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Eldrerådet 
 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
21/2-12 18526/21 033 30.08.2021 

 
Møtedato: 25.08.2021   
Sted: Loftet, Rådhuset   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Kåre Eldar Vang, Nils Øian, Jan Kåre Moan, Frode Flaa, 
Ingveig Vangen, Jan Inge Nordeng 
Meldt forfall: Marie K. Lorentzen, Robert Fonnås, Oskar Snarvold 

  

   
Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Aud Løkken 
Helse- og omsorgssjef 
Kommunedirektør 

ELDRERÅDET 2021 - MØTEREFERAT 25.08.2021  
 
21/37 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Godkjennes 

 
Orienteringssaker 
 
21/20 Innspill til plassering av «Dagsturhytta» 
 Det er sendt innspill til kommunen, kopi sendt medlemmene.  

 
20/25   Bestillingsdrosje – melding om politisk vedtak ang. transporttilbud 
 Kommunestyret har fattet vedtak ang. bestillingsdrosje og det er ikke avsatt midler 

nå, men saken tas med videre til jobben med virksomhetsplan 2022-2025. N-Ø 
Transport og Tynset Taxisentral er fra Eldrerådet informert om det politiske 
vedtaket.  

 
21/38   Besøk av Matgledekorpset 
 Matgledekorpset skulle besøkt Tynset i dag, hvor Reidun og Marie skulle delta, 

men kommet beskjed om ny dato 24. november.  
 Tynset v/kjøkkensjef ser på Matgledekorpset som inspirasjon. Viktig for å styrke 

fokus på ernæring og måltidshygge, samarbeid mellom kjøkken og avdelingene for å 
styrke ernæringskompetanse, samt videreføre og utvikle oppvarming av mat.  

 
21/19  Kulturfolderen 
 Kommer i posten hvert ½ år, eldrerådet har opplevd å bli møtt på sitt innspill i fht. 

at denne nå ikke er fult digitalisert. Nyhetsbrev kjøres ut hver mnd., og 
papirutgaven finnes i egne permer på biblioteket, Frivilligsentralen og hotellet på 
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Kvikne. 600 000 pensjonister er ikke på nett, og med dette i tankene bør 
kommunene sende ut informasjon til innbyggerne i papirformat. Kommunestyre 
representantene i Eldrerådet bør ta dette til kommunestyret. Dette kan gjelde andre 
ting enn info. i kulturhusfolderen. Mye kan settes inn i Tynset Magasinet, slik at 
mer info. kommer i papirform. Kinoprogram savnes av både eldre og yngre. Kultur 
bør få tilbakemelding ved neste møte med Eldrerådet. Dette tas videre.  

 
21/9    Frivilligsentralen 
 Middag og data er i gang igjen på Frivilligsentralen. Middag serveres til 100 kr, 

skyss er gratis. Kommunen har fått midler til gjennomføring gjennom stiftelsen 
Dam.  

 
Oppfølgingssaker 
 
21/35 Eldredagen - Tynset og Kvikne – henholdsvis 30.9. kl. 12.00 og 6.10. 
 
 Tynset: Det er opprettet kontakt med rektor ved N-Ø VGS, Anne Buttingsrud. 

VGS ønsker samarbeid, god læring for helse og oppvekst, musikk, idrett og matfag. 
Smittevern teamet er orientert og gir pr. i dag klarsignal. Dette er et offentlig 
arrangement, mulig å samle 100 personer pr. i dag. 16- og 17- åringer vaksineres 
nå. Det tas ny kontakt med VGS i starten av september, setter da påmeldingsfrist på 
invitasjon og sender ut denne. Kuvertpris må inn i invitasjon. 
 Gunvor Andbo Nygaard holder ord for dagen.  
Invitasjon: Kommunedirektøren og ny HO-sjef (begynner 1.okt.). 
Velkomstkomite: Medlemmer og varamedlemmer, inklusiv politiske medlemmer 
møter folket ved ankomst for veiledning. Oppmøte torsdag 30.9. ca. k. 11.30. 
Leder ønsker velkommen og presenterer programmet for dagen. 

 Kvikne: Kjører eget arrangement ved hotellet den 6. oktober, i samarbeid med 
Pensjonistforeningen. Ørnulf Holte kommer til hotellet for underholdning med 
gamle Gluntan låter. Det blir eget opplegg for Enan, mens hjemmeboende inviteres 
til hotellet. Det settes kuvertpris, ca. 150-200 kr pr. pers. Mulig 
Pensjonistforeningen på Kvikne kan subsidiere noe på Kvikne.  

 Frode undersøker kuvertpris med hotellet på Kvikne og Reidun med VGS.  
 Økonomi: Underholdning dekkes av Den kulturelle spaserstokken.  
 Annonsering: Nyhetsbrev Kultur, Tynsetingen, Retten og Kviknesiden. Skriftlig 

invitasjon til hjemmeboende, tilrettelagte boliger og dagsenter.  
 Eget opplegg i institusjon v/Tjønnmosenteret: Det serveres kake til kaffen og 

underholdning med musikk. Dette blir ikke samme dag. Forslag om musikklinjen, 
evt. ungdomsbedrift v/musikklinja, Bendik Qvam eller Tore Reppe som 
underholdning.   

 Aldersgrense 65 år, om man blir spurt.  
 
21/33   Samarbeid med Internasjonalt råd i møte 22.09.21 
 Internasjonalt råd inviteres til neste møte i Eldrerådet 22. sept. De får også 

invitasjon til eldredagen, som kan deles ut.  
 
21/39   Kulvert – innspill mottatt 
 Eldrerådet har hatt fokus på denne i flere omganger, da kulverten oppleves som 

glatt og rekkverk mangler. Det er tidligere gitt beskjed fra Tekniske om at rekkverk 
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ikke er aktuelt, da veggene er fundament for jernbanen (mai 2019). Viktig med god 
strøing når det er glatt. Evt. frittstående rekkverk, uten feste i veggene, men med 
feste i gulv. Frese opp gulvet skulle gjøres, er dette gjort? Det gjøres en 
henvendelse til Tekniske for sammen å se på løsninger, Kåre Eldar ansvarlig.  

 
Drøftingssaker 
 
21/22  Øyelege mangel på Tynset 
 Leder er blitt kontaktet ang. savn av øyelege. Ordfører ble kontaktet i vinter og hun 

sendte mail til direktør Øien ved sykehuset, samt kommuneoverlege Bjørnstad-
Tuveng. Det jobbes mot Helse Sør-Øst for å finne en løsning, langvarig prosess. 
Alle blir nå henvist til Elverum. Hvor står saken?  Viktig å holde denne saken varm. 
Kjøp av praksisen koster mye. Leder tar kontakt med ordfører igjen for å høre hvor 
saken står, og om Eldrerådet kan gjøre noe mer. Evt. få øyelege sørfra og hit noen 
dager i mnd. evt. Nordsjømodell. Eldrerådet må synliggjøre behovet. Optikere her 
på Tynset ser et stort behov for øyelege.  

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Ingen saker meldt.  

 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 22. september, Loftet 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


