
 

TYNSET KOMMUNE 
 

 

Møtereferat Eldrerådet  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

19/28-8 30713/19 033 24.05.2019 

 

Møtedato: 23.05.2019   
Sted: Kommunestyresalen   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Olav Moen, Magni Grue, Simen Linjordet, Erik Kindølshaug, Einar Røe, 

Karin Tronslien. 

Meldt forfall: Eva Eggen, Jon Tore Dalsegg, Signe Marit Lium. 

  

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2019 - MØTEREFERAT 23.05.2019  

 
Sak 24/19   Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Sak 18/19, nest siste avsnitt korrigeres/tilføyes: Utjevningsoverføringer for 2019 er 

totalt 34,5 millioner, 9 mill. av disse blir ikke brukt til helse og omsorg.  

Referat godkjennes. 

 

Sak 25/19   Eldredagen 2019 

 Kunngjøring: 

o Det sendes invitasjon til alle hjemmeboende som har besøk av 

hjemmesykepleien – Karin ansvarlig.  

o Annonse i kulturhusfolder har frist 10. august. Få med dato, tidspunkt, sted og 

innhold, samt navn og telefonnummer til den som skal motta påmelding – 

Simen ansvarlig.  

o Kunngjøres også i Puls, På tråden og Kviknesida noen dager før påmld. frist. 

 Videregående: 

o Karin avtaler påmeldingsfrist ved videregåendeskole m/Bjørn Eidsvåg. Om 

mulig oppfordres idrettslinja til å snakke litt om eldre og aktivitet. 

 Enan: 

o Olav tar imot påmld., frist 24. sept. Mat bestilles evt. fra hotellet på Kvikne, 

kuvertpris ca. 150 kr. Johan og Stein underholder. 

 Tjønnmosenteret:  

o Karin har gjennomført møte med avdelingsledere, de sørger for oppslag og 

bestiller mat fra kjøkkenet, samt tar imot Arild Negård. Han spiller på langtid 

og skjerma, samt i kantina kl. 17.00. De som ønsker fra Kongsheim, møter 

opp i kantina. Eldrerådet tar ikke ansvar for institusjoner/boliger med egne 

ressurser. De må for senere år selv ta ansvar for markering av dagen.  

 Furumoen:  
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o Karin undersøker videre ang. Furumoen. Evt. Johan og Stein på 

ettermiddagen, etter Kvikne. Det skjer mye på Furumoen, mulig de selv må ta 

ansvar for markering, med kake fra eldrerådet.  

 Transport:  

o Kunngjøres i invitasjon, de som trenger transport må si ifra, organiseres med 

hjelp fra pensjonistforeninga. 

 

Sak 26/19   Utkast til høringssvar – Torggt. detaljregulering 

Simen og Karin forfattet uttalelse, ingen kommentarer til denne. Sekretær daterer og sender 

til kommunen på vegne av eldrerådet, innen fristen 27. mai. 

 

Sak 27/19   Møteplan høsten 2019 

Torsdag 19. september kl. 13.00 – Elgtråkket 

Torsdag 24. oktober kl. 13.00 – Formannskapssalen 

Torsdag 28. november kl. 13.00 – Formannskapssalen – Rådmann og økonomisjef informerer 

om kommunens budsjett og aktiviteter for 2020, felles med rådet for likestilling for 

funksjonshemmede. 

 

Sak 28/19   Boligbygging i sentrum – ala Alfarheim 

Viktig å satse på boliger i sentrum, øremerket eldre. Eldrerådet sender innspill til kommunen. 

Viktig med fellesareal, som stue, i hver etasje. Skal være til utleie for eldre, med 

livsløpsstandard og dermed mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Viktig at prisene 

ikke settes for høyt, slik at noen ikke ekskluderes pga. økonomi. Kun kommunen kan få 

investeringstilskudd for å bygge, og må dermed ta ansvar for å administrer drift. Evt. stiftelse 

eller boligbyggerlag som bygger og drifter. Ønsker ekskursjon til Vålertunet. Eldrerådet 

anbefaler bruk av gamle Tronstua tomta. Eldrerådet setter ned arbeidsgruppe med 3 stk. som 

jobber med dette. Olav, Magni og Karin utgjør arbeidsgruppen for boligbygging. Olav 

undersøker med Arne Tobru i Våler ang. besøk der. 

Forslag om parkområde med enkel forskjønning utenfor Rambu.  

 

Sak 29/19   Orienteringssaker 

a) Innspill datert 2/5-19 ang. tjenestestruktur HO 

Innspill er 2/5 sendt gruppa som jobber med utvikling av tjenestestruktur i kommunen. 

b) Svar ang. rekkverk i kulvert 

Svar er etterlyst, og det er muntlig informert om at gulv skal freses opp slik at det blir mer 

ruglete og mindre glatt. Rekkverk ikke aktuelt da man ikke kan røre veggene som er 

fundament for jernbanen.  

c) Ref. fra ekskursjonstur ang. aktivitetspark 

Karin deltok på tur til Røros og Melhus. Så på park utenfor sykehjemmet på Røros og ved 

omsorgstunet på Melhus. Mange muligheter i ett apparat anbefales. Melhus hadde anlagt stor 

platting med mange forskjellige apparater som var egnet for oppegående eldre. Åpent for alle 

å bruke, blir også brukt av mange. Omsorgstunet ser ikke så godt aktiviteten som foregår, 

men det var kafè ved omsorgstunet hvor beboerne kunne spise både frokost og middag. 

Veldig bra innspill, en kombinasjon av disse to ved Tjønnmosenteret kan bli veldig bra. 

Kantina bør bli et samlingssted for alle, skape mer aktivitet.  

d) Omregulering Kjølmoen – høring 

Eldrerådet har ingen innspill utover at det er ønskelig med private utleiere av boliger til eldre. 

Olav tar en prat med VS-Entreprenør.  

e) Invitasjon til konferanse «Bolig hele livet» 

Eldre og bolig-konferanse i Kristiansand 24. og 25. september. Olav vurdere deltakelse.  
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Sak 30/19   Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp  

- Situasjon for legene ang. plassmangel: Trist at det tar lang tid å få på plass riktig 

antall legehjemler. Viktig med midlertidig løsning. Eldrerådet bør være med og presse 

på. Pensjonistforbundet ønsket redegjørelse, denne er utarbeidet av kommuneoverlege 

Selmer og oversendt.  

Eldrerådet ønsker en orientering fra HO-sjefen ang. legesituasjonen på neste møte. 

- Godtgjøring: Krav om godtgjøring for folkevalgte leveres sekretær, senest på neste 

møte 13. juni.  

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 13. juni, Formannskapssalen 8. etg.  

 
 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


