
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet                                                                                         

  

Møtereferat                          
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
22/81-10 12860/22 033 02.09.2022 

 
Møtedato: 24.08.2022   
Sted: Loftet   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Kåre Eldar Vang, Oskar Snarvold, Reidun Kirkbakk, Robert Fonnås, Marie K. 
Lorentzen 
Meldt forfall: Frode Flaa 
Forfall: Nils Øian 
 

  

Referatet sendes til:  
 Deltakerne og varamedlemmer 
 Helse- og omsorgssjef 
 Kommunedirektør 
 Hedmark fylkes Eldreråd v/Bjørn Barkbu 
 
ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 24.08.2022  
22/36   Godkjenning av referat og møteinnkalling 

 Godkjennes.  
 
Orienteringssaker 
 
22/37   Høring – fremtidig tjenestestruktur i Helse og omsorg 

 Høringssvar sendt Helse og omsorg 2. august, også sendt til Eldrerådets medlemmer. 
Blir sak i kommunestyret 20.09.22.  
Eldrerådet bruker mye tid på å jobbe seg inn i saker, og ser det som viktig å få frem 
ulike meninger inn i høringssvar.  

 
22/38   Møtereferat fra Eldrerådet i Innlandet 

 Møtereferater fra Eldrerådet i Innlandet var tema på Eldrerådskonferansen. Leder bedt 
om å få referatene tilsendt fra rådets kontaktperson, Bjørn Barkbu. Offentliggjøres i 
Eldrerådets permer, om aktuelt.   

 
Oppfølgingssaker 
 
22/33   Regionalt fellesmøte Eldrerådene i Nord-Østerdal – forslag til temaer 

 Forslagene sendes inn til Alvdal, som er arrangør i 2022. Tynset sine forslag: 
- Erfaringsutveksling fra eldrerådene i regionen. Hvordan fungerer de og hvordan 
jobbes det i Eldrerådene rundt omkring? 
- Fremtidsfullmakt og vergemål. Evt. høre med Kommuneoverlegen i Tynset om han 
kan snakke om temaet? 
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- Tannhelsetjeneste 
- Digitalisering 
- Demografi 
- Transport 
- Befolkningsutvikling i Nord-Østerdal 

 
Reidun sender tipsene til Alvdal Eldreråd v/Tiril Langleitet.  
 
22/29   Eldredagen 2022 – 6. okt. Tynset – 13. okt. Kvikne og Tjønnmosenteret 

 Kvikne ved Frode Flaa fra Eldrerådet, samarbeider med Pensjonistforeningen på 
Kvikne.   

 Møte i Den Kulturelle spaserstokken 25.08., de bistår med å finne underholdning til 
Kvikne og Tjønnmosenteret, samme underholdning begge steder. Eldrerådet får høre 
mer etter dette møtet. Kvikne pensjonistforening stiller med egen representant i møtet. 
Den Kulturelle Spaserstokken koster underholdning til Kvikne og Tjønnmosenteret. 

 Eldrerådet for øvrig konsentrerer seg om avvikling av eldredagen på Tynset.  
 Som tidligere år samarbeides det med N-Ø videregående skole. Arve Ingmar Røe er 

Eldrerådets kontaktperson. Det er innkalt til møte mandag 29. august. Agenda: 
Avklare antall og se på hvordan program legges opp. Kommunedirektøren holder 
«dagens ord».  

 Eldrerådet setter temaet MØTEPLASSER for dagen. Helse- og omsorgssjef vil også 
delta og presentere seg som ny HO-sjef.    

 Annonsering: Arbeidets Rett og Tynsetingen kontaktes. Distribuerer plakater til 
oppslag. Legges ut på møteplasser som Frivilligsentralen, Waagans, Bibliotek, Domus, 
Butikk Tylldalen, plakattavler, grendehus, skytterbanen, Kommunens Facebook – via 
Servicetorget.   

 Institusjonene: Markering vil være at det bestilles kake til den enkelte avdeling, Dette 
vil skje i samarbeid med personalet som serverer den ved anledning.  

 Det kjøres gratis arrangement både på Tynset og Kvikne. Kvikne deler med 
pensjonistforeningen. Tynset deler med videregående, men må betale for maten. 

 Kåre Eldar, Oskar, Marie og Reidun møtes som arbeidsgruppe etter møtene.  
 Kvikne ved Frode i egen arbeidsgruppe sammen med Pensjonistforeningen.  

 
22/39   Møteplan høsten 2022 

 24. august 
 6.10. eldredagen arrangeres på ved N-Ø videregående skole 
 13.10. eldredagen arrangeres på Kvikne og ved Tjønnmosenteret 
 19. oktober – kommunedirektøren inviteres 
 20. november – sykehuset v/Morten Often inviteres. Kåre Eldar tar kontakt.  

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 

 Tronstutomta/Tronstua Park – plan for utforming er utarbeidet, Dette samsvarer mye 
med Eldrerådet sitt innspill og uttalelse. Eldrerådet støtter planen som er skissert og 
det vises at enkelt parkområde er reversibelt.  

 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 19. oktober, Loftet.  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 
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