
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

19/28-12 70916/19 033 30.10.2019 

 

Møtedato: 24.10.2019   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Tore Torud, Olav Moen, Erik Kindølshaug, Magni Grue, Karin Tronslien 

Meldt forfall: Simen Linjordet, Politisk valgte representanter er ikke oppnevnt av nytt 

kommunestyre pr. 24.10.19 

  

   

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2019 - MØTEREFERAT 24.10.2019  
 

Sak 36/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 34/19 – c) Frivilligdagen er 5. desember. 

 Referatet godkjennes. 

 

Sak 37/19 Oppsummering av eldredagen, og veien videre for eldredagen 

 Egen oppsummering er utarbeidet av leder og vedlagt. Denne kan også være en 

veiledning for arrangementet neste år. Største jobben er informasjon og å ta imot 

påmeldinger i fht. NØVGS, noe mer jobb med arrangementet på Kvikne. Eldre i 

kommunen er veldig fornøyd med arrangementet, og tilbakemelding er at 

eldrerådet gjør en god jobb.  

 

Sak 38/19 Retningslinjer for eldrerådet – se vedlegg 

 Informasjon ang. valg på nytt eldreråd bør bredere ut, slik at flest mulig 

organisasjoner har mulighet til å komme med forslag til medlemmer. Viktig med 

så god sammensetning som mulig.  

Det gjøres noen endringer i forslaget, deretter sendes det til kommunestyret for 

godkjenning/vedtak.  

 

Sak 39/19 Brev – Fremtidens eldreomsorg – se vedlegg 

 Eldrerådet har forfattet et brev som sendes til de politiske partiene i Tynset 

kommunestyret, med kopi til andre partier, samt helse- og omsorgssjefen.  

 

Sak 40/19  Orienteringssaker 

a) Høringsuttalelse ang. bestemmelser og veiledning for skilt og 

reklameinnretninger  

Uttalelsen er sendt 06.09.19.  
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b) Høringsuttalelse ang. ny politisk styringsmodell i Tynset kommune 

Uttalelsen er sendt 11.09.19. 

 

Sak 41/19 Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 

 Nytt eldreråd – hvem innkaller til nytt møte, hvem overlapper? Rådet skal 

konstituere seg, selv velge leder og nestleder. Leder tar kontakt med ass. rådmann 

og forhører seg.  

 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 28. november, Formannskapssalen 8. etg., konstituering 

av nytt eldreråd, kun gammel leder møter. 

 
 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


