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Sak 8/20  Informasjon fra helse- og omsorgssjefen 

 Siste 3 år jobbet med tilpassing til ny fremtid, ny tjenestestruktur og nye 

rammevilkår. Tjenestestruktur vedtatt i kommunestyret des. 2019. Mye jobb 

gjenstår når det skal jobbes videre med innhold. Det etableres milepælplan for 

gjennomføring. 

 Fortsatt bemannede tjenester på Kvikne. Resten av tjenestene samles rundt 

Tjønnmosenteret.  

 Øker antall tilrettelagte boliger, mangler ubemannede boliger, 15 nye planlagt nær 

Tjønnmosenteret. Kongsheim blir tilrettelagte boliger, godt egnet med 10 

boenheter.Tilrettelagte boliger ved Tjønnmosenteret skal fungere som tidligere.  

 Korttidsavd. utvides og flyttes til ny 3. etg. på Tjønnmosenteret. Utvides til 15 

plasser med rom av forskjellige størrelse for å møte varierende behov. Byggestart 

tidlig i 2021. 

 Dagens skjerma flyttes til 1. etg. (Kårstua) og blir en del av langtidsavdelingen, 

med skjermet enhet. Organiseres våren 2021. Skjerma blir tilrettelagt botilbud for 

demente.  

 Legekontor flyttes midlertidig til Tjønnmosenteret, etter påske 2020. 

 Helsestasjon er midlertidig flyttet til kompetansesenteret, Trolig tilbake i 

kulturhuset i løpet av 2 år. 

 TFF skal driftes mer rasjonelt i takt med at brukergruppe endres. Gamle bygninger 

med behov for fornying.  

 Forsinkelser må påregnes. Viktig å nå målet. Vi få reduserte økonomiske rammer 

som må tilpasses, må bli bedre til å samarbeide på tvers, ta i bruk velferdsteknologi.  

Det er en stor endringsprosess som gjennomføres de nærmeste årene. En del av det 

totale bildet i kommunen.  

 Omveltninger kan skape noe uro i organisasjonen når målet er færre ledere og 
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færre ansatte. Avgang skjer naturlig, men ansatte må regne med å jobbe på en 

annen måte enn i dag, og på andre områder/avdelinger.  

 Ansatte, tillitsvalgte, verneombud deltar i prosessen.  

 Eldrerådet opptatt av innhold. Etterlyser representant fra eldrerådet inn i 

arbeidsgruppe. Rådet dras inn med tydelig dialog, skal komme med råd og innspill, 

delta i delprosjekter etter behov. Viktig ikke å komme for sent inn i prosesser. 

Motta jevnlig informasjon fra HO-sjefen.  

 Etterlyst avlastningsplasser på Enan. Viktig å huske at Enan ikke er institusjon, 

men tilrettelagte boliger og kommer under lovverk til hjemmetjenesten. Enan er 

heller ikke bemannet for å ta korttidsopphold. Behov for utstrakt hjemmesykepleie i 

Kvikneregionen, økt behov som krever ressurser/faglig bemanning. Helse og 

omsorg må vurdere hvordan ressurser skal brukes i hele tjenesten, krevende. 

Vurdere dagsenteropphold på Kvikne.  

 Tilrettelagte boliger har krav om et visst areal i leilighet/hybel, samt i fellesareal. 

 Aktivitetspark er utredet og vedtatt. Intensjoner om å få realisert, men avventer til 

bygging av 3. etg. er ferdigstilt for å unngå anleggsarbeid i parken.  

 Velferdsteknologi skal gis på lik linje med andre tjenester, etter behov og faglig 

vurdering.  

 Psykisk helsetjeneste er ikke nevnt i utredning, men i boligsosialhandlingsplan. 

Definert behov for forsterket bolig, som kommunen ikke har pr. nå. 

Hjemmetjenesten jobber sammen med psyk.helsetj. opp mot denne type pasienter..  

 Hjemmetjenester ytes etter behov og faglige vurdering, skal gi helsetjenester. 

Terskelen for tjenester kan økes. Behov som ikke er helsetjeneste kan dekkes av 

andre, f.eks frivillige.  

 

Sak 9/20  Informasjon om Nyby v/Maria Storberg 

 Nyby er en app, digital plattform, der frivilligheten kommuniserer med helse og 

omsorgstjenestene, pr. nå knyttet til Tjønnmosenteret og hjemmetjenesten. Kan 

utvides til flere tjenesteområder/avdelinger.  

 Legger ut oppdrag på app`n som kommer som en forespørsel, hvor frivillige kan 

melde seg og ta oppdrag de ønsker å ta.  

 Oppstart november 2019, fortsatt i utprøvingsfasen.  

 Avdelingene legger ut oppdragene. Pr. nå oppdrag som følgetjeneste til bl.a. 

tannlege og frisør, praktiske oppgaver som å skifte gardiner, pynte til jul, måke snø, 

bære ved. Sosiale oppdrag som ut og drikke kaffe. Matvert ved Tjønnmosenteret. 

Det er blitt lagt ut ca. 8 oppdrag i uka.  

 Har nå ca. 50 frivillige, fra studenter til unge og eldre voksne, og pensjonister. 

Spredt ut over hele kommunen.  

 Kan utvides og kobles til skole, NAV, dagsenter og andre behov.  

 De andre kommunene i regionen er også interessert.  

 Frivillige får opplæring. Ny frivilligkampanje skal gjentas. Samarbeider med 

Frivilligsentralen i fht. frivillige.   

 Alle oppdrag blir ikke tatt. Ingen binder seg til å ta oppdrag, tar det som passer, 

binder seg ikke til noe. 

 Frivillige må signere på taushetserklæring og avtale om at de er frivillige, og ikke 

kan ta betalt. Frivillige må levere politiattest, og avklares.  

 Det skal ta en oppsummering med frivillige for å høre deres erfaring.  

 

 



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   20/22-6  3 

 

Sak 10/20 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling 

 Godkjennes 

 

Sak 11/20 Orienteringssaker: 

a) Kulverten under jernbanen 

 Kåre Eldar snakket med leder i rådet for likestilling for funksjonshemmede, 

de har ikke tatt saken videre. Forrige eldreråd tok kontakt med teknisk etat i 

mars 2019. Reidun gjør en henvendelse til teknisk for skriftlig svar. 

b) Venterom ved togstasjon 

 Venterommet eies av Stasjonen. Bane NOR betaler leie frem til sommeren, 

usikkert hva som skjer videre. Prisen er satt ned, men Bane NOR mener det 

fortsatt er for dyrt. Det foregår en dialog mellom kommunen, Stasjon og 

Bane NOR. Positivt at det fortsatt stilles spørsmål ved saken. Dialog med 

pensjonistforeningen og rådet for likestilling for funksjonshemmede 

opprettes, og Stasjon, ansvar Oskar og Marie. Robert tar det opp i 

gruppemøte i Sp, informerer Marie i etterkant.  

c) Henvendelse fra Folldal eldreråd ang. finansieringsmodell for Frivilligsentraler 

 Reidun kontaktet Frivilligsentralen Tynset. Viktig å påvirke mot Innlandet 

eldreråd, svar er sendt til Folldal som tar dette med videre.   

d) «Leve hele livet» - vedtak i kommunestyret 

 «Leve hele livet» - kvalitetsreform, kopieres til alle medlemmer i eldrerådet. 

Reidun gir beskjed når den kan hentes på Servicetorget.  

e) Mottatt sak ang. klage Tjønnbakken Terrasse 

 Mottatt til orientering. 

f) Innspill ang. nettilgang i boliger v/Tjønnmosenteret 

 Har ikke automatisk tilgang til nett ved innflytting. Kommunen jobber med 

saken for å gi beboere tilgang. 

g) Evt. visekveld 

 Marie foreløpig ikke tatt kontakt med kultur, gjør dette.  

h) Ang. bestillingsdrosje 

 Begge drosjeselskaper har hengt opp plakater ved Stasjonen. Ingen av dem 

har mulighet til å stå der fast pr. nå, de har ingen fast parkeringsplass. Har 

søkt, men ikke fått svar. Politisk valgte medlemmer undersøker. 

 Bestillingsdrosje fast dag i uken, lik Alvdal, jobbes med av pensjonistpartiet, 

saken skal utredes og tas opp i kommunestyret.  

i) PC-kurs via Frivilligsentralen 

 Opplæring til eldre. 

j) Evt. velferdsteknologikurs/foredrag via Pensjonistforbundet 

 Kun fått tilbakemelding om interesse fra Folldal og Rendalen, trenger 

minimum 20 stk. for å gjennomføre. Tone informerer eldrerådet om 

velferdsteknologi i neste møte, kan informere pensjonistforeningene om 

ønskelig. 

k) Kjøp av tomt ved Tjønnmosenteret 

 Henvendelse til eldrerådet som har sendt henvendelse til kommunen og bedt 

om at eldrerådet blir tatt med på råd og får komme med høringsuttalelse. 

Hva mener eldrerådet? Viktigere å tenke innhold og tjenesteflyt enn hvor 

det bygges, men nærhet til Tjønnmosenteret bør prioriteres. Eldrerådet er 

mottakelig for innspill fra eldre, men må forholde seg til det som er vedtatt i 
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kommunestyret. 

l) 75-årsmarkering av frigjøringsdagen 

 Henvendelse fra ass.rådmann ang. 75-års markering av frigjøringsdagen og 

representant fra kommunen til fylket. Kort frist, eldrerådet støtter seg til 

kommunens forslag. 

m) Avisoppslag ang. Enan 

 Eldrerådet tar innspill fra Kvikne ang. avlastningsplass ved Enan til 

etterretning.  

 

Sak 12/20 Revidering av brosjyre 

 Når brosjyren er klar inviteres pressen til møte med hele eldrerådet for å 

synliggjøre hvem eldrerådet er.  

 Møteinnkalling og referat legges på kommunens hjemmeside.  

 

Sak 13/20 Saker medlemmene ønsker å ta opp 

 Saker meldes til leder i forkant av møter.  

   

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 2. april, Formannskapssalen 8. etg.  

 
 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


