
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet  
 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
21/2-2 2286/21 033 25.01.2021 

 
  Møtedato: 20.01.2021  

Sted: Møterom Loftet, Rådhuset  
Tid: 13.00 – 15.30  
Tilstede: Nils Øian, Marie Lorentzen, Frode Flaa, Oskar Snarvold, Kåre Eldar Vang, Reidun 
Kirkbakk, Robert Fonnås 
 

 

Referatet sendes til:  
 Deltakerne og varamedlemmer 
 Kommunedirektøren 
 Helse- og omsorgssjef 
 Aud Løkken – medlem i Innlandet fylkes eldreråd 

ELDRERÅDET 2021 - MØTEREFERAT 20.01.2021  
 
21/1 Godkjenning av referat fra forrige møte  
 Godkjent 

 
21/2 Konstituering av eldrerådet 2021  
 Eldrerådet konstitueres årlig. Forslag om gjenvalg på leder og nestleder, enstemmig 

vedtatt. Leder ønsker fortsatt flat modell, bidra og hjelpe hverandre når behov. 
Kommentar på at leder og andre har godt nettverk i det som angår eldre, godt å 
forholde seg til. Ønske om at når det er møter i formannskapet skal eldrerådet gå 
igjennom sakslista i forkant, for å se om det er saker eldrerådet bør følge opp. Frode 
hovedansvar for å følge opp, og alle medlemmer må gi tilbakemelding til leder om det 
er saker de oppfatter må følges opp. Formannskapet har møter hver 14. dag, om det er 
saker. Det ligger en grundig og fin møtekalender på kommunens nettside. Saksliste 
legges ut 10 dager før møtet gjennomføres. Ting må tas opp tidlig, for at det skal være 
mulig å påvirke. Varsle hverandre og informere om saker det må tas tak i.  
 

21/3 Årsmelding 2020  
 Utkast sendes til medlemmene i løpet av februar, for gjennomlesning før den legges til 

godkjenning i Formannskapet.  
 

21/4 Budsjett 2021  
 Samsvarer med 2020 

 
21/5 Møteplan våren 2021  
 16. februar  Samarbeidsmøte med interessegruppa «En aktiv alderdom kl. 09.00 – 

10.30. Samarbeidsmøte med pensjonistforeningene kl. 11.00 – 13.00, 
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Kommunestyresalen, Reidun innkaller til møtene. Helse- og omsorgssjefen informerer 
kl. 12.00 – 13.00.  

 3. mars møte i eldrerådet 13.00 – 15.30, Loftet. 
 14. april møte i eldrerådet 13.00 – 15.30, Loftet. 
 26. mai møte i eldrerådet 13.00 – 15.30, Loftet. 
 16. juni møte i eldrerådet inkl. varamedlemmer, oppsummering 13.00 – 15.30, Loftet. 

 
Orienteringssaker  
21/6 Informasjonsmøte 20.11.2020 ang. budsjett 2021 og virksomhetsplan 2021-2024 
 Reidun, Oskar, Nils og Robert deltok i møtet.  

 
21/7 Høringsuttalelse vedrørende betalingssatser på middag levert fra helse og omsorg  
 Det er sammen med rådet for likestillings for funksjonshemmede leverte en felles 

høringsuttalelse ang. pris på middag fra Tjønnmosenteret. Disse oppleves 
forholdsmessig dyr i fht. f.eks. Fjordland. Samtidig oppleves maten fra 
Tjønnmosenteret som sunnere og mer riktig sammensatt ernæringsmessig. 
 

21/8 Dialogmøte vedrørende kommunalplan for Tynset by 2020-2035 og 
kommuneplanens arealplan  
 Oskar, Kåre Eldar, Nils og Reidun deltok i møtet. Eldrerådet har tillit til de som jobber 

med saken. Nils sitter i styringsgruppa, som gruppeleder i Pensjonistpartiet. Foreløpig 
ikke skjedd noe. Viktig at grendene engasjerer seg, planen vil gjelde for 4 år.  
 

21/9 Middagstilbud – Frivilligsentralen  
 Svar sendt med kopi til rådets medlemmer. Eldrerådet er positive til tiltaket, men har 

ingen midler å bidra med.  
 

21/10 Ad hoc utvalg – byutvikling- invitasjon til kommunale råd om å komme med 
innspill  
 Reidun, Kåre Eldar og Oskar deltok fra Eldrerådet. Utvalget jobber videre med innspill 

som kom inn. Referat er videresendt til rådets medlemmer.  
 

21/11 Førjulsunderholdning ved institusjonstjenesten og tilrettelagte boliger  
 Johan Sundberg og Stein Nygård underholdt. Dette ble godt mottatt i avdelingene.  

 
31/13 Sak innkommet etter at saksliste var satt: Møte med Internasjonalt råd 
15.01.2021  
Internasjonalt råd er ikke et lovpålagt råd, men kommunestyret har vedtatt at det ønsker et slik 
råd. Madi Hassan er leder av rådet. Rådet har egen handlingsplan, ser på seg selv som et 
handlingsskapende organ. Tynset er kjent for å legge godt til rette for gjenforeninger og 
arbeidsinnvandrere. Rådet deltar i ulike prosjekt, f.eks. «Idrett for alle». Aktiviteter for 
innvandrerbarn sammen med norske ses som viktig. Presentasjon av prosjektet «Skriv, les og 
lær». Rådet ønsker mer kontakt med eldrerådet. Liten andel eldre i internasjonalt råd, ønsker 
derfor samarbeid for holdningsskapende arbeid mot eldre. Ønsker å ivareta sine eldre. 
Eldrerådet inviterer Internasjonalt råd, slik at de kan presentere seg og knytte kontakt, f.eks. 
delta på eldredagen. Det legges en plan i neste møte i eldrerådet.  
 
Oppfølgingssaker  
39/20 Invitasjon – samarbeidsmøte pensjonistforeningene i Tynset og Kvikne  
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 Tidligere planlagt møte ble avlyst som følge av koronapandemien. Det ses på 
muligheter for nytt møte før neste møte i eldrerådet. Evt. bør kommunedirektøren eller 
helse- og omsorgssjef inviteres til dette felles møtet. Formål: bli kjent og finne felles 
saker å jobbe mot. Gjennomføres 16. februar kl. 11.00 – 13.00.  
 

44/20 Interessegruppa «En aktiv alderdom» - invitasjon til felles møtepunkt  
 Reidun tar kontakt med Per Kristian Bangen og hører om de ønsker et møte med 

eldrerådet 16. februar kl. 9.00 – 10.30.  
 Det bør jobbes i fht. Tronstutomta, for ikke å låse området til et spesielt formål. Da vil 

det bli lettere å ta opp igjen evt. reversering av hva tomta kan brukes til ved en sener 
anledning. Mange ønsker seg et eldresenter.  

 
Drøftingssaker  
31/20 Hørselshjelpemidler i kommunale bygg  
 Kåre Eldar og Oskar har vært i kontakt med Morten B. Often i fht. hvilke rom som har 

teleslynge i rådhuset, Kommunestyresalen, Nystua (kafeen), Servicetorget, Veslesalen 
og Storsalen har teleslynge-opplegg. Formannskapssalen og Loftet er aktuell for 
oppkobling mot teleslynge. Teknisk ved Trond Vingelsgård er ansvarlig for 
oppkobling. Det er ikke noe problem å få til oppkobling, dette er kommunens ansvar 
og koster lite, dette er også lagt inn i budsjettet.  
 

21/12 Henvendelse fra Tynset Teknolab  
 Eldrerådet har fått en ny henvendelse fra Teknolaben, som ønsker eldrerådet 

velkommen som bedriftsmedlem. Eldrerådet er et rådgivende organ, men enkelte eldre 
kan være interessert i det Teknolaben jobber med. Eldrerådet er ingen bedrift, og har 
ingen midler til denne type medlemskap. Tynset kommune må evt. stå som medlem. 
Teknolaben har fått tilskudd fra næringsfondet. De har gjennomført mange gode tiltak. 
De kan ha et tilbud om aktiviteter til eldre. Det tas kontakt med Tommy Klausen ved 
Teknolaben, for å høre om han kan gi en informasjon til eldrerådet 3. mars, ansvarlig 
Kåre Eldar.  
 

25/20 b) Bestillingsdrosje – se tilsendt e-post  
 Saken har vært oppe i kommunestyret og ble «vedtatt utsatt», sto i fare for å bli 

nedstemt. Eldrerådet ser på saken på nytt. Trenger ikke behovsprøves, den som ønsker 
kan bli med. Eldrerådet går i dialog med drosjenæringen for anbudsrunde og om mulig 
organisering. Forslag at tilbudet gis hver andre eller hver tredje uke. Det må være et 
visst omfang med egenandel 100 kr pr. tur. Svar fra drosjene kan gi en ny sak mot 
kommunestyret. Hvordan et eventuelt tilbud blir mottatt vil synliggjøre behovet. 
Det er mulig å bevilge midler fra 2021 budsjettet. Målgruppen er de som ikke har TT-
kort. Oskar og Frode tar ansvar for å følge opp og få et tilbud. Kvikne organiseres i 
hovedsak mot tjenester lokalt på Kvikne. Se an aktuelle dager i fht. middagsservering 
ved Frivilligsentralen m.m. 
 

Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Kommunedirektøren inviteres til neste møte i eldrerådet.  

 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 3. mars kl. 13.00 - 15.30, Loftet. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


