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Hedmark Fylkes Eldreråd

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 30.11.2017
Sak 36/17 Rådmann og økonomisjef informerer om kommunens budsjett for 2018 –
Rådet for likestilling for funksjonshemmede deltar
- Presentasjon av ny økonomisjef. Tøffe økonomiske rammer. Stabilt/økende
folketall som positivt påvirker overføringer fra Staten.
- Satsningsområder bestemmes av kommunestyret. Kompetanse og rekruttering ses
som viktig å jobbe med. Jobber bl.a. med desentralisert sykepleierutdanning på
Tynset. Livsmestring og hverdagsmestring har fokus, sammen med digitalisering,
vedlikehold og salg av kommunale bygg/eiendommer, samt næring.
- Omstillingsbehov i 2018 tilsvarende 17 665 000, det meste tas fra kutt i sektorene
og vel 5 millioner tas fra disposisjonsfond.
- Nye prosjektet i 2018 – gir et investeringsbehov på 27 145 000 kr. Omfatter bl.a.
heis i rådhuset, parkering sykehusskogen, tilførselsløype NØVGS, forprosjekt
svømmehall – renovering, basseng TFF renoveres, biler og IKT helse og omsorg,
kjøkkenoppgradering Tjønnmosenteret, lydisolering kulturskola, nye stoler
storsalen.
- Skole og barnehage er prioriterte områder.
- Helse og omsorg – psykolog, psykiatribolig TFF, KAD seng psykiatri pålagt, nye
krav til legevakt, kostnader teknologi. Utfordringer struktur – drifter på 4 plasser,
personellstyring jobbes videre med. Jobber med 5 prosjekter. Plassmangel
legekontor, ny akuttforskrift. Redusere institusjon med 4 plasser og 3 årsverk.
- Skole reel vekst i rammene for 2018, Helse og omsorg en reel nedgang i 2018.
- Mulig å inntektsgradere kommunale tjenester, for eksempel trygghetsalarm, dette
er et politisk spørsmål.
- Budsjett foreløpig forslag, vedtas i kommunestyret 14. desember.
Sak 37/17 Godkjenning av referat fra forrige møte
- Referatet godkjennes uten bemerkning.
Sak 38/17 Valg av leder og nestleder

TYNSET KOMMUNE
-

-

Elisabeth Sandbakken går etter eget ønske av som leder av Eldrerådet, hun takkes
av alle for jobben hun har gjort som leder av rådet gjennom 2 år, uvurderlig
utført. Eldrerådet har kommet langt i ønsket retning og det er ønskelig å fortsette i
samme spor.
Karin Tronslien og Simen Linjordet forslås som kandidater til leder og nestleder
vervene. Etter skriftlig avstemning velges Karin til ny leder med 4 stemmer og
Simen til ny nestleder med 3 stemmer.

Sak 39/17 Planlegge møter 2018
- Alle bidrar med saker. Viktig å jobbe med saker som engasjerer Eldrerådet, kan
gå til etatsjefer og etterspørre saker, komme med innspill. Eldrerådets
medlemmer fra kommunestyret kan komme med Eldrerådets innspill i saker på
kommunestyremøtene. Prosess rundt forventet omstrukturering vil starte i 2018,
men ingen endringer det året. Komiteene i kommunestyret vil jobbe med struktur
i 2018. Eldrerådet må ha kontakt med komiteen som jobber med helse og omsorg,
følge med og komme med innspill i fht. organisering. Einar Røe er leder av
komiteen pleie, omsorg, helse, sosial. Se for øvrig kommunens hjemmeside for å
se hvem som sitter i den enkelte komite. (Se under politikk og samfunn til venstre
på forsiden, deretter under utvalg og partier.) Ønskelig at etatsjefer bidrar med
saker til Eldrerådet, også andre en Helse og omsorg. Leder møte med sekretær og
setter opp saksliste 1 ½ uke før møtene i rådet.
-

Møter første halvår 2018 holdes på torsdager kl. 13.00 – 15.30 følgende datoer:
o 1. februar – Grupperom 9. etg. Rådhuset
o 1. mars – Grupperom 9. etg. Rådhuset
o 12. april – Formannskapssalen 8. etg. Rådhuset
o 24. mai – Grupperom 9. etg. Rådhuset

Sak 40/17 Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp
- Ingen saker.

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 1. februar 2018 kl. 13.00,

Med hilsen
Tone Finstad Rønning
førstekonsulent
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Saksnr.: 17/129-26

2

