
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorg 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

19/28-4 14675/19 033 12.03.2019 

 

Møtedato: 07.03.2019   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Jon Tore Dalsegg, Olav Moen, Simen Linjordet, Magni Grue, Karin Tronslien, 

Erik Kindølshaug, Signe Marit Lium 

  

  

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2019 - MØTEREFERAT 07.03.2019  
 

Sak 8/19   - Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet godkjennes.  

 

Sak 9/19   - Årsmelding  

I fht. utkast endres tekst under markering av eldredagen noe. Uttalelse sendt Andersen + 

Fremming AS 31.10.18 ang. regulering Torvgata 4,6,7,8,9, ellers ingen endringer, 

godkjennes og oversendes kommunen.  

  

Sak 10/19 – Budsjett 2019 

Poster i regnskapet bør føres på riktig sted i 2019, samsvare med budsjett. 

Ønskelig at eldrerådet får budsjettet til uttalelse i god tid høsten 2019, slik at det kan 

påvirke resultatet innen vedtak fattes i kommunestyret. Hvis dette ikke skjer, skal saken 

utsettes.  

 

Sak 11/19 – Oppnevnelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer 

Starte arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer for eldrerådet. Retningslinjene skal lages 

etter samme mal som retningslinjer for internasjonalt råd. Retningslinjene må tilpasses den 

nye kommuneloven § 5-12 når denne blir vedtatt. Det settes ned en arbeidsgruppe som 

jobber frem retningslinjene, Olav som representant fra Kvikne og Karin fra Tynset, samt 

sekretær.  

 

Sak 12/19 – Talerett for eldrerådet i kommunestyret v/Simen og Olav 

Simen og Olav skal delta på årsmøte i Pensjonistforbundet og i den forbindelse forhører 

seg mer om erfaringer og nytteverdi av å ha talerett i kommunestyret. Forslag fra Signe 

Marit om at det nye kommunestyret høsten 2019 informeres om eldrerådets funksjon.  
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Sak 13/19 – Aktuelle telefonnummer i kulturhusfolderen 

Det kan la seg gjøre å få inn telefonnummer i kulturhusfolderen 

- Forslag om telefonnummer: 

o Legevakt 116117 

o Ruteopplysninger 915 02 040 

o Drosjebestilling – alle nummer 

- Ansvar for oppfølging: 

o Evt. de som er ansvarlig for produksjon av 

kulturhusfolderen, Karin hører med Steinar 

 

Sak 14/19 – Eldredagen 2019 – oppstart planlegging 

o Olav har kontaktet Bjørn Eidsvåg på N-Ø videregåendeskole, de har dessverre ikke 

mulighet til å delta ved arrangement på Kvikne. Jon Tore og Olav tar ansvar for 

arrangement på Kvikne 1. oktober, gjennomføres på samme måte som i 2018. 

o Videregående tar ansvar for Tynset på samme måte som i 2018, gjennomføres 1. 

oktober for hjemmeboende og tilrettelagte boliger i Tynset sentrum.  

o Sende ut invitasjon via hjemmetjenesten som en markedsføring, brukerne er veldig 

fornøyd med denne type informasjon/invitasjon. 

o Det settes inn en liten annonse i kulturhusfolderen, frist 10. august, med dato, 

klokkeslett, sted og påmeldingsfrist for både Tynset og Kvikne, Simen ansvarlig.  

o Må også inn i huskelappen i avisene + Tynsetingen og Kviknesiden, Simen 

ansvarlig. 

o Skyss muligheter avgjøres senere, evt. inn i invitasjon.  

o Tjønnmosenteret: Forslag om å engasjere Arild Nygaard som kan gå rundt på 

avdelingene, samt til kafeen for tilrettelagte boliger på Tjønnmosenterer, og synger 

kjente sanger for eldre. Evt. ekstra go`kake til kaffen denne dagen. Høre om 

Eldrekoret/Pensjonistkoret kan synge på Furumoen, de ansatte må selv ønske 

velkommen. Evt. høre med Johan Sundberg og Stein Nygård. 

o Det jobbes videre med planlegging gjennom våren.  

 

Sak 15/19 – Orienteringssaker 

- Bruk av midler fra «Den kulturelle spaserstokken» v/Magni 

Kultursjefen vil innkalle til møte ang. bruk av midlene. Deltakerne kommer med ønsker 

og forslag om kulturelle innslag. Forslag om at noe settes av til eldredagen for innleie av 

kulturelt innslag på enkelte av arrangementene. 

- Mottatt takkekort 

Eldrerådet har mottatt takkekort fra Beth sin familie.  

 

Sak 16/19 – Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 

A    Forslag om henvendelse til Teknisk avdeling ang. kulverten under jernbanen fra         

Parkveien. Denne blir veldig glatt, både vinter og ved skiftende værforhold. Ønske om 

rekkverk på begge sider slik at gående kan holde seg i denne når de bruker kulverten. 

Skriv sendes.  

 

B    Pågående sak i kommunen ang. utredning av tjenestestruktur i helse og omsorg.  

Referat fra siste møte i arbeidsgruppa og innspillet fra ansatte på Furumoen, ble delt ut. 

Investeringer i bygningsmessige endringer ser ut til å bli nødvendig for å oppnå et godt 

omsorgstilbud for fremtiden. På Kvikne jobber flere foreninger sammen om en felles 

uttalelse. Eldrerådet venter med uttalelse til delrapport foreligger i april. Eldrerådet ønsker 

informasjon fra HO-sjefen på neste møte, når delrapporten er lagt frem for formannskapet. 
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C    Høring av forskrift til Kommuneloven - høringsfrist 1. april. Pensjonistforbundet sin 

høringsuttalelse med argumenter delt ut. Eldrerådet bør ha en mening og sende inn et 

høringssvar, dette utarbeides av Olav, Simen og en politiker, Eva eller Signe Marit, og 

sendes rundt til medlemmene i rådet før det sendes inn innen 1. april. Møte 12. mars kl. 

11.00-13.30. 

 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 11. april, møterom Hemsen 9. etg. 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


