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Møtedato: Torsdag 21. januar 2016 
Sted: Formannskapssalen 8. etasje Rådhuset  
Tid: Kl. 10.00-12.00 
Til stede: Karin Tronslien, Elisabeth Sandbakken, Simen Linjordet, Leif Håvard 

Henriksen, Olav Moen, Eva Eggen, Jon Tore Dalsegg, Anita Nygård Øien 
(sekretær) 

 
Referatet  sendes til: 
 Deltakerne 
 Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Arild Einar Trøen, Tynset Kommune  

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 21.01.2015  
 

Sak 1/16: Møteaktivitet. 

- Eldrerådet ønsker å bli brukt som et råd i utredningen av relevante saker, 
før det legges fram til behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal være 
befolkningens forlengede arm, det er for sent når utredningen allerede er på 
plass. 

- Elisabeth har pratet med Gøran Grøntvedt (kokk kjøkken) og Inga-Lill 
Rønning (enhetsleder Institusjonstjenesten) på Tjønnmosenteret. Elisabeth 
har snakket med dem om at Eldrerådet ønsker å bli involvert i saker som 
rådet bør se på før endringer skal gjøres. 
Eldrerådet mener at det bør være mer aktivitet på kjøkkenet, slik at de også 
kan lage mat til andre som kan komme innom og kjøpe mat. Eldrerådet 
ønsker å se på framtidige planer for kjøkkenet ved snakk om endringer der. 
Dette vil betinge at det på sikt tilføres mer ressurser.  

- Eldrerådet ønsker informasjon om prosessen rundt endringer i helse- og 
omsorgstjenesten i februar, med rådmann og evt. ordfører. Enhetsledere 
kan også bli med på møtet. Rådmann kan velge hvem som kan være med 
på dette. Anita kontakter rådmann vedr møtedato. Det åpnes for at Rådet 
for funksjonshemmede kan delta på dette møtet. 

 

Sak 2/16:  Forslag på saker rådet ønsker å arbeide med utenom saker fra  kommunens 

sakskart. 

- Innspill fra Olav vedr hjemmeboende – hvem skal brøyte for disse? De 
klarer ikke selv, men det legges opp til at flere skal bo hjemme. Er det 
kommunen eller er det andre som skal bistå dem? 
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- De som bor på Institusjon er for passive. De bør være mer med på 
aktiviteter, være oftere oppe for å gå og trene mer. Det savnes en aktivitør 
på institusjonstjenesten som kan bidra med dette. 

- Trapper utenfor rådhuset nevnte Leif Håvard:  
a) På vestsiden av rådhuset ligger det en trapp på vei ned til Stasjon. Hvem 
har ansvaret for å brøyte denne, er ofte glatt og vanskelig å gå på vinterstid. 
b) På nordsiden av rådhuset ved plakattavla er det også en trapp som ofte 
blir glatt og ulendt ved mye snøvær eller regn. Hvem rydder denne? 
c) På sørsiden av rådhuset er det en trapp ned til parkeringsplassen som 
også er ulendt og vanskelig å gå på vinterstid. 
Kan det være en mulighet å få lagt inn varme i disse trappene når vi får 
fjernvarme i nærheten, slik at disse er bare og fri for snø/is hele året? 
 

Sak 3/16: Kurs i april. 

Pensjonistpartiet i Hedmark har invitert til kurs i rådhuset på Tynset, onsdag 6. 
april kl. 10.00-15.00. Dette gjelder informasjon vedr Eldreråd, saksgang og 
oppgaver med mer.  Det kommer påmeldingsinformasjon etter hvert, og alle i 
Eldrerådet som vil delta kan varsle Anita som foretar påmelding.  
 

Sak 4/16: AKTIVINATUREN. Ansvar for opplegg. 

Dette gjelder møter for menn som bor hjemme, men de ønsker å åpne opp for 
damer i tillegg. De som er med på samarbeidet er Frivilligsentralen, Tynset 
Lions, Tynset Jeger- og fiskeforening, Tynset Rotary, Eldrerådet, Tynset 
Pensjonistforening, Tynset Turlag, FYSAK Tynset. 
 
Eldrerådet skal arrangere dette 19. april. Leif Håvard foreslår å dra til setra 
hans i Volsvangan, hvor de kan grille mat og gå seg en tur. Eldrerådet 
arrangerer kjøring for de som vil være med dit. Oppmøte på tirsdager kl. 12.00 
på Frivilligsentralen. Forslag fra Karin at alle i Eldrerådet er med denne dagen. 
 
Men Eldrerådet ønsker ikke å delta på dette videre, så Anita varsler 
Frivilligsentralen om at de ikke tas med på dette fremover. 

 

Sak 5/16: Eventuelt 

   

 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Nygård Øien 
sekretær 
 


