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MØTEREFERAT ELDRERÅDET 20.04.2017
Sak 10/17:

Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 16.03.17.
Vedr pkt. 7/17. Rendalen har IKKE aktivitetssenter. Men de har sendt søknader
i forbindelse med å opprette dette, og Olav Moen snakket med dem vedr
søknadsskjemaene.

Sak 11/17:

Høring kommunikasjonsstrategi
Alle i Eldrerådet er fornøyd vedr dette dokumentet. Elisabeth Sandbakken har
skrevet tilbakemelding vedr dette som sendes Tynset kommune.

Sak 12/17:

Innspill til saker til felles regionmøte for Eldrerådene i Fjellregionen
torsdag 1. juni.
- Frivillighet. Man er avhengig av en del frivillighet for å bistå de eldre.
Frivillighet kan også være del av å aktivisere andre. Mulig man trenger en leder
som kan koordinere ulike aktiviteter som organiseres for de eldre. Skal Tynset
kommune bistå mer i disse aktivitetene? Olav Moen leste også høyt fra avtalen
mellom Tynset kommune og Tynset Frivilligsentral, vedr oppgaver som begge
parter har i denne avtalen. Kan være fint om leder Gudrun P. Bakken for Tynset
Frivilligsentral blir med på felles regionmøte, og snakker om de
oppgaver/prosjekter de gjør.
- Prosjektleder for Aktivitetssenter i Våler. I Våler har de et prosjekt hvor de
har en koordinator som jobber med aktiviteter for de eldre, denne ligger under
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kultur hos dem. De har også snakket om bruk av frivillighet i sitt arbeid. Dette
er også viktig vedr blant annet integrering av alle aldersgrupper i et
Aktivitetssenter. Elisabeth/Olav undersøker med prosjektleder om hun kan bli
med på felles regionmøte og fortelle hva de jobber med i Våler.
- Aktivitør fra Tynset kommune (evt leder) kan komme og fortelle om de
aktiviteter de har for de som er med på Dagsenteret. Spørre andre kommuner
om de har Aktivitør, og om eventuelt noen aktivitører fra andre kommuner kan
snakke på møtet 1. juni. Anita hører med leder for Dagsenteret, om en person
derfra kan fortelle om sine aktiviteter på fellesmøte 1. juni.
- Aktivitet, hvor flink er alle til å ta vare på egen aktivitet? Når gis det
informasjon til andre vedr hvilke tilbud som finnes i kommunen?
Alle har ansvar for egenaktivitet, samt et engasjement i det som styres felles.
- Sentralt Eldreombud. En uttalelse fra møtet vedr om man har behov og
trenger dette?
- Utdanning i regionen for flere sykepleiere. Man trenger uttalelse fra rådene
vedr tiltak for å høyne sykepleiere i regionen. De burde hatt mer lokal
utdanning fortsatt, slik at vi får mer sykepleiere. Olav Moen forhørte seg mer
vedr utdanningen underveis i møtet. Den lokale utdanninga slutta i 2007 her på
Tynset. Utdanning er nå på Elverum, samt praksis («tørrtrening») på Elverum,
og rene praksisplasser her på Tynset. De jobber med å få tilbake gammel
ordning, og de ønsker tilbakemelding fra Eldrerådet.
- Bemanning innenfor helsetjenesten. Generell diskusjon vedr økt
grunnbemanning i helsesektoren, i stedet for å leie vikarer. Regionen kan gi
tilbakemelding/forslag på felles tilbakemelding på dette, som Høgskolen i
Hedmark skal motta.
- Innkalling til felles regionmøte; sende forslag til program til de andre
Eldrerådene. Spørre hvor mange som kjem og hvor mange som vil ha lunsj
etterpå. Eldrerådet Tynset spanderer kaffe/te og kake først på dagen, og hver
enkelt kan kjøpe lunsj senere på dagen. Tidspunkt kl. 10-15 kan være passe,
samme tidspunkt som på Os i 2016. Innslag musikk underveis, kanskje fra
Kulturskolen? Elisabeth Sandbakken undersøker mer vedr dette.
Sak 13/17:

Eventuelt
- Ref. fra kurs velferdsteknologi (Elisabeth Sandbakken). Håvard/Elisabeth var
der på Tynset, litt «markedsføring» av teknologien også. Noen kommuner har
innført teknologi som skal tas i bruk fremover. Folldal har begynt med dette, og
det er lettere at flere følger opp etterpå.
- Brev til Statens Vegvesen og oppfølging videre vedr vei nedenfor kirken.
Elisabeth S leste opp brev hun har satt opp til Statens Vegvesen som ble
godkjent.
- Kurs Elverum 12. mai halvdagskurs, Elisabeth S lurte på om dette kan
overføres via nett. Anita undersøker om det er mulig å få dette via nett.
- Olav snakket om kjøring til Kirkenær, og de avklarte tog/buss
- Brosjyre ved sangkor på Savalen 27.04.17, og det er gratis konsert oppå der
for de eldre. Det settes opp buss som kjøres til Savalen..
- Legge plan for møter i Eldrerådet Tynset for 2017. Anita setter opp forslag og
sender til medlemmene. Møter for Eldrerådet på torsdager nesten 3 uker før
kommunestyremøter, for å få med innspill på saker på neste møte.
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Med hilsen
Anita Nygård Øien
konsulent - lønn/personal
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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