
 

TYNSET KOMMUNE 
        ELDRERÅDET 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

20/22-4 5962/20 033 23.01.2020 

 

Møtedato: 16.01.2020   

Sted: Grupperom Elgtråkket   

Tid: 13.00 – 15.30   

Til stede: Reidun S. Kirkbakk, Oskar Snarvold, Frode Flaa, Nils H. Øian, Kåre Eldar Vang, 

Robert Fonnås, Marie Kristine Lorentzen. 

  

   

Referatet sendes til: 

  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Innlandet Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2020 - MØTEREFERAT 16.01.2020  

 
Sak 1/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referatet godkjennes. 

 

Sak 2/20 Konstituering av eldrerådet 2019 – 2023 

 Leder: Reidun S. Kirkbakk  

 Nestleder: Kåre Eldar Vang.  

 Alle bidrar i forbindelse med saker og oppgaver som skal løses etter hvert.  

 Rådet konstitueres for ett år i første omgang.  

 Ved henvendelser fra pressen bør det alltid være 2 stk. som uttaler seg, leder ønsker 

ikke å stå alene. Bruke media bevisst.  

 

Sak 3/20 Møteplan vår 2020 

 Torsdag 27. februar kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg.  

 Torsdag 2. april kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg.  

 Torsdag 28. mai kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg.  

 

Sak 4/20 Revidering av eldrerådets brosjyre m.m. 

 Før revidering av brosjyren gikk rådet gjennom retningslinjene for eldrerådet, for å 

sette seg inn i oppgaver og arbeidsområder som angår eldrerådet. Forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) ble utdelt. 

 Ønske om informasjon fra helse- og omsorgssjef på neste møte i eldrerådet, 27. 

februar, og info. fra rådmann på møtet 2. april. 

 Leder, nestleder og sekretær møtes ca. 16 dager før neste møte og setter saksliste. 

Alle melder saker til leder/nestleder i forkant. Alle høringsuttalelser kommer 

automatisk til sekretær som sender ut til alle medlemmer i forkant av møte. 

  



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   20/22-4  2 

 

 Se tynset.kommune.no for informasjon om saker til formannskap og 

kommunestyret, se nederst på sida og velg møtekalender-politiske saker. 

 Stortingsmelding Leve hele livet går på rundgang, hentes på servicetorget «når din 

tur og du får beskjed». 

 Handlingsplan kan utarbeides når rådet blir kjent med sine oppgaver, om behov.  

 Representant mot kultur/Den kulturelle spaserstokk: Marie K. Lorentzen. Tone gir 

kultur beskjed.  

 Representanter mot pensjonistforeningen:  

Kvikne  Frode Flaa 

Tynset  Oskar Snarvold 

 Brosjyre revideres, ansvar Reidun og Kåre Eldar. Utkast sendes ut sammen med 

neste møteinnkalling.  

 Alle gjør seg kjent med nyby.no Prosjektleder inviteres til å informere eldrerådet i 

neste møte.  

 

Sak 5/20 Årsmelding 2019 – utkast vedlagt 

 Tas til etterretning og oversendes kommunestyret for godkjenning. 

 

Sak 6/20 Saker som ønskes tatt opp 

 Eldrerådet bør engasjere seg i å opprettholde venterommet ved Tynset stasjon, samt 

info. om togtider må slås opp på stasjonen. Rådet jobber videre med dette, gjerne 

gjennom samarbeid kommune, politikere og eldreråd, evt. sykehuset for deres 

pasienter, reisenæringen, drosjesentralen m.fl. Marie tar kontakt med Nye Tynset 

Taxisentral SA og Nord-Østerdal transport SA for å høre om de er tilgjengelig ved 

stasjonen ved oppsatte togtider. Rådet ønsker å sende saken til kommunestyret for 

vurdering. Marie utarbeider forslag til henvendelse til kommunestyret i fht. 

venterom og taxi. Nils undersøker hvem som eier venterommet ved stasjonen.  

 Sende forespørsel til eldrerådene i N-Ø om felles kurs fra Pensjonistforbundet om 

velferdsteknologi, Dette ble forsøkt gjennomført våren 2019 uten hell, men vi 

forsøker på nytt. Tone tar kontakt.  

 Eldrerådskurs ønskes i nærområdet, avventer kurs i regi av fylket, evt. samarbeid 

med eldrerådene i N-Ø. Tone tar kontakt med fylket og hører om de arrangerer noe 

i 2020.  

 Transport for eldre, bestillingsdrosje. Eldrerådet jobber videre med saken.  

 Henvendelse fra Erik Lukashaugen ang. visekonserten Hans Børli i toner. Marie tar 

kontakt med kultur v/Beate, tas opp igjen på neste møte.  

 Kulverten glatt, hvor ligger saken? Kåre Eldar tar kontakt med rådet for 

funksjonshemmede v/Inger Lise Martinsen og hører ang. samarbeid mot teknisk 

etat.  

 

Sak 7/20 Informasjon om velferdsteknologi (om tid) 

 Tone bruker ½ time og informerer om hva VFT er og hvor langt vi er kommet her 

på Tynset, i neste møte 27. februar.  

 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 27. februar, Formannskapssalen 8. etg.  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


