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Kommunedirektør 
Aud Løkken – medlem i Innlandet Fylkes Eldreråd 

ELDRERÅDET 2021 - MØTEREFERAT 03.11.2021  
 
21/42 Orientering om budsjett 2022 + virksomhetsplan 2022 – 2025 v/Kommunedirektøren 
 Statsbudsjett vedtas før jul, forslag er fremlagt og det kan bli endringer pga. ny regjering, dette 

kan påvirke kommunens rammer. Rammene for neste år er økt med 1,5 %, men samtlige 
tjenesteområder får en realnedgang pga. lønns og prisvekst på 2,9 %, nedgang blir derfor på 
1,4 % for samtlige tjenesteområder. Det er gjennomført 3 budsjettmøter med hvert 
tjenesteområde, noen klarer det og noe ikke. De som ikke klarer det, må tilføres midler. 
Avsetning til disposisjonsfond 10,7 mill kr, tilfredsstiller finansielt måltall.  

 Driftsnivå i dag viser drift forholdsvis høyt over budsjett for flere av tjenesteområdene. 
Utfordring å skille mellom ordinær drift, direkte koronakostnader og indirekte 
koronakostnader. Får ikke koronastøtte fra staten i 2022. Tydelige signaler om hvordan 
kommunene må forholde seg til budsjett, må bruke de pengene vi har og ikke mer.  

 Hjemmetjenesten er mye nærmere budsjettbalanse enn på mange år. Budsjett ble tilpasset 
driften i 2021. 

 Institusjonstjenesten har et merforbruk, ressursbase brukes og berger tjenesten. De som har 
rett til økt stilling, eller er overtallige, settes i ressursbase. Ressursbasen er ikke tatt høyde for i 
ordinært budsjett, lønnes fra vikarbudsjett, men er blitt for stor og går utover vikarbudsjettet. 

 Summert har disse to tjenestene et merforbruk, og sliter med realistiske budsjett for 2022.  
 Strukturplan for HO sier at i 2023 skal Furumoen flyttes til Tjønnmosenteret. Dette 

fremskyndes til 2022 pga. mange ledige plasser på langtidsavdelingen pr. nå. Dette gjøres ved 
å flytte en paviljong på skjerma til langtid, slik at Furumoen kan flyttes til paviljong på skjerma, 
samlet med pasienter og ansatte. Vi kan fortsatt få en overtallighet av ansatte. Dette kan 
fjernes ved naturlige avganger, og dermed unngå oppsigelse. Vi kan ikke ha flere ansette i drift 
enn vi faktisk trenger. Pr. nå er det ansettelsesstopp, med unntak av sykepleiere som er en 
mangel. Effekt oppnås med samarbeid på tvers av avdelinger. Starter straks bygging av 3. etg. 
på Tjønnmosenteret, dette vil frigjøre Kongsheim.  
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 Fortsatt noe motstand mot endringer, men alle må jobbe på en annen måte enn det vi har gjort 
tidligere. HO har klart å senke trykket på institusjonsplasser, derfor er det mulig å gjøre 
endringer nå. Økt press på hjemmetjenesten i en periode som følge av dette.  

 Vedtaket følges opp når det gjelder omstruktureringen.  
 Sykefraværet er høyt. Lavere terskel for å være hjemme. Viktig å tørre å ta diskusjon om vi har 

dratt koronafravær for langt, når man kun er litt snufsete. I tillegg må det jobbes med 
sykefravær generelt. Tynset kommune har en jobb å gjøre, økt dialog mellom ansatt og leder 
før evt. sykmelding, se på hva som kan tilrettelegges. Foreta funksjonsvurdering. Det 
overordnede arbeidet med å legge klare føringer og bli en del av kulturen, blir hovedjobb for 
ny HR-leder. Henger sammen med budsjett og økonomiføringer, lage kultur som tillater tett 
lederoppfølging.  

 Stadig økende oppgavepress på hjemmetjenesten, en villet utfordring, men må følges opp 
økonomisk fra ledelse.  Gjennomføring av strukturendring vil bedre grunnlaget for 
hjemmetjenestens arbeid.  Effekten av tiltaket forventes å være større enn reduksjons behovet i 
økonomiplanperioden. Store krav til samhandling innen helse og omsorg i tiden som kommer, 
se på utfordringer og bruke kompetanse på tvers. 

 Overskridelse av budsjett innenfor helse og omsorg kan ha vært som følge av 
underbudsjettering over år.  

 Vi må gjør grep nå, og utnytte ressursene best mulig, det blir stadig flere eldre, vi får ikke flere 
ressurser, men må ta smartere valgt.  

 Viktig å ta vare på de eldre, og gi dem den helsehjelpen de har behov for.  
 Ensomhet er ikke en utfordring det offentlige løser alene.  
 Viktig å huske at alle har ansvar for eget liv og egen helse, og tidlig må begynne å planlegge 

egen alderdommen.  
 Kommunen/barnevernet får ikke lenger dekket omplasseringer av barn fra det staten, er en 

utfordring.  
 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) - Skal tjenesten kunne imøtekomme en reduksjon 

som beskrevet i økonomiplan, må det gjennomføres strukturendringer i tråd med 
strukturplanen. Ved å utvikle bygningsmessig infrastruktur som sikrer samarbeid om 
kompetanse, vil en kunne ta ned personaltettheten uten at dette forringer kvaliteten på 
tjenestene eller at man kommer i konflikt med de vedtak brukerne har krav på. 
Tjenesteområdet har en stor og omfattende økonomi, og hvorvidt man lykkes vil være av stor 
betydning for kommunes totale økonomiske situasjon. Pasientgruppen har endret seg mye de 
siste årene. Viktig med en tjeneste som er fleksibel. Bygningsmassen i TFF er slitt og dårlig på 
flere boliger. Husbanken gir tilskudd til universal utbygging. TFF krever 2000 kvm, mens 
Furumoen utgjør 1500 kvm og vil krevet evt. store endringer. Mange brukere i TFF begynner 
å få en høy alder.  

 Helsetjenesten – Har et større avvik i driftsnivå i 2021, mye pga. korona og legedekning. 
Legebemanning er en stor utfordring, også en nasjonal utfordring. Forsøker ny 
bemanningsmodell med redusert antall listepasienter, men øker kostnadene betydelig. 
Usikkerhet i fht. nasjonale føringer på endringer i fastlegeordningen og antall pasienter, samt 
hva som vil følge med av midler. Det må forventes en økning i driftsutgifter for 
tjenesteområdet. Unge leger vil ha mer fritid. Mye krav til legene i fht. dokumentasjon og 
etterarbeid m.m. Mange oppgaver går over til fastlegen, som gjør jobben mer krevende. 
Fastlegeforeningen mener det er nok leger, men at det er noe med systemet som må endres.  

 Oppsummering – Det er rom for å drive politikk, handlingsrommet er synliggjort. Udisponert 
ramme er liten i forhold til det samlede utfordringsbildet. Vi må prioritere, og vi må tenke 
langsiktig.  Omstilling og krav til omstillingstakt vil være økende. Da er det viktig å beholde 
nødvendig styringskapasitet og styringsøkonomi.  Økende krav til samhandling mellom 
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tjenesteområder og kommuner. Gjelder særlig samhandling knyttet til utsatte barn og unge. 
Krever nye måter å jobbe på – samarbeid, planlegging og organisering. Omstillingskompetanse 
kreves. Ha systemer for å håndtere overtallighet. Jobbe mer som en helhetlig kommune.  

 Kommunens gjeld er ca. som landsgjennomsnittet.  
 Transport for eldre er tatt ut av kommunens budsjett, men viktig for at de som bor utenfor 

sentrum kan ha en sosial møteplass og unngå ensomhet, dette drosjetilbudet kan bidra til det, 
må tas opp igjen.  

 Eldrerådet kan komme med innspill til neste års budsjett før budsjettet behandles i 
Formannskapet og Kommunestyret i desember. Kommunedirektøren innkaller alle rådene til 
felles informasjon om budsjettet.   

 Kommunen har 9 mill. i mindre pensjonsutbetalinger enn forventet i 2021. 
 Denne type møter er lærerikt for Eldrerådet.  

 
21/43 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Referatet godkjennes.  

 
Orienteringssaker 
 
21/41 Høringsnotat – Forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger – se videresendt mail 
fra Reidun etter kontakt m/Teknisk avd. 
 Tekniske ingen innvendig til høringsnotatet. Parkveien 28 skal bygges opp igjen, trolig i 2023, 

aktuell med tanke på utforming. Furumoen aktuell som trygghetsleiligheter. Ingen avklaring 
rundt Tronstutomta.  

 
21/44 Invitasjon til fylkeskonferanse Innlandet Eldreråd 25.-26. nov. – se mail av18.10.21 
 Tynset deltar ved Kåre Eldar og Oskar, om koronasituasjonen ikke endres med høyere 

smittetrykk. Programmet har hovedfokus på eldrerådenes oppgaver.  
 
Oppfølgingssaker 
 
21/39 Kulvert 
 Telefon fra teknisk v/Stein Jordet ang. kulvert. Har funnet midler til rekkverk i kulverten, 

Norax lager dette. Ikke montert foreløpig.  
  
21/12 Møte med Tynset Teknolab 21. oktober 
 Reidun, Kåre Eldar og Oskar besøkt Teknolaben, imponert over hva som finnes i Telebygget 

og på gamle Holmen. De har mye kostbart datautstyr, som kan være et godt alternativ for 
kreative personer som vil lage ting. Tommy Klausen er en av driveren sammen med Rune 
Brekken og Jonny Wahlvåg. Startet i det små og har utviklet seg til en type verksted. Fungerer 
på deltakernes prinsipper fra 17 år. Alltid en voksen til stede i lokalet. Barn må ha med seg 
voksen person. Hva kan teknolaben tilføre eldre? Dropp inn koster 100 kr gangen, 400 kr for 
en mnd. med fri tilgang, årsabonnement koster 3600 kr, kan delta så mye som ønsket. 
Korttilgang slik at de som ønsker kan dra dit når de vil. Info. ark kan settes i Eldrerådets 
info.permer. Teknolaben bør selv få ut mer informasjon, vil gå ut og reklamere. De som ønsker 
å teste ut kan ta kontakt med Teknolaben. Kåre Eldar står som kontaktperson og er bindeledd 
mot laben.  
 

21/8 Kommunedelplan Tynset by – samfunnsdebatt 
 Samfunnsdebatt over 3-4 kvelder. Ble sendt direkte på Tynsetingen, opplevdes som veldig bra. 
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Debattanter mot hvert tema hver kveld.  
 
21/35 Oppsummering av Eldredagen 
 Kvikne hadde en fin dag, som gikk veldig bra. Samarbeid med pensjonistforeningen, gjorde 

arrangementet gratis for deltakere fra Kvikne. Middag med elghakk, og sang/musikk som 
underholdning. Beboere fra Enan deltok, totalt var det 48-49 stk. Enan fikk kake. Ble 
annonser på Kviknesiden + plakater og jungeltelegrafen. Arrangørene ga gratis transport ved 
selv å hente og bringe.   

 Veldig bra på Tjønnmosenteret, ny HO-sjef deltok.  
 Arrangementet ved videregående skole gikk veldig bra, og det er ønske om enda tettere 

samarbeid neste år.  
 Det skrives et eget dokument som oppsummerer eldredagen, slik at det kan brukes som 

veiledning/mal ved neste års arrangementer.  
 

Drøftingssaker 
 
21/44 Legesituasjonen Tynset legekontor – refleksjon 
 Se info. fra kommunedirektøren, kommunene har fokus på legesituasjonen og jobber med 

saken.  
 
21/45 Møteplan 2022 
 Neste møte onsdag 26. januar, kl. 13.00 på Loftet, videre møteplan settes da. 

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Svelland eiendom har planer om bolig tun på Svelland-eiendommen, og ønsker innspill på type 

leiligheter. Hva med investeringstilskudd fra Husbanken for trygghetsboliger? Eldrerådet bør 
også gi innspill. Tenke landsbytenkning i kombinasjon med bygg som står der.  
Det er ikke ønskelig at eldrerådet gir innspill i denne omgang, ikke på sakslisten, drøftes på 
neste møte.  
 

Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 26. januar kl. 13.00-15.30, Loftet. 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


