
 

TYNSET KOMMUNE 
Personalavdelingen 

 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

14/182-38 20757/16 033 30.11.2016 

 

Møtedato: Torsdag 24.11.2016 

Sted: Formannskapssalen, 8. etasje 

Tid: Kl. 11.30-15.30  

Til stede: Elisabeth Sandbakken, Leif Håvard Henriksen, Karin Tronslien, Simen 

Linjordet, Olav Moen, Eva Eggen, Jon Tore Dalsegg  

 

Referatet sendes til: 

  Deltakerne 

  Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Arild Einar Trøen, Tynset Kommune  

Øystein Kyrre Johansen, Tynset Kommune  

 

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 24.11.2016  

Sak 32/16: Budsjettmøte vedr 2017 med RLF. 

Rådmann Arild Einar Trøen og økonomisjef Per Østigård informerte. 

Vanskelig budsjett 2017, tallene for 2016 er utgangspunkt. Overforbruk i 2016 

må tas hensyn til i tillegg til nytt budsjett.  

Kommunen jobber for at tjenestene skal bli gode, pengene er middelet.  

Vi har en «kake» å dele vedr penger kommunalt. Ingen kan få det bedre uten at 

noen får det verre. MÅL: Best mulige tjenester for tilgjengelige ressurser. 

Gjennomgang av rådmann deles ut senere. 

Innspill til budsjettet gis i perioden 30.11 til 15.12. Eldrerådet leser budsjettet 

for 2017, og gir tilbakemelding til Elisabeth Sandbakken vedr innspill til 

budsjettet, senest frist 5.12.16. 

 

Kort møte med RLF etterpå:  

Gjennomgang av leder vedr prat med Pasient- og brukerombudet på Tynset nå 

i høst. De skal prøve å få til en fast dag her hver måned etter hvert. De kan 

kontaktes på Hamar eller på Gjøvik. Brosjyre ligger nede på Servicetorget. 

RLF jobber mye med tilgjengelighet. 

Sak 33/16: Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 18.10.2016. 

På Eldredagen på Kvikne, var det også med elever fra Kulturskolen i tillegg til 

Spellemannslaget. 

 

Sak 34/16: Felles informasjon/møter med andre Eldreråd. 

 Det kan være at vi har felles saker vi kan snakke om med andre eldreråd i 
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andre kommuner. Kan sende ut forespørsel til andre eldreråd om de også er 

interessert, koordineres på Tynset. Ønsker at alle medlemmer i rådene kan 

komme. Kan ha mange allmenne behov for å finne ut av saker. 

Kontakte kommuner i Fjellregionen om de er interessert, gi dem frist for 

tilbakemelding. Foredrag fra andre, kurs, felles idèer og brev etc. Sekretær  

 

Sak 35/16: Brosjyre for Eldrerådet Tynset 

 Utdelt kopi av brosjyre. Ta kopi 200 stykker på Servicetorget, sjekke vedr pris 

på dette. 

 

Sak 36/16: Fordeling oppgaver innenfor Eldrerådet 

 - Hvilke oppgaver har politikere i Eldrerådet 

  Eva Eggen sitter også i annet råd vedr helse, og det som er naturlig bringes til 

Eldrerådet. Det gjelder også andre oppgaver og saker som politikerne hører og 

får med seg. 

 

Ønsker møte med avdelingsledere vedr Institusjonstjenesten for å bli kjent med 

dem, finne ut hva de tenker, hva de jobber med, og hvordan Eldrerådet kan 

være med på påvirkning. Alle i Eldrerådet bør tenke på endringer de mener kan 

være bedre for de som bor på institusjon. (Eks middag senere på dagen). 

 

- Foreslå saker til Eldrerådsmøter 

Elisabeth ønsker innspill til saker, vil gjerne at de sender forslag til henne. 

 

Sak 37/16: Årsmelding for 2016, klart til jan/febr 2017 

  Sekretær setter opp forslag til årsmelding. 

 

Sak 38/16: Eventuelt 

 - Brev fra Tore Torud. Avisutklipp Eldreombud. 

Eldrerådet mener de ikke har behov for Eldreombud. Kanskje flere bør være 

oppmerksom på at det er et Eldreråd i kommunen. Sende tilbakemelding til 

Tore Torud vedr dette. 

 

- Benker på turstier. 

Sende brev til turlagets leder, slik at de kan ordne med benker/sitteplasser på 

turstier. Elisabeth Sandbakken sender dem brev, hun har allerede snekker som 

kan ordne med dette. 

 

 - Svarbrev fra helse- og omsorgssjef vedr brev til Rådmann/ordfører 

Til orientering. 

 

 - Uttalelse fra regionmøte for Eldrerådene på Os høsten 2016, vedr godt  

utbygde offentlige kommunikasjoner 

Mener det er vanskelig å gjøre endringer vedr TT-kort. Sekretær undersøker 

regler vedr bruk av TT-kort. 
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Med hilsen 

 

Anita Nygård Øien 

konsulent - lønn/personal 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


