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21/24   Informasjon fra arbeidsgruppene – utvikling helse og omsorg – kl. 13–14 
 HO-sjef informerer på overordnet nivå, ledere av de ulike arbeidsgruppene 

informerer om sine områder. De fleste arbeidsgrupper er godt i gang. 
Utviklingsprosjektet omfatter et mangfold. Arbeidsgruppene er satt sammen av 
representanter fra ansatte, tillitsvalgte, verneombud, ergoterapeut, 
fysioterapeut, tjenesteområdeledere og avdelingsledere. Teknisk avdeling 
deltar etter behov. Leverandør av velferdsteknologi, Hepro, er koblet på og 
deltar der det er naturlig. 
 

 Legekontoret – alt går etter planen, midlertidig plassert på Tjønnmosenteret. 
Flytter tilbake til nyoppussede lokaler innen midten av september. 

 
 Korttidsavdelingen v/avd. leder Solvor R. Rehder - Gruppa har, gjennom bruk 

av flere lokaler, god erfaring med hva som fungerer for både brukere, 
pårørende og ansatte. Første møte ble gjennomført i mai 2020 med 
idemyldring. Tekniske kom raskt inn i bildet, og fikk «ønskeliste» til arkitekt. 
Pga. korona har det ikke vært mulig å besøke lignende avdelinger i andre 
kommuner for vurdering av løsninger. Møte med arkitekter og førsteutkast ble 
klart i mars 2021, deretter er tegninger endret etter behov ut fra innspill fra 
personalgruppa og arbeidsgruppa. Det er gjennomført møte med teknisk avd. 
og arkitekt i forkant av møte med Husbanken. Ny tegning er kommet etter 
møte med Husbanken, de har mye «makt», krav skal tilfredsstilles for at det 
skal utløses økonomiske tilskudd. Husbanken har også mye erfaring fra 
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lignende bygge og kommer med ideer. De aksepterer noe avvik fra sine krav, 
siden bygget skal bygges på alt eksisterende bygg. Hepro er koblet på tidlig i 
fht. infrastruktur for velferdsteknologiske løsninger. Neste arbeidsgruppemøte 
er 16/4 for å se på ergonomisk riktige baderoms løsninger. Gruppa skal 
deretter jobbe med innhold i tjenesten, bemanning, turnuser, hvordan man 
generelt skal jobbe. Øker til 15 plasser for å øke lavterskeltilbud. Brukere skal 
bo hjemme så lenge som mulig, trenger bl.a. mulighet for åpen retur for å 
skape trygghet. Avdelingen skal utrede de friskeste demente, 2 rom vil være 
øremerket demente. Flest rehabiliteringsplasser. Vekselsopphold er viktig, 
både for trening og avlastning, vil forskyve behov for langtidsopphold. Skal 
romme palliasjon/lindrende opphold, for de som er i livets siste fase. Smitte 
rom er planlagt inn i avdelingen. Dette blir en avdeling med mangfold.  
 

 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) v/tjenesteområdeleder Knut Aaseng. 
Brukergruppa er i stor endring. Mer splittede brukere med mer sammensatte 
behov, mange lettere psykiskutviklingshemmede som har sine utfordringer. 
Tjenesten er nå organisert i bofellesskap, men tiden er moden for en annen 
organisering. Mange brukere er personalkrevende, mens andre kan få 
oppfølging i egen leilighet. Ønsker å erstatte bofellesskap i et større bygg, som 
blir mindre ressurskrevende. Ved å samle kan brukere få et bedre og mer 
variert tilbud. Pr. i dag 8-10 forskjellige boliger, som er lite tilpasset dagens 
brukere og behov, gamle hus, små rom. Ønsker et bygg med plass til 20-25 
brukere. Dette er brukere med store behov, og som ikke har mulighet til å 
klare seg selv. Viktig med trygghet og nærhet, fremfor egen bolig. De som 
klarer seg selv har andre behov og kan bo i egne boliger. TFF har brukere som 
er tilknyttet tjenesten hele livet fra 18-100 år. Har også avlastning for 
mindreårige. Mange nye brukere, men disse kan bo i egne boliger, kommunale 
boliger og dagens nyere boligmasse, disse er ikke tenkt inn i nybygg. 
Arbeidsgruppen består av erfarne ansatte, som kjenner dagens og fremtidens 
behov. Nærhet til sansesenter og basseng blir viktig, samt dagtilbud ved Litun 
senter. Aktivitet i dagliglivet er viktig for denne brukergruppen. Brukere 
opplever å være på jobb.  Et hensiktsmessig nybygg vil kreve at noe av den 
eldste bygningsmassen rives, dette er dårlige og lite hensiktsmessige bygg, 
preget av hard bruk. Strukturell endring vil gi minst like god drift som i dag, 
det vil ikke være mulig å fortsette dagens drift med den bygningsmasse som 
eksisterer. Viktig å ikke bygge for snevert. TFF skal være bærekraftig og 
endrer seg fort. Litun senter og dagens avlastningsbolig skal være som den er i 
dag. 3-4 år frem i tid før TFF er der de ønsker og trenger å være. Furumoen-
tomta er vurdert og er i seg selv er nær nok, men utfordring er at 
bygningsmassen blir uegnet. Vil bli veldig dyrt og arbeidsomt å gjøre noe med 
bygget. Tomta kan være aktuell.  
 

 Helsestasjon v/avd. leder Mona Eggestad Fiskvik - Startet med 
arbeidsgruppemøter våren 2020. Sett på eksisterende bygg og lokaler sammen 
med legekontoret, men endt opp med lokaler over Smea, 300 kvadratmeter. 
Det skal legges frem en detaljert prosjektering for bygg over Smea, ses på 
sammen med Teknisk avd., og synliggjør bygge kostnader. Ønsker å starte 
etter at legekontoret er ferdig, men kommunestyret avgjør hva som skjer 
videre. Pr. nå tilhold i leide lokaler ved Kompetansesenteret. Ønsker seg 
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tilbake til rådhuset, med nærhet til legekontoret. Jobber også tett opp mot 
andre samarbeidsparter i rådhuset. Har stor nytte av fellesarealer i rådhuset. 
Mangler grupperom for kurs og nettverksbygging, kan bruke møterom ved 
legekontoret. Vurdere også at det kan bli en fremtidig sammenslåing med 
helsestasjoner i nabokommuner. Det vil være mulighet for neste steg i 
nabolokaler over Smea. Ser på andre måter å jobbe på.  

 
 Langtidsavdelingen, og ny skjermet avd. v/avd. leder Hilde Akre-Hansen. 

Kommet godt i gang med planlegging. Langtidsavdeling med 20 plasser, inkl. 
2 utredningsplasser for å kartlegge funksjonsnivå og fatte en faglig vurdering 
for videre behandling. Skjerma avd. for forskjellige type demens vil inneholde 
8 demensplasser på Kårstua, der legekontoret er pr. i dag. Vurderer nå 
tilpassing av boligmassen og uteområder. Ansatte som har jobbet med 
brukergruppen i mange år er med, ser på støyskjerming og bruk av rom. Vil ha 
4 utvida skjerma plasser og 4 vanlige skjerma. Uteareal med innhold, og 
støyskjerming blir viktig. Teknisk tas med i neste møte. Gamle skjerma 
avdeling blir tilrettelagte boliger for demente. Med korttidsavdeling, 
langtidsavdeling og skjerma avdeling i samme bygg/nær hverandre, vil det øke 
mulighet for bedre samarbeid og bruk av ressurser på tvers av avdelingene. 
 

 Hjemmetjenesten, utegruppa, v/avd. leder Susanne Raabe - Avdelingen har for 
liten plass, får også flere studenter, elever og lærlinger. Har behov for eget bad 
i avdelingen, da alle ikke har dusjmuligheter hjemme. Turister har krav på 
helsehjelp i den kommunen de oppholder seg, og det er behov for 
behandlingsrom til denne gruppen. Ser på mulighet for å ta ned vegger i 
eksisterende bygg, evt. annet bygg i nærheten, som Kongsheim. Har behov for 
møterom, bl.a. for samtaler med brukere og pårørende. Carporter nødvendig, 
har 11 biler. Skal jobbe videre med tegninger. 
 

 Tilrettelagte boliger i sentrum – Denne arbeidsgruppen er enda ikke kommet i 
gang. Gjelder boliger ved Tjønnmosenteret, Kongsheim og nåværende skjerma 
av = 49 boliger. Nåværende skjermet vil være for demente brukere. 
Arbeidsgruppen skal jobbe med drift, innhold og endringsbehov.  
 

 Gruppene er orientert om hverandres arbeid, og vil jobbe sammen mot 
fellesarealer. Viktig å se på alle investeringsbehov for å få på plass det som er 
nødvendig.  
 

 Viktig å se at eldre ofte ikke trenger tilrettelagte boliger, men boliger som er 
nært sentrum og lettstelt, med eller uten felles areal. Dette er en viktig jobb i 
planarbeidet som foregår i kommunen. Det må finnes gode muligheter for eldre 
til å flytte til sentrum. De som bor i tilrettelagte boliger, vil ha behov for 
helsehjelp. Annet botilbud i kommunen blir viktig, ikke bare i Tynset sentrum, 
men også ute i grendene. Mulighet til å bo sentralt i grenda, bl.a. med butikk. 
15 ekstra tilrettelagte boliger ligger sist i HO-s utviklingsplaner. 
Utviklingsbehov omfatter hele spekteret, fra barn og unge til eldre med store 
pleiebehov. Visjon at alle skal bo hjemme så lenge som mulig, da må forhold 
legges til rette. Trygghet viktig for eldre, fellesskap kan dekke dette. Viktig å 
tenke både folkehelsepark og boliger for eldre ved Tronstutomta eller 
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nærliggende område. Dagsentertilbud er viktig for eldre, kan gjerne deles opp i 
flere grupper, både yngre, eldre, demente og ikke demente. Kan dagsenter og 
frivilligsentral flyttes til Furumoen, eller blir det for langt fra sentrum? Samtidig 
får mange andre tjenester samtidig som de er på dagsenteret. Tilbud må stadig 
tilpasses etter gjeldende behov.  
 

 Planarbeidet som forgår er sentralt, dekker 0-100 år. Legger grunnlaget for 
fremtiden, handler om mye annet enn helsetjenester.  
 

21/25   Forberede sak kommunal arealplan 
 Nedfelle arbeidsgruppe.  

 
21/26 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Godkjennes.  

 
Orienteringssaker 
 
20/25 Bestillingsdrosje – sak med nye opplysninger er sendt til kommunestyret 
 Saken blir satt på kartet i kommunestyret. 

 
21/16   Reduksjon av boenheter v/Enan trydesenter – svarbrev sendt til Kvikne     
Pensjonistforening 
 Svarbrev er sendt til Kvikne Pensjonistforening med kopi til 

kommunedirektøren og helse- og sosialsjef.  
 

21/18   Tynset pensjonistforening – svarbrev sendt ang. møtelokaler 
 Svarbrev sendt ang. spørsmål om hjelp med møtelokaler 

 
21/20   Dagtur hytte Innlandet 
 Det er gitt tilbakemelding hvor eldrerådet er positivt støttende til vedtak fra 

kommunestyret med ønske om å bli tatt med i videre planlegging. 
 

21/21   Tynset folkehelsepark – svar på mail til Samskap 
 Samme innspill som ble utarbeidet til utvalget idrett og kultur, i forhold til 

Tronstutomta, ble sendt til Samskap. Leder av eldrerådet ble oppringt fra 
Samskap i etterkant. 
 

21/27   «Leve hele livet» - grafisk utvikling og kommunale tjenester – Teams 
møte gjennomført 
 Tema: Demografisk utvikling og kommunale tjenester ved Victor Normann. 

Samskapning bydel Nordre Aker – møtested på tvers av generasjoner. Leder 
deltok. Flere eldre – flere eldre eldre, en forskyvning av balansen mellom 
yrkesaktive og pensjonister. Aldringen i distriktskommunene bremser 
befolkningsnedgang og bidrar med nye jobber og inntektsmuligheter. Dette 
krever finansiering av eldrerelaterte tjenester og et utdanningssystem med 
fokus på innretning og kapasitet. Dette krever nasjonale føringer. Rekruttering 
som utfordring, ikke mange nok til å opprettholde folketallet. Det har alltid og 
skjer tilflytting både i form av tilbakeflytting, nykommere og innvandring. 
Aldring: stimulere til selvhjelp. Kapasitet: samarbeide/finne løsninger i 
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demografier. Det gjelder bolig, infrastruktur og tjenestetilbud, sosialt og fysisk 
nærmiljø. Se på eldre som en ressurs! Utvikle grendene rundt grendehus. 
Sakskapning: Møtested på tvers av generasjoner. Fremme et levnede liv hele 
livet! Hva er viktig for deg? Et utgangspunkt for samhandling. Bygge et 
samfunn der alle har behov for hverandre og alle har noe å bidra med. Aktiv og 
trygg aldring i et inkluderende og tilgjengelig nærmiljø. Områdeutvikling. Ut 
av boksen for å finne løsninger, demografien er grunnlaget! 
 

21/10   Ad-hoc utvalg – byutvikling – videre planer 
 Utvalget har avsluttet og presentert arbeidet i kommunestyret. Her fikk de 

sterk støtte med vedtatte tiltak som planmessig skal iverksettes.  
 

21/28   Høring NOU 2020:15 – Demografiutvikling 
 Demografi utfordringene i distriktene. Oppvekstkomiteen i Tynset kommune 

har presentert sin rapport i kommunestyret med fokus på synkende elevtall. 
 

21/25   Forberede innspill til kommunal arealplan – kl. 14.45 – 15.30 
            (Møte med Formannskapet 22.04. kl. 11.00) 
 Det nedfelles en arbeidsgruppe, hvor eldrerådet forsterket med 

varamedlemmene Per Kristian Bangen og Jan Inge Nordeng. Disse sitter også 
henholdsvis i gruppen «En aktiv alderdom» og pensjonistforeningen.  
Viktig å få jobbet inn temaet i arealplanen nå, minst fire år til neste mulighet. 
Arealplanen er det mest bindende planverket kommunen har.  
 
Fokus kommunedelplan for Tynset by, som et botilbud for eldre, utenfor helse 
og omsorg. Håper å få inn en bredde for muligheter, samt ikke låse seg i fht. 
Tronstutomta. Frist for innspill 30.04.21.  

 
Leder har vært i direkte kontakt med ordfører. Eldrerådet er kjent med vedtak 
om park på Tronstutomta, hvor utvalget idrett og kultur på oppdrag har 
engasjert Samskap. Eldrerådet som rådgivende organ ber om at vedtak om 
type park avventes til etter at arealplan er avklart, jfr. artikkel i avisa Retten 
ved leder. Saken om park er ikke utredet, og antas å ikke være klar for 
kommunestyret enda. Det er snakk om bruk av 15 millioner, og da må saken 
utredet skikkelig. Et parkområde ved Tronstutomta med rullende aktivitet kan 
føre til mer støy, vegg i vegg med Tjønnmosenteret, er det hensiktsmessig? 
Det er også vedtak om aktivitetspark i «hesteskoen» ved inngangspartiet ved 
Tjønnmosenteret, når 3. etg. er bygget på.  
 
Arbeidsgruppen skal jobbe frem innspill og møte i Formannskapet 22. april 

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Det etterspørres innsyn i saker. Referat fra møter i eldrerådet er hittil kun vært 

lagt ut på nett. 
Vedtak: Leder lager perm for informasjon om årsmelding og løpende referater 
som blir stående på Servicetorget, biblioteket og Frivilligsentralen.  
 

 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 26. mai, Loftet 



TYNSET KOMMUNE 

Saksnr.:   21/2-8  6 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


