
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorg 

 

Møtereferat  
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/131-8 20913/18 033 28.05.2018 

 

Møtedato: 24.05.2018   
Sted: Grupperom Elgtråkket 9. etg. rådhuset   
Tid: 13.00 – 15.30   

Til stede: Simen Linjordet, Elisabeth Sandbakken, Karin Tronslien, Jon Tore Dalsegg, 

Olav Moen, Magni Grue, 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 24.05.2018  
Sak 20/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Sak 19/18 – Ensomhet – Olav korrigere at pensjonistforeningen jobber 

med saken, de er ferdig med den, alle som er fylt 75 år bør ha besøk av 

kommunen for kartlegging av sin situasjon. Regjeringen ønsker å innført 

obligatorisk forebyggende hjemmebesøk, dette er ikke vedtatt.  

- For øvrig godkjennes referatet uten anmerkning. 

  

Sak 21/18 Møteplan høsten 2018 

- 13. september – Formannskapssalen – HO-sjefen inviteres 

- 18. oktober – grupperom Elgtråkket 9. etg. 

- 29. november – grupperom Elgtråkket 9. etg. – ønskelig at rådmann og 

økonomisjef informerer om ståa. (OBS dato endret etter møtet.) 

 

Dialogmøter gjennomføres i slutten av mai og begynnelsen av juni, med komiteer 

og bruker-/ansattrepresentanter. 

Dialogseminar med politikerne 11. og 12. juni, Eva og Jon Tore informerer Karin 

om det er saker som dukker opp og må tas tak i av eldrerådet.  

 

Sak 22/18 Planlegging av eldredagen 2018 

Hovedarrangement legges til 2. oktober: 

- På NØVGS og Enan. Dette er for hjemmeboende og de som bor i 

tilrettelagte boliger. 

- 1. oktober på Tjønnmosenteret. Arr. i kombinasjon med Ttrafo sin 

forestilling i anledning Vidar Sandbeck`s 100 års jubileum. 

- Kunngjøring av eldredagen: 

o Plakat-tavla i kulturfolderen for september.  

Simen sørger for at teksten leveres innen 10. august. 

o Medieomtale i avisene (Østlendingen, Arbeidets Rett, Tynsetingen 

og Kviknesida) ca. 5. sept.  

Ansvar for forslag til tekst og kontakt med journalist: Karin. 
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o Ca. 10. sept.: Inn på «Huskelappen» og «På tråden»: 

Påmeldingsfrist 18. sept. + navn/telefonnummer på de som skal ta 

imot påmeldinger: 

 Karin og Simen for NØVGS. 

 Olav og Jon Tore for Enan. 

Det må også registreres hvem som har behov for transport. 

Ansvar: Karin 

o Egen invitasjon sendes til alle som har besøk av hjemmetjenesten. 

Leveres leder for hjemmetjenesten i begynnelsen av september. 

Ansvar: Karin 

o Oppslag på Enan og Tjønnmosenteret.  

Karin kontakter Ttrafo for mer informasjon om deres opplegg og 

kunngjøring. 

- Program: 

o NØVGS står for program, mat, underholdning m.m. på 

arrangement der. Elisabeth har kontakt med skola. Eldrerådet må 

holde orden på antall deltakere og skaffe skyss.  

o Furumoen får ikke TTRAFO underholdning i denne omgang.  

o Enan ordner mat selv – sodd, kake og kaffe til dessert, bestille alt 

selv. Underholdning – Nord-Østerdal spellemannslag, kostnad 

4000 kr, som trolig dekkes av den kulturelle spaserstokken 

Klokkeslett ikke bestemt, starter trolig 12.00. Kuvertpris anslås til 

ca. 150,- kr. 

o Tjønnmosenteret TTRAFO underholdning kl. 11.00, 1. juni, lunsj 

med 50-tallsmat etter forestilling ca. 12.30 – mussmørsuppe + 

spekesild, deretter kaffe og rømmebrød – Elisabeth hører om Anna 

Hilmarsen kan bake rømmebrød. Tjønnmosenteret må få beskjed 

om servering i kafeen til de som kan spise der. Elisabeth følger opp 

kontakten.  

 

Sak 23/18 Referat fra konferansen for de kommunale eldrerådene i 

Hedmark 

Karin og Magni deltok på konferansen og refererte. Transparenter fra møtet er 

ikke kommen enda. Programmet hadde hovedfokus på «Vei mot et mer 

aldersvennlig samfunn». Flere eldre, færre til å ta vare på, helseutvikling med mer 

kroniske sykdommer, større forskjell på by og land, aktivitet må ha fokus. Stor 

forskjell på eldre sin helse. Endre på stigmatiserende begreper. Bruke innbygger i 

stedet for brukere. Morgendagens eldre må forholde seg til den teknologiske 

utviklingen. Hvordan bruke funksjonsfriske år når vi er eldre? Folk må ta mer 

ansvar for egen helse – aktive eldre. Aldersvenning samfunn blir et begrep – hva 

eldre har problemer med bør ha fokus. Viktig med naturlige møteplasser. Tynset 

kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om 

demensvennlig samfunn. Boligsituasjon og transport må tilrettelegges. 

Pensjonister er en ressurs for samfunnet.  

Kommunen skal ha en oversikt over helsetilstanden til eldre i kommunen.  

Eidsskog har fast stol i kommunestyret, får også lov til å tale fra talestolen.  Om 

saksbehandlerfeil der eldrerådet ikke har fått uttalt seg, må saken tilbake til ny 

behandling – bør innføres i Tynset kommune. Det meste som skjer i en kommune 

angår også eldre. 
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Ernæring er viktig for eldre – Tynset har utarbeidet gode rutiner som følger 

nasjonale retningslinjer. 

TT-ordning – ønske om en kontakt/informant i hver kommune – servicetorget har 

denne funksjonen i Tynset.  

Reglement for eldreråd skal finnes i alle kommuner.  

 

Sak 24/18 Orienteringssaker 

- Hjemmeside – Tynset kommune har ny hjemmeside, eldrerådet ser på 

denne til neste møte, evt. gi tilbakemelding.  

- Regionmøte – Blir i Rendalen til høsten, dato ikke bestemt. Representant 

fra fylket deltar 

- Demensvennlig samfunn – inngått avtale med Tynset kommune. Hva 

gjøres for å informere samfunnet? Ønske om at helse og omsorg sier noe 

mer om avtalen på neste møte i eldrerådet.  

- Møtegodtgjøring – skjema for godtgjøring fylles ut for første halvår 2018, 

leveres til Tone. 

 

Sak 25/18 Eventuelt 

- Sak på gang når det gjelder skyssordning for eldre. Alvdal har ordning 

hvor drosjene tar imot bestilling fra de som har behov, drosjene 

organiserer dette. Faste dager. Når personer leveres i sentrum avtales det 

når de skal hentes. Bruker betaler 100 kr pr. tur og kommunen resten. Det 

jobbes politisk i Tynset kommune med dette. Viktig at eldrerådet gir en 

uttalelse når dette blir en sak. 

- Åpent sentrum – bør eldrerådet ha saken om utvikling i sentrum til 

uttalelse? Ønske om fortetning i fht. sentrum er ikke et ønske for eldre. 

Eldrerådet ikke hatt saken til uttalelse, ønsker å påpeke at de er glemt og 

vil ha denne til uttalelse. Leder gjør en henvendelse til ordfører. 

- Barnehager kan brukes mer i eldreomsorgen for å skape liv i 

institusjonene. Er noe sang i dag, men bør mer inn i den daglige 

tenkningen. For eksempel bruke gapahuk ved Furumoen til f.eks lunsj, 

deretter stikke en liten tur innom Furumoen, hilse på. Leder gjør en 

henvendelse.  

- Boliger – Olav forfattet skriv til kommunen ved Helse og omsorgssjefen, 

med kopi til ordfører og politiske gruppeledere. Karin signerer. 

- Olav ønsker kopi av «Boligløsninger for eldre, Bolig +, av Lene Smith 

m.fl., lastes ned og sendes da utsolgt. Stortingsmelding 15/2018 «Leve 

hele livet» er ønsket til medlemmer av eldrerådet, må leses eller lastes ned 

fra nettet, ikke mulig å bestille. 

- Eldreombud er på plass eller rett rundt hjørnet.  

 

Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 13. september kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg. 

 

Med hilsen 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


