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Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

17/129-3 5580/17 033 17.02.2017 

 
Møtedato: 16.02.2017 
Sted: Formannskapssalen, 8. etasje 
Tid: Kl. 13.30-15.30 
Til stede: Elisabeth Sandbakken, Leif Håvard Moen, Simen Linjordet, Eva Eggen, Jon 

Tore Dalsegg, Olav Moen, Karin Tronslien, Anita Nygård Øien (sekretær) 

  

Referatet sendes til: 
  Deltakerne 
  Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Arild Einar Trøen, Tynset Kommune  
Øystein Kyrre Johansen, Tynset Kommune  

 
MØTEREFERAT ELDRERÅDET 16.02.2017  
 
Sak 1/17: Prosjekt SAM-AKS, spesialsykepleier Mari Melbye Øien kommer og 

informerer om dette. 
Gjennomgang via PC og fremvisning, i forhold til jobben de gjør og hvem som 
er med på dette. Hun er på Tjønnmosenteret en gang pr måned, og er der noen 
ganger også på mandager i intern undervisning til de ansatte.  
 

Sak 2/17: Velferdsteknologi, Leif Håvard Henriksen gir referat fra kurs. 
Han delte ut en del kurspapirer derfra, gikk litt gjennom dette. 
Fokus på flere eldre, flere bor hjemme lengre, færre folk til å ta vare på oss. 
Han har snakket med helse- og omsorgssjef her, og kan evt være med på møter 
i Tynset kommune når de skal se mer på dette. 
1. mars skal han på møte på Elverum, som Pensjonistforeningen arrangerer 
vedr velferdsteknologi. 
 

Sak 3/17: Kurstilbud (vedr utsendt informasjon fra sekretær).  

- Konferanse til Eldrerådene i Elverum 26.-27. april 2017, arr. Hedmark 

fylkeskommune.  

De som reiser dit er Simen Linjordet og Leif Håvard Henriksen. Sekretær 
melder dem på kurset. 

- Kurs i Eldrerådsarbeid i Grue, arr. Pensjonistforbundet. 
Fra Eldrerådet kan 1 medlem og sekretær reise og få dekket kurset. Om 
andre reiser dit i tillegg koster kurset kr. 3.000, og reise kommer da i 
tillegg. Karin Tronslien ønsker å reise dit, sekretær undersøker om hun kan 
reise. 
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Sak 4/17: Eventuelt 
- Demensomsorg i Tynset kommune  

Eldrerådet har sett på utkast til dette vedr fremtidens demensutfordring. 
Veldig bra for dem dette gjelder. Planen legges opp slik at man ikke skal 
kunne slite ut de pårørende. Utredningstiden kan være ganske lang, inntil 
omtrent et halvt år. Litt avhengig av pasienten og hva som prøves ut 
underveis. Kanskje være tydeligere i planen på at det ikke bare er de 
pårørende som har ansvaret her. Koordinator står det også nevnt i utkastet, 
er dette aktivitetskoordinator som Eldrerådet har tenkt på?  
 

- Midler til sittebenker fra pensjonistforeningen 
Eldrerådet har fått kr 3.000 fra Pensjonistforeningen. Dette dekker utgifter 
ved innkjøp av materialer. En person skal snekkere vederlagsfritt.  
 

- Brev fra Statens Vegvesen 

Eldrerådet ønsker fortsatt 50 km/t på den strekningen. Kan søke om ønske 
om midlertidig senkning av fart når noe foregår på kirken. Men Tynset 
kommune ser på planene og sender inn innspill på dette vedr 
planregulering. I tillegg har Tynset kirkelige fellesråd også sendt inn brev 
vedr fotgjengerovergang. Avventer dette inntil videre. 
 

- Fellesmøte alle Eldreråd i regionen. Når og hvor? Har Eldrerådet Tynset 

saker til dette? 

Eldrerådet i Tynset skal ha neste fellesmøte for alle Eldreråd i regionen. 
Elisabeth Sandbakken ønsker møte tidligere på året.  
Temaer: Teknologi vedr tilganger til nett/app. etc., Frivillighet, Sentralt 
Eldreombud. 
 

- Aktivitetssenter på Enan. Olav Moen redegjør for dette. 
Dette tas opp på neste møte, rakk ikke dette. 
 

- Godkjenning referat fra møte 24. november 2016. 

Vedr Sak 38/16 Eventuelt.  
Eldrerådet mener det er behov for Eldreombud sentralt. Brevet sendt fra 
Tore Torud ble misforstått hos Eldrerådet, de svarte at de ikke trengte dette 
lokalt. Se mer på dette til neste møte. 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Nygård Øien 
Sekretær Eldrerådet 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


