
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorg 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/131-6 13876/18 033 17.04.2018 

 

Møtedato: 12.04.2018   
Sted: Formannskapssalen 8. etg. rådhuset    
Tid: 13.00 – 15.30    
Til stede: Karin Tronslien, Elisabeth Sandbakken, Jon Tore Dalsegg, Olav Moen, Simen 

Linjordet, Magni Grue, Einar Røe. 

Meldt forfall: Eva Eggen 

 

  

Referatet sendes til: Deltakerne og varamedlemmer 

                 Øystein K. Johansen, Tynset kommune 

                 Arild Einar Trøen, Tynset kommune 

                 Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

ELDRERÅDET 2018 - MØTEREFERAT 12.04.2018  
 

Sak 16/18 - Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Godkjennes uten anmerkning. 

 

Sak 17/18 - Eldredagen 2018 – starte planlegging 

Tjønnmosenteret: Mandag 1. oktober på Tjønnmosenteret kl. 11.00, Ttrafo forestilling 

– Vidar Sanbeck 100 år.  Ønskelig at eldredagen markeres samtidig. Gjerne med 50-

tallsmat, enkelt og nøkternt. Elisabeth kontakter Tjønnmosenteret og hører om 

formiddagsmåltidet kan tilpasses arrangementet, samt avklarer om det er greit at 

eldredagen markeres her denne dagen.  

Enan: Ttrafo forestilling på Kvikne 26.9., blir for tidlig å arrangere eldredagen der 

samtidig. Gjennomføres tirsdag 2. okt. Olav og Jon Tore tar ansvar for musikk og 

servering. Hører med Tjønnmoseneret i fht. mat/servering.  

Furumoen: Eget arrangement ønskelig, pga. mange dårlig til bens. Mulig med et 

enklere Sandbeck opplegg via Ttrafo her, avklares med Siri Beate Fossum. Kan ikke 

være samme dag som arrangement på videregåendeskole, men mulig mandag 1. okt. 

etter arrangement på Tjønnmosenteret, Karin ansvarlig. 

Tynset: Elisabeth snakket med videregåendeskole ang. arrangement tirsdag 2. okt. Skola 

står for underholdning og servering. Viktig med påmelding i fht. matservering, samt 

antall rullestolbrukere. Vil bruke kantina til matservering. 

Annonsering, kunngjøring, påmelding: 10. august frist for kulturhusfolderen. 

Invitasjon til alle hjemmeboende og tilrettelagte boliger, ca. 200, hjemmetjenesten 

leverer ut. Oppslag i aviser og nettsider – på Tråden, Tynsetingen, Kviknesida. 

Frivilligsentralen, pensjonistforeningene får beskjed, evt. pr. stunt/reportasje i 

Østlendingen. Simen ansvarlig for annonsering/kunngjøring.  

Punktene gjøres klar til neste møte 24. mai. 

 

Sak 18/18 - Orienteringssaker:  
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- Utsending av skriv ang. hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 

Skriv sendt til HO-sjef Øystein K. Johansen og fysioterapeut Berit 

Nordstad. Pensjonistforeninga på Kvikne ble informert om prosjektet 5. 

april, bra oppmøte. 

- Samarbeidsgruppe – Den kulturelle spaserstokken 

Oversikt over representanter er sendt kultursjefen, disse er:  

- Fra eldrerådet; Elisabeth Sandbakken 

- Fra Kvikne pensjonistforening; Olav Moen 

- Fra Tynset pensjonistforening; Synnøve Aas Røe 

Foreløpig ikke fått innkalling til møte, men kommer straks.  

Ønske om at pensjonistforeningen får et beløp de kan disponere til kulturelle formål, 

rapportere ved årets slutt. Dette ønsket tas med kultursjefen.  

- Utskifting av eldrerådets brosjyre 

Brosjyre og antall er lagt ut på følgende steder: 

Servicetorget 10 + legekontoret 8 + alle avdelinger ved Tjønnmosenteret har fått, inkl. 

dagsenteret og Kongsheim + Enan 25 + Furumoen 15 + Frivilligsentralen 15. 

- Invitasjon konferanse for eldrerådene i Hedmark 

26. og 27. april Hotell Scandic Hamar. Magni og Karin deltar.  

- Nye trygghetsalarmer 

Tone informerte om innføring, totalt 70 alarmer innkjøp, 58 tatt i bruk, 4 av disse i 

Kvikneområdet. Informasjonsskriv ang. trygghetsalarmer og elektronisk dørlås delt ut. 

Noen tilbakemeldinger på at trygghetsalarmene er tunge, og noen mener det er upraktisk 

å lade på natt. Trenger bare lades 2-3 timer pr. døgn, kan ha flere korte perioder med 

lading. Foreløpig kan ikke annen teknologi kobles til alarmene. Samarbeidspart, 

Hospital IT, jobber med utvikling av ny teknologi. Viktig å tenke nytt og annerledes, 

fokus på digitale tilsyn, gjerne toveiskommunikasjon – se og snakke. 

Simen meransvar for å jobbe med velferdsteknologi og databruk i eldrerådet, ønsker mer 

opplæring og kurs i velferdsteknologi.  

 

Sak 19/18 – Eventuelt 

- Transport – Simen gjort henvendelser, ingen bestillingsdrosje i 

Tynset pr. nå. Fylket bestemmer tilbud ut fra budsjett. Rutetider kun 

på nett, kan være vanskelig å finne. Ønskelig med annen type 

informasjon for folk som ikke bruker data, ring ruteopplysning 177. 

Trolig noe info. på fylkeskonferansen. Regionmøte: ta med 

problemstilling til de andre kommune, og den enkelte kommune må gi 

tilbakemelding til fylket. 

- Bygge eldreboliger under samme tak, viktig tiltak for eldre, dekker 

opp behov for trygghet og sosiale behov, unngår ensomhet. En måte å 

håndtere eldreproblematikken på er samlokalisering, samle brukere og 

pleier på et sted. Fellesrom er viktig. Mindre kost for kommunen. Det 

offentlige må bygge og drifte, men beboere betaler husleie m.m. Ingen 

skal gjøre penger på dette. Olav forfatter et skriv i ang. hva eldrerådet 

ønsker i fht. boliger for eldre, dette sendes til rådmannen. Viktig å 

komme med dette innspillet så fort som mulig i fht. neste års budsjett.  

- Ensomhet – kommunen er avhengig av frivillige, viktig. Ansatte er 

kommunens forlengede arm og må ta imot frivillige på en god måte.  

Hva vet vi om omfanget av ensomhet i kommunen? Viktig og 

vanskelig tema. Evt. vakttelefonordning gjennom frivilligheten. 

Behov for flere samlingspunkter. Pensjonistforbundet jobber med 
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dette, ligger i programmet for 2019-2021. Tas opp på landsmøtet, blir 

deretter evt. jobbet mot kommunene.  

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 24. mai kl. 13.00, grupperom Elgtråkket 9. etg. rådhuset 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


