
for tjenestetilbudet til eldre. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring, samt
frivillighet, er viktige satsingsområder Tynset eldreråd vil følge med på. Rådet
vil også arbeide med en koordinerende stilling innen aktiviteter for eldre, ikke
bare innenfor institusjonene men også hjemmeboende eldre med og uten
kommunal hjelp.
Rådet ser det også nødvendig å trekke flere frivillige inn i omsorgen ved å
henvende seg til forskjellige grupper, som for eksempel skoler og diverse
organisasjoner det er naturlig å samarbeide med.
Eldrerådet vil følge med på den endringen Tynset kommune har vedtatt og
gjennomfører i omsorgen for eldre, og om nødvendig ta opp til ny vurdering
om den holder mål.

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. Vi vil påse at universell utforming blir ivaretatt på en god
måte, og at det i reguleringsplaner blir tatt nødvendig hensyn til eldre sine
behov. Vi vil også støtte planer om bygging av bokollektiv for eldre. Dette som
et viktig ledd i at eldre skal bo hjemme lengst mulig.

Kultur
Kulturtilbud er viktig for oss alle og må legges til rette også for eldre, både på
institusjonene og for hjemmeboende. «Den kulturelle spaserstokken» må
utnyttes best mulig, og all kulturvirksomhet i kommunen må være tilgjengelig
for eldre.

Media
Eldrerådet ønsker å være synlig ved bruk av kommunens hjemmeside og
lokalpressen.

Kompetanseheving
Eldrerådet ønsker å holde sine medlemmer skolert og oppdatert innenfor
saksområdene. Et nært samarbeid med fylkets eldreråd, som utfører et godt
informasjonsarbeid for alle eldrerådene i Hedmark. Kommunene bør ha plikt til
å gi nye rådsmedlemmer relevant kompetanse.
Opplæring i bruk av data, deltagelse i bilførerkurs 60+, og innføring i
velferdsteknologi er tiltak som bidrar til aktive eldre og som kan stimulere til
livslang læring.

Tynset eldreråd 2015 – 2019
MEDLEMMER
Karin Tronslien
Simen Linjordet
Elisabeth Sandbakken

FUNKSJON
Leder fra 1.1.18
Nestleder fra 1.1.18
Medlem (leder 1.1.15 –

VARAMEDLEMMER
Erik Kindølshaug
Tore Torud

31.12.17)

Olav Moen
Magni Grue

Medlem
Medlem fra 29.8.17

Leif Håvard Henriksen

Medlem og nestleder i
perioden 1.1.15 – 29.8.17

Jon Tore Dalsegg
Eva Eggen

Folkevalgt PP
Folkevalgt SP

Berit Grøtli

Einar A. Røe
Signe Marit Lium

Kontaktinformasjon:
Leder Karin Tronslien
Mobil: 913 79 124
E-post: karin.tronslien@fjellnett.no
Nestleder Simen Linjordet
Mobil: 952 86 034
E-post: sime-lin@online.no
Sekretær / Tynset kommune:
Telefon: 62 48 50 00
E-post: postmottak@tynset.kommune.no
Denne brosjyren ligger på Tynset.kommune.no sin hjemmeside, under valget
Politikk, og under menyen Politiske møter.

Tynset eldreråd
Tynset kommune oppnevnte sitt første eldreråd 14.01.1992.
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.
Eldrerådet 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
Møtene er åpne, kunngjøres på kommunens hjemmeside (Aktivitetskalender).
Rådet tar gjerne imot innspill til saker.
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