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Møtedato: 19.10.2022   
Sted: Brekken/Loftet   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Kåre Eldar Vang, Oskar Snarvold, Marie K. Lorentzen, Frode 
Flaa, Rådet for likestilling for funksjonshemmede deltok i sak 22/40. 

  

Referatet sendes til: Deltakerne 
                 Helse- og omsorgssjef 
                 Kommunedirektør 

ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 19.10.2022 
  
22/40   Kl. 13.00 – 14.00: Informasjon fra kommunedirektøren  Budsjett 2023 – felles 
med Rådet for likestilling for funksjonshemmede  
 
Drift: 
 
 Noe spesielt budsjett i 2023, som følge av situasjonen i verden. Det er slutt på den 

rolige økonomiske veksten. Det er en enorm lønns og prisvekst, som slår kraftig inn i 
kommunesektoren. Det må beregnes lønns og prisvekst for både 2022 og 2023 i 2023-
budsjettet Alt kompenseres ikke. Kommunesektoren mangler 12 milliarder. 
Underkompensasjon på ca. 12 millioner for Tynset kommune. Kommunens tjenester 
må spare inn 6 millioner fordi Tynset har fått økte kraftinntekter på ca. 6 millioner. 
436 101 000 er midler kommunen har til disp. i 2023. Det er inkl. penger til 
disposisjonsfond, lån og renter.  
 

 Noen tjenester har fått tilført midler i tillegg til lønns- og prisvekst. Kommunen har 
økte inntekter som følge av integrasjonsmidler til flyktninger. Kommunen tjener også 
på at den har vært tidlig ute med biovarme. 
 

 Skolene får økninger, størst til barneskolen, som har elever med spesielle behov som 
skal få gode nok tilbud, riktig og forsvarlig. Flere har behov for spesielle tilbud. Skolen 
ligger på nedre grense ift. lærenorm.  
 

 Barnehagene får betydelig økte rammebevilgninger. Skyldes i hovedsak flere barn i 
barnehagene, mange 0-3 år, positivt. Furumoen private bhg. blir overført til 
kommunale barnehager, som har kapasitet.  
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 Helsetjenesten m/legekontor får økning, som følge av lønns- og prisvekst, samt øvrige 

endringer. Jobber for mer stabil legedekning.  
 

 Barnevern får økning pga. ny barnevernsomplassering. Jobber med oppvekstreformen, 
tverrfaglig samarbeid. Bygge team rundt opprinnelig familie som base har fokus.  
 

 NAV vil bli tilført midler pga. utgifter til sosialhjelp øker. Har sammenheng med tiden 
vi nå er inne i, hvor det er behov for hjelp til livsopphold. Vi er i en tidlig fase, og det 
kan skje mer negativ utvikling i samfunnet, om økte utgifter til strøm, rente, pris på 
mat m.m.. Næringslivet kan slite, kan føre til personer som må over på NAV-stønad. 
En hjelpende hånd bistår alt med økt støtte til flere i vårt samfunn.  
 

 Tjenesten for funksjonshemmede kompenseres for lønns og prisvekst, ikke nye tiltak, 
dvs. realnedgang. Jobber med planer for fremtiden.  
 

 Hjemmetjenesten og institusjonstjenesten får store økninger. Hjemmetjenesten har et 
kontinuerlig påtrykk, stadig nye oppgaver som må løses, som økte oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten. Kvikne har trykk på sine hjemmetjenester, stor prosentandel 
eldre, får sykepleiere på dagtid. Institusjon har i mange år vært feilbudsjettert. 
Pasienter som kommer inn, er dårligere og mer krevende. Institusjon brutto økning i 
utgifter på 4,2 millioner, som følge av tidligere underbudsjettering. Bør gjøre det 
enklere å styre etter budsjett. Tenker økning av institusjonsplasser, for å ta vekk 
trykket fra hjemmetjenesten. 42 institusjonsplasser pr. nå, 32 langtid og 10 korttid.  
 

 Kultur lite endringer, tar over drift og ansvar for Teateralis. Tynset kommune tatt over 
drift av kantine fra Meskano. De ansatte jobber fortsatt i sine stillinger, utleid fra 
Meskano. Kokk er tilsatt i kommunen, ansetter en til for å kunne dekke åpningstid på 
kveldstid og evt. helg.  
 

 Kirkene har kjempeutfordringer på strømkostnader. Kompensasjonsordning for 
desember er på plass. Usikkert med kompensasjon i 2023 foreløpig. Kan bli endring i 
struktur på gudstjenester m.m. Strøm kan ikke under 10-14 grader pga. orgel.  
 

 Teknisk avd. har utfordringer pga. strøm, opp ca. 4 millioner.  
 

Investeringsbudsjett: 
 

 Utsatt bygging helsestasjon tas ut igjen i jan/feb 2023, med god byggetid. 3. etg. 
Tjønnmosenteret blir trolig ikke gjennomført. Ser på bruk av eksisterende 
bygningsmasse. Toner ned mange nye prosjekter, større fokus på vedlikehold – hvor vi 
har brukt lite midler tidligere, og bygningene kan ikke forfalle. Har ikke penger til både 
nybygg og vedlikehold. Investeringsplan derfor utvidet til 8 års perspektiv. Rådhuset 
har behov for sikre, risikomøterom bl.a. for NAV og Barnevern, også her på Tynset 
oppleves trusler.  
 

 Skolene får mindre oppgraderinger, det samme med barnehagene.  
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 TFF – ny struktur bofellesskap, toner noe ned antall boenheter. Det som det ble begynt 
på ble noe urealistisk, derfor skalert ned til det mest nødvendige, noen flere enn i dag. 
Husmassen i dag er noe skrøpelig, noe bør rives. Dette er boliger som brukes «hardt». 
Må bygge noe nytt.  
 

 Helsetjenesten – helsestasjon satt inn igjen.  
 

 Hjemmetjenesten – lagt inn rehabilitering Enan, tar litt hvert år i årene fremover.  
 

 Institusjonstjenesten – noe ombygging er det behov for, inkl. nødstrømsaggregat.  
 

 Kultur har diverse behov, må ha nye kinomaskiner. Nytt lyd- og lysanlegg nødvendig. 
Rambu må oppgraderes. Bygningsvernrådgiver i Anno skal inn og bistå med 
bygningsrådgivning. Hele bygningen siger i deler av bygget. Dagsturhytta gir en 
kostnad.  
 

 Kirker, brannsikring nødvendig. 
 

 Tekniske tjenester, nye kommunale boliger bør ut, bestemmes av kommunestyret.  
 

 Det vil bli endringer frem mot endelig vedtak. Budsjettkonferanse tirsdag 25. okt..  
 

 Frivillighet viktig, men alt kan ikke dekkes av disse, bl.a. viktig med kontinuitet.  
 

 Kommunes pilot mot barn og unge har fokus. Kommunen har vilje til tiltak, men hva? 
Kulturhuset som møteplass for barn og unge? Tron e-sport søker etablering av senter. 
Søknad fra Makerspace om midler til digitale og analoge verktøy. Sammen om rett 
aktivitet. Driftsstøtte TIF – behov for tunge investeringer for vedlikehold – klarer ikke 
dette alene. Sommerjobb for ungdom, ungdomsklubb, Rambu… Masse ideer og 
kommunen må ta stilling til hva skal det satses på? Kommunestyret må bestemme hva 
som skal prioriteres! 
 

Dette er første gjennomgang av budsjett for rådene. Det innkalles til nytt møte når budsjetter 
er mer klart.   
 
 
22/41   Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte 
 Godkjennes. 22/33 – Leder vært i kontakt ang. regionalt møte for Eldrerådene på 

Alvdal, foreløpig ikke fått tilbakemelding.  
 
Orienteringssaker 
 
22/42   Oppdaterte satsningsområder «Leve hele livet» - Tynset kommune 

- Se vedlegg 
 

 Fått oppdaterte satsningsområder. Randi H. B. vil delta på et senere møte for å 
informere nærmere om status, mer eksakt hva som foregår. Eldrerådet deltatt sentralt, 
ikke vært noe møter rundt temaet lokalt den senere tid. Info. om Nyby ble gitt på 
eldredagen, behov for reorganisering av frivillige. Aktivitetspark i huken ved 
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Tjønnmosenteret var planlagt, sjekke hvor dette er på kartet. Gjennomgang av 
statusrapport «Leve hele livet».  Står en del mellom linjene som rådet ønsker videre 
info. om. Ift. mat, måltider og systematisk ernæringsarbeid, har Tynset mye på stell. 
Matgledekorpset vært på besøk, kommet med innspill, følger opp. Viktig at noen 
ansvarlig i helse og omsorg kommer og informerer videre om dette temaet. Behov for 
jevnlig rapport om temaet. Nasjonalt satsningsområde, mange kommune har kommet 
langt. En aktiv alderdom har jobbet med dette, samlet info. Viktig, samarbeid og 
innspill med brukere og frivillige, som må bringes videre til politikere. «Aldersvennlig 
stedsutvikling» er en informasjonsbok som bør brukes av administrasjonen i 
kommunen. Boliger med fellesareal, som bygges i samarbeid mellom private 
entreprenører og kommunene bør satses på. Evt. invitere «En aktiv alderdom» til møte 
etter at budsjett er mer spikret.  
 

22/43   Eldrerådskonferansen 2. og 3. november 
 Frode og Kåre Eldar reiser på konferansen. Tar kontakt med Alvdal ift. regionalt møte.  

 
22/44   Fagdag Nord-Østerdal rehabiliteringsforum 27. oktober på Alvdal 

- Hvem deltar? 
 Kåre Eldar har forsøkt å melde seg på, men ikke kommet igjennom. Ser på saken.  

 
22/45   Referat fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd 

- Se vedlegg 
Tatt til orientering. Hva kan vi støtte oss på? 

 
Oppfølgingssaker 
 
22/29   Gjennomgang av Eldredagen 2022 
 Saken flyttes til neste møte. Gjennomføring virker å være vellykket på alle områder. 

Musikk ble godt tatt imot.  
 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Kommunestyret 25. okt. På sakslista  Endring av Tynset kommunes administrative 

styringsmodell, spennende! 
 Trygghetsdag for eldre ift. brann er oppfordret delt på kommunens hjemmesider. 

Eldrerådet er svært glad for et bredt engasjement for samarbeid rettet mot eldre i hele 
kommunen, i et forebyggende arbeid i å hindre brann. Rådet støtter opp om dagen 1. 
desember og møtes felles på brannstasjonen denne dagen, avklarer videre i neste møte 
30. november.  

 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 30. november, Loftet.  
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Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
førstekonsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


