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Møtereferat Eldrerådet  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
20/22-14 51686/20 033 29.06.2020 

 
Møtedato: 17.06.2020   
Sted: Loftet   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Nils Øian, Oskar Snarvold, Kåre Eldar Vang, Reidun Kirkbakk, Ingveig 
Vangen, Frode Flaa, Jan Inge Nordeng, Per Kristian Bangen, Øystein K. Johansen på sak 
1, Aud Løkken fra Innlandet fylkes eldreråd deltok på møtet.  
Meldt forfall: Robert Fonnås, Marie K. Lorentzen, Vidar Søberg 

  

   
Referatet sendes til: 
  Deltakerne 

Kopi: 
Aud Løkken, Nord-Østerdalsveien 7003, 2500 TYNSET 

  

Øystein Kyrre Johansen, Tynset Kommune  
Erling Strålberg, Tynset Kommune  
 

ELDRERÅDET 2020 - MØTEREFERAT 17.06.2020  
 
 21/20 Informasjon fra helse- og omsorgssjefen  
Statusrapport - 3 temaer: korona, utviklingsarbeid, økonomi og drift. 

o Koronapandemi påvirket hele kommunen, inkl. alle innbyggere, på lik linje med 
resten av landet og verden. Drift endret på svært kort tid, påvirket brukere. 
Tjønnmosenteret stengt for besøk, hjemmetjenesten endret tjenester. Viktige 
funksjoner, som dagsenter og fysioterapi, er nå på plass igjen. Det skal gjøres 
mange vurderinger i fht. situasjonen vi har vært i. Info. ut til innbyggerne har 
vært bra. Fremsynt kommuneoverlege og kommunens reaksjon har ført til ingen 
smitte i vår kommune. Dette har kostet på mange områder og vært krevende. 
Viktig med informasjon i tiden fremover. Mange stiller seg spørsmålet; «Hva kan 
jeg nå?» Informasjon ligger i siste nummer av Tynsetmagasinet. Viktigst: 

1) Hold avstand 
2) God håndhygiene 
3) Hold deg hjemme ved sykdom 

Tynset kommune tok på seg en del regionalt ansvar, bl.a. legevakt frem til 1. sept. 
o Utviklingsarbeid – mange ting på gang. Legekontoret skal pusses opp og bygges 

ut, flyttes til midlertidige lokaler i løpet av høsten, trolig til Kongsheim. 
Helsestasjon er i midlertidige lokaler, nye lokaler bygges trolig over Smea. Det 
planlegges ny 3. etg. ved Tjønnmosenteret for ny korttidsavd. med 15 plasser. En 
prosjektleder vil sørge for fremdrift i prosessen. TFF har behov for nybygg pga. 
utdatert bygningsmasse, gammel + lite rasjonell i fht. bemanning. Stor endring i 
brukersammensetning krever andre typer fasiliteter. Nye fastleger ansettes, inkl. 
vikariater. Fører til bedre kapasitet. Ny helseleder starter 1. sept., Toril Nyhus.  
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o Økonomi/drift – merforbruk i hjemmetj. og institusjonstj. Budsjett strammes inn 
årlig, det tar tid å komme frem til nye måter å jobbe på. Konkrete tiltak for å 
dempe merforbruk i 2020 kreves fra politisk nivå. Tiltakene vil berøre 
tjenesteomfanget. Legges frem for kommunestyret i 1. eller 2. møte etter 
sommeren. Tiltakene legges frem for eldrerådet i forkant. Det stilles spørsmål om 
helse og omsorg har realistiske budsjetter i fht. drift. Merforbruket er 
sammensatt, på visse område kan HO bli bedre. Samtidig drifter vi 24/7 og 
uforutsette faktorer vil alltid oppstå, dette må det legges høyde for i budsjettet. 
Kommunen har begrenset med penger, politikerne må foreta prioriteringer med 
tydelige rammer. Må også se på nivå, hvor gode skal vi være? Et høyt nivå 
koster. HO må i gang med faktorer som skal være med og skape en bærekraftig 
drift. Slik som Nyby, velferdsteknologi m.m. Eldre ønsker å bo hjemme så lenge 
som mulig, men ikke for enhver pris. Helsetjenestene må bygges ut i fht. behov, 
sier eldrerådet. Høsten vil kreve mye av helse og omsorg.  

o Spørsmålsrunde: Akson  Komplekst bilde, statlig satsning for å finne bedre 
løsninger for dokumentasjon i kommunehelsetjenesten, samt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. En pasient, en journal. Vil koste mer enn det vi har i dag. 
Kommunen positiv til opsjonsavtale. Stegvist prosjekt. Ingen melding mellom 
poliklinisk behandling og kommunene pr. i dag. Legene har egne systemer. 
Melding om innlagte pasienter og utskrevet pasient kan sende e-meldinger i 
dagens system. Intensjonen er bedre verktøy, for bedre kvalitet på tjenester og 
dokumentasjon. Felles dokumentasjon, sammenkobling mellom primærhelsetj og 
sykehus, det er de to tingene det jobbes med.  

o Dialog mellom kommunen og innbyggerne er viktig. Samhandling vil ha fokus, 
og videreutvikles.  

 
22/20 Informasjon fra Aud Løkken, representant fra Innlandet fylkes eldreråd  

o Eldrerådet i fylket sitter ikke over eldrerådet i kommunen, men har samme rolle 
overfor fylkesrådet som eldrerådet har mot kommunestyret i kommunen.  

o 9 repr. i rådet, fordelt mellom Hedmark og Oppland, 4 gamle og 5 nye medlemmer. 
Leder fra Hedmark/Elverum, nestleder fra Oppland. Lagt sitt eget budsjett, 
handlingsplan jobbes med. Rådet henger litt i «lufta» foreløpig, pga. korona har ikke 
rådet fått gjennomført mer enn ett fysisk møte.  

o Fylkets eldreråd har 2 politikere som observatører, disse har møteplikt og talerett, 
men kan ikke delta i avstemninger. 

o Rådet har en representant i reformarbeidet med «Leve hele livet», en repr. sitter i 
styret i Sykehuset Innlandet.  

o Aud kan ta tak i ting som kommer frem i referat fra Tynset eldreråd, og ta aktuelle 
ting videre.  

o Opplevd mange utfordringer i koronatid, hvor mangel på kunnskap i fht. teknologi er 
kommet frem.  

o Fylkesrådet arrangerer årlig konferanse.  
o Eldreombud skal ansettes, plasseres i Ålesund. 
o Pensjonistforbundet er flinke til å ta vare på eldres levekår. Aud får referat og holder 

seg orientert.  
o Innlandet har en stor del eldre, samt mange uføre sett i forhold til sammenlignbare 

fylker.  
o Ønskelig at Aud engasjerer seg i venterom ved Tynset stasjon.  

 
23/20 Godkjenning av referat fra forrige møte  
Godkjennes 
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24/20 Orienteringssaker:  

a) Søknad om tilgang til bredbånd v/Tjønnmosenteret, m/svarbrev  
o Sendt 2. juni, svar kom umiddelbart: Flere henvendelse er kommet ang. dette, 

men pr. nå ikke midler til å bygge ut. Beboere må selv skaffe mobil 
nettilgang, 4 G ruter anbefales.  

 b) Regulering av eiendommer tilhørende Tynset Hotell  
o Eldrerådet har ikke gitt uttalelse. 

 c) Protokollering jfr. valg til eldrerådet  
o Det er ikke personlige vararepresentanter, tenk kjønn og geografi ved 

innkalling av vararepresentanter. 
 
25/20 Oppfølgingssaker:  
 a) Eldredagen: 

o Dagen er i boks i fht. NØVGS. Skolen ordner musikk og mat. Seniordans deltar. 
Gunvor A. Nygård har appell for dagen.  

o Kvikne arrangerer selv, korona avgjør om det blir ved Enan eller på hotellet.  
o Tjønnmosenteret og Furumoen er planlagt som om koronafritt. Musikk på 

Tjønnmosenteret v/ Johan Sundberg og Stein Nygård.  
o Kulturfolder kommer før sommeren, eldredagen vil bli nevnt der.  
o Antall deltakere må vurderes i fht. koronasituasjonen til høsten.  

 
 b) Bestillingsdrosje: 

o Vidar Vestgård er blitt kontaktet av Nils, skal forfatte et skriv og inkluderer 
«Leve hele livet», budsjett er utsatt i kommunen pga. koronasituasjonen, må tas 
der. Nils og Oskar følger opp.  
 

 c) Eldrerådskonferansen i november:  
o Kvalitetsreform mot eldre «Leve hele livet» må også løftes mot fylket.  
o Eldreombud  Kan det bli for byråkratisk?  

 
26/20 Drøftsingssaker:  
 a) Informasjon fra BID, tradisjonell stedsutvikling (Kåre Eldar deltok på 1. møte)  

o Eldrerådet skal dekke hele kommunene, men det handler mye om sentrum i saker 
vi får fra kommunen. Kåre Eldar gjengir referat fra møtet:  

Etablering av evt. sentrumsforening. Hvordan skal et sentrum se ut og 
fungere? Tenke både handle og annet. Positivt med området rundt 
Tunnbygget og banken, samt Parkveien, gjør sentrum koselig. Noe «rotete» i 
sentrum, Kongsveien har behov for oppgradering. Hva er sentrum? Sentrum 
flytter på seg, sentrum er der handle er. Neby bru og stinett er viktige 
folkehelsetiltak. Hvem skal sørge for utvikling av sentrum? Næringsforening 
sørger for særinteresser, derfor bør en sentrumsforening dannes, hvor 
kommunen er en del av dette. Arbeidsgruppe jobber videre med dette.  

  
 b) Informasjon fra møte med handelstorget (Reidun og Kåre Eldar deltok)  

o Ikke mange møtte, men alle råd og utvalg var representert. Råd og utvalg ble 
presentert for prosjektet 27. mai, saken behandlet i formannskapet 28. mai. Delt i 
grupper ut fra utvalg, og jobbet med spørsmål. Aas bygget og sporten bygges 
sammen, fortsatt noen parkeringsplasser. Visuelt blir dette veldig pent, tenker 
helhet, kulturtorgstasjon, grønt, hyggelig sted å være, lett adkomst, markerer at 
det er sentrum.  
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o Viktig å vurdere antall parkeringsplasser og fremkommelighet uavhengig av 
årstid. Behov for offentlig toalett, viktig med fortau, plassen blir liten da 
Aasbygget vil ta noe mer plass enn i dag. Tenker estetisk helhet sammen med 
stasjonsområdet. Funksjoner som ønskes er: markere sentrum, møteplass, 
kulturellmøteplass, torgplass, festivalplass, plass for handelsstanden m.m. Videre 
fremdrift med nytt møte i slutten av august. Referat og fremdrift blir sendt til 
eldrerådet. Dialog med politikere, fag/tekniske, utvalg og råd. Økonomi for å 
realisere torget er ikke på plass. 

 
27/20 Innkomne saker:  

o Per Kristian Bangen fremmer 2 forslag under møtet: 
1) Ønske om fellesareal i Alfarheim, innerom med mulighet for felles 

bespisning. Eldretun er også ønskelig på gamle Tronstutomta. Boliger hvor 
man kan kjøpe seg inn, med fellesarealer, mulighet for å spise sammen m.m. 
Eldrerådet ønsker et skriftlig innspill på dette.  

2) Brosjyre til eldre over 70 år som ikke er på digitale medier, ifht. covid-19. 
Porsgrunn har gått ut med brosjyre til innbyggere over 70 år. Lions kan 
være med og koste evt. brosjyre i Tynset. Brosjyren ønskes som et 
samarbeid mellom Frivilligsentralen, Eldrerådet og Lions.  
 Eldrerådet har i etterkant av møte i eldrerådet 17/6 vært i kontakt med 
Frivilligsentralen. Pr. i dag viser vi til, og støtter oss på, informasjon som 
ble gitt ut til alle husstander i sist utkomne «Tynsetmagasinet» med 
temaet helse, med portrett og tekst i bladet av kommuneoverlege Tor 
Halvor Bjørnstad-Tuveng, som omtaler koronavirus her og nå, og veien 
videre. Vi oppfordrer videre hverandre, som er på digitale medier, til å 
formidle informasjon fra digitale medier videre, der det er naturlig. Om 
koronaviruset blusser opp igjen, er Eldrerådet åpne for å drøfte behovet 
for brosjyre med kommuneoverlege/administrasjon til høsten, og da i 
samarbeid med Lions og Frivilligsentralen.  

 
 
28/20 Planlegging av neste møte: 

o Mandag 10. august kl. 10.00 på Tone sitt kontor. 
 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 19. august kl. 13.00 i Formannskapssalen 8. etg.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
Sekretær for eldrerådet 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


