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Møtedato: 01.03.2018   
Sted: Grupperom Elgtråkket, 9. etg. rådhuset   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Simen Linjordet, Elisabeth Sandbakken, Karin Tronslien, Olav Moen,  

Jon Tore Dalsegg, Magni Grue, Eva Eggen. Øystein K. Johansen deltok på sak 8/18. 

  

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

  Øystein Kyrre Johansen, Tynset Kommune  

Arild Einar Trøen, Tynset Kommune 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd  

ELDRERÅDET 2018 - MØTEREFERAT 01.03.2018  
 

Sak 8/18 - Helse- og omsorgssjefen informerer om prosessen som pågår i kommunen 

Eldrerådet ønsker å bli løpende orientert om det som skjer i helse og omsorg. 

Tjenesteutvikling 

2018 i Tynset kommune gjelder alle tjenester. Drahjelp fra KS, fått midler til dette. Jobber nå  

med kunnskap om hva som ligger bak Kostra-tall, hva er pengene brukt til. Mål for prosessen 

er  

å drifte tjenestene i kommunen 20-30 millioner kroner billiger i 2021 enn det som gjøres i 

dag.  

Se på effektivitet, struktur, terskler for å få tjenester - på hvilket nivå ytes tjenester. Alle  

ledere og tillitsvalgte deltar. Jobber frem mot budsjettkonferanse i juni med muligheter og  

konsekvenser, politikerne må ta den endelige beslutningen. Virksomhetsplan 2019-2021 må  

konkret vise hva som skal gjøres. Kommunen har et driftsbudsjett på 600 millioner, slik sett 

skal innsparing være mulig ved å jobbe på en annen måte, men fortsatt med god kvalitet.  

Helse- og omsorgssjef kommer med oppdatert informasjon til eldrerådet i løpet av våren. 

 

Sak 9/18 - Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Sak 1/18 – Eldrerådet ønsker å komme med en kommentar før søknad på midler til 

drift av hverdagsmestringsprosjektet i 2018 sendes, leder tar kontakt med 

prosjektleder.  

- For øvrig godkjennes referatet uten bemerkninger. 

 

Sak 10/18 - Årsmelding og regnskap 

Noen endringer foretas i utkast til årsmelding. Regnskap innenfor budsjett.  

 

Sak 11/18 - Representant til samarbeidsgruppen for «Den kulturelle spaserstokken» 

Olav Moen deltar fra Kvikne pensjonistforening, Elisabeth Sandbakken fra Eldrerådet, det er 

ikke avklart hvem som deltar fra Tynset pensjonistforening.  
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Sak 12/18 - Hvordan jobbe videre i eldrerådet i 2018 – fordeling av arbeidsoppgaver? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Fange opp signaler fra befolkningen.  

- Organisering av eldreomsorgen – felles ansvar for hele eldrerådet, godt samarbeid 

med helse- og omsorgssjefen som gir jevnlig informasjon og oppdatering.   

- Hverdagsmestring – prosjekt bør informeres ut til pensjonistforeningene. To siders 

informasjon i Tynsetmagasinet nr. 4/17 – «Flere skal kunne bli aktive i eget liv». 

Medlemmer i eldrerådet fra pensjonistforeningene informere sine medlemmer, og blir 

enig om hvem som informerer hvor.  

- Samferdsel, TT-ordning m.m. – dårlig offentlig kommunikasjon i utkantstrøk, 

ringbuss går ikke i utkanten, får lite ut av brukte ressurser/midler. Felles møte med 

eldrerådene i Nord-Østerdal, tipse om dette som en felles sak i regionen; Hva finnes 

av offentlig kommunikasjon og faktisk tilbud? Simen ansvarlig, kontakter TB og evt. 

fylket. Se på mulighet for bestillingsdrosjer. Problem for eldre at det ikke er tilbud om 

offentlig kommunikasjon. Bør formidles til Hedmark trafikk.  

- Byggsaker, bokollektiv – Olav ønsker å ta ekstra ansvar for området.  

- Kulturtilbud m.m. – samarbeid med kultursjefen, se sak 11/18, Elisabeth meransvar. 

- Velferdsteknologi og databruk - Simen meransvar, ønsker å delta på kurs for økt 

kunnskap. Eldrerådet motiverer til læring. Frivilligsentalen tilbyr kurs i databruk til 

eldre, innarbeidet i pensjonistforeningen.  

- Det forventes at rådmann orienterer sine tjenesteområder om at de skal sende saker til 

eldrerådet, når det er saker som angår dem.  

 

Sak 13/18 – Hvem reiser på den årlige konferanse for de kommunale eldrerådene i  

                    Hedmark 26. og 27. april på Hamar? 

- Magni deltar, annen deltaker velges ut fra temaer når innbydelse kommer, avventer.  

 

Sak 14/18 – Evt. saker til fylkeskonferansen – frist 1. mars 

- Ønske om orientering ang. situasjonen rundt velferdsteknologi i fylket. Henvendelse 

er sendt. 

 

Sak 15/18 – Eventuelt 

- Brukerråd innenfor institusjon og hjemmetjenesten, eldrerådet bør være i kontakt med 

disse rådene.  

- Siri Beate Fossum henvendt seg til leder ang. ttrafo`s tilbud om konsertforestilling 

rundt Vidar Sandbeck 100 år, hvem ønsker besøk? Tilbud til for eksempel eldredagen 

på Tjønnmosenteret og Enan. Leder tar kontakt og avtaler 2. oktober på dagtid Enan 

og ettermiddag Tjønnmosenteret, om dette er greit for institusjonene. Elisabeth hører 

med Tjønnmosenteret og Olav med Enan. 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 12. april kl. 13.00, Formannskapssalen 8. etg. rådhuset. 
 

 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


