TYNSET KOMMUNE
Personalavdelingen

Møtereferat
Saksnr.

14/182-31

L.nr.
10634/16

Arkivkode

033

Dato
14.06.2016

Møtedato:
Torsdag 09.06.16
Sted:
Kommunestyresal grupperom Tynset, 9. etasje
Tid:
Kl. 13.30-15.30
Elisabeth
Sandbakken, Leif Håvard Henriksen, Simen Linjordet, Karin
Til stede:
Tronslien, Olav Moen, Jon Tore Dalsegg, Eva Eggen (kom kl. 13.50), Anita
Nygård Øien (sekretær).
Referatet sendes til:
Deltakerne
Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd.
Rådmann Arild Einar Trøen, Tynset Kommune

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 09.06.2016
Sak 13/16:

Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 28.04.16.
Karin Tronslien ønsker at det skal stå referent i stedet for sekretær bak hennes
navn. Forfall Anita Nygård Øien (sekretær).

Sak 14/16:

Referat fra Konferanse for de kommunale eldrerådene i Elverum, 11.-12.
mai 2016.
Referat utsendt til deltakerne, gjennomgang av noen tema.
Tannhelse for eldre - bør etterspørre hva som står i plan helse og omsorg vedr
tannhelse for eldre, og om det er nevnt i plan i det hele tatt. Sekretær
undersøker dette.
Morgendagens aktivitetssenter – Snakke med Frivilligsentralen å høre med
Gudrun Bakken og leder i styret der vedr kjennskap til dette. Avholde møte
med Eldrerådet på høsten, sekretær hører med dem om dette.
Sekretariatet – dette er nevnt i konferansen. Eldrerådet ønsker en
sekretær/sekretariat som er med og plukker saker og kjenner saksprosessen.

Sak 15/16:

Regional samferdselsplan
Gjennomgang av noe av dette. Leder viste til avisutklipp hvor det står at det
ikke blir gangfelt over fv.30 nedenfor kirken. Fartsgrense for gangfelt må være
50 km/t, nå er den på 60 km/t. Sende brev til fylket vedr gangveier over fv. 30
nedenfor kirken. Sekretær formulerer brev.
Prioriteringer; Buss Tynset-Kvikne etter kl. 17.00, men der er del vel også
behov for buss Kvikne-Tynset om morgenen?
Mangler tilbud for pendlere i skoleferien for strekningen Tynset-Røros.

TYNSET KOMMUNE
Sak 16/16:

Aktivitetskoordinator
Diskusjon vedr dette.
- Bør jobbes med nå for å få det inn på budsjettet.
- Flere skal være hjemme når de blir eldre fremover. Få veiledning til de som
skal bo hjemme.
- Vet for lite vedr ressurser i kommunen, og hvilke oppgaver og hva de
jobber med i kommunen.
- Det er økt med en ergoterapeut-stilling i kommunen.
- Hva ønsker Eldrerådet med en aktivitetskoordinator – og hva finnes
allerede i kommunen som delvis jobber med dette allerede? Sekretær
undersøker mer vedr dette.

Sak 17/16:

Eldredagen 1. oktober
Få med pasienter som bor hjemme i tillegg til institusjon.
Musikk på Enan, Furumoen, Tjønnmosenteret.
Matservering alle steder, evt kafè i Rådhuset for de som bor hjemme.
Musikk/mat fra elever vg. skole?
Underholdning og bespisning på Tjønnmosenteret, det samme på Enan og
Furumoen. De hjemmeboende eldre kan få servert mat i kafeen i Rådhuset.
Pensjonistforeningen må engasjeres slik at flere kommer dit det er servering og
underholdning.
Barokkmusikk er engasjert av Steinar Brekken, engasjert vedr den kulturelle
spaserstokken.
Skal man høre med kokkelinja og musikklinja på vg.skole? Elisabeth
Sandbakken kan undersøke med skolen før de avslutter i år, og høre med dem
om det er mulig å bruke dem? Kan også invitere elever fra andre skoler som
kan underholde også.
Dette må informeres til de som må vite om det; hjemmetjenesten,
frivilligsentralen, og andre aktuelle. Bruke avisen for å spre dette (plakaten
der), samt folder for kino etc, og vurdere påmelding vedr mat og hvordan dette
gjøres.

Sak 18/16:

Trygghetsalarm (fra kl. 14.45)
Trygghetsalarm, andre får nøkkel for å komme seg inn. Noen er misfornøyd
med dette.
Ansvar og informasjon. (Kenneth Lindberg).
- Plate som henger på vegg hos dem (toveiskommunikasjon), trykker man på
knapp ringer det hos dem og på Tjønnmosenteret. Kan slå den av selv hvis
feilringing.
- Er man ute av huset mer enn to døgn med alarmen, begynner plata å pipe.
Så lenge alarmen er tilbake i huset, så ringer den ikke.
- 53 stykker som har trygghetsalarm pr. i dag.
- Plate er avhengig av fasttelefon-linje. Nyere hus som blir bygd i dag har
ikke fasttelefon-linje lengre.
- Hvis man ikke får tak i noen på ringelista, er det telefon til
hjemmetjenesten eller ringe til 113.
- Toveis kommunikasjon fungerer egentlig bra, de hører godt lyd som
kommer.
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I Folldal bruker de noe de kan ta med seg som viser GPS, hvis de trykker
på en knapp på denne og trenger hjelp.
De bruker ikke konsekvent hjemmetjenesten som bistand, pga kapasitet til
dette. Det er heller ikke lovpålagt å ha trygghetsalarm.
Noen har trygghetsalarm som ikke ellers er i kontakt med kommunen. Da
kjenner heller ikke hjemmetjenesten til disse personene ettersom de ikke
bruke andre tjenester fra kommunen.
Legges om på ordningen for dette, budsjettert i 2017. De starter med
jobben nå.

Sak 19/16:

Brukere institusjonstjenesten (fra kl. 14.45).
Informasjon om søknader, priser, informasjonshefte. (Tone Finstad
Rønning/Kenneth Lindberg).
- Ansvar for egenbetaling (Tone F. Rønning).
- Satser på kommunale boliger, ligger på Tynset kommune sin hjemmeside.
- Pris for omsorgsbolig, 4.490 for dette.
- Sykehjem, egen forskrift for dette.
- Når man får tilbud om en sykehjemsplass, sendes dette ut til vedkommende
vedr informasjon om priser.
- God løsning å ringe til Servicetorget hvis man lurer på noe vedr søknader
og priser eller andre ting.
- Kan det være mulig å legge dette inn i Tynsetmagasinet som sendes ut
uansett? Fint om det kan være en egen spalte der hver gang vedr dette.
- I neste Tynsetmagasin (juni) står det at det er ledige boliger, samt hvilken
pris for dette.
- Teknisk avdeling ordner med Alfarheim borettslag, og informasjon fra dem
vedr boliger der bør også ligge i Tynsetmagasinet.
- Tenke litt på ensomheten for de som bor hjemme lengre..

Sak 19/16:

Eventuelt.
1) Enan – bestilling mat (Rakk ikke dette tema)
2) Gangveier etter buss-stopp (Delvis nevnt noe sak 15/16)
3) Furumoen – Teleslynge (Rakk ikke dette tema)
4) Neste møte i Eldrerådet
- Arbeidsmøte vedr eldredagen tirsdag 14. juni kl. 12.00-15.30 i
formannskapssalen.
- Neste møte 8. september 13.30-15.30
5) Sekretær undersøker budsjettet og status der, og tar det med til neste møte i
Eldrerådet i september.

Med hilsen

Elisabeth Sandbakken (s)
Kopi til:

Rådmann Arild Einar Trøen
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