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De politiske partiene i Tynset kommune 

 

 

 

FREMTIDENS ELDREOMSORG I TYNSET 

 

 
Pleie- og omsorgssktoren ble i budsjettvedtaket for 2019, pålagt å spare 8,5 mill i 2020. 

Som svar på dette, ble det igangsatt en omfattende prosess for å gå gjennom hele strukturen for 

tjenesten i kommunen. Formannskapet var styringsgruppa i denne prosessen. 

 

Resultatet av denne utredningen endte opp med en omfattende plan som skulle behandles 1.oktober   

av det sittende  kommunestyret. Behandlingen endte med utsettelse av hele saken. Hvilke krav som 

skulle inn i den videre prosessen, er ukjent for eldrerådet. Vi vil derfor gi vårt syn på hva vi mener 

bør vektlegges når saken nå skal arbeides med videre: 

 

• Vi vet at det blir flere eldre, men vi vet ikke i hvilken forfatning de eldre vil være og hvor 

omfattende hjelpebehovene  vil bli.  Derfor må  arbeide med hverdagsmestring og 

rehabilitering ha en stor plass for å redusere hjelpebehovet og øke trivselen. 

 

• Eldre skal ha et liv som innbefatter: 

 1) aktivitet og fellesskap, 

 2) gode måltider, 

 3) helsehjelp, 

 4) sammenheng i tjenestene 

 5) i et aldersvennlig samfunn. 

 ( jmfr. st.melding nr 15: «Leve hele livet») 

 

For å oppnå dette, er det helt påkrevet å tenke langsiktig i det planarbeide som pågår, noe 

arbeidsgruppa har gjort. At de har konkludert med å samle alle omsorgstjenestene ( med unntak av 

Kvikneområde), rundt Tjønnmosenteret, synes å være en fremtidsrettet utvikling nettopp for å 

oppnå kostnadsbesparelser og gi gode tjenester. 

 

Har politikerne forståelse for denne tankegangen? Vi er noe i tvil om det, da det i debatten om saken 

ble fremmet forslag om å benytte Furumoenområdet til et fremtidig bo-og servicesenter. Da vil man 

allikevel få avstand til hjemmetjenesten og oppnår ikke effekten av å samle tjenestene. For å kunne 

bo i et slikt senter, skal man i utgangspunktet ha et vedtak om hjelpetiltak fra pleie-og 

omsorgstjenesten i kommunen. Dessuten vil en slik plassering hindre beboerne i selv å oppsøke 

servicetjenester i sentrum og føre et mer aktivt sosialt liv. Det er tungt å gå fra sentrumskjernen og 

opp til Furumoen, og særlig problematisk på vinterføre. Derfor vil vi si klart ifra  at Tronstutomta er 

det eneste mulige alternativet til et slikt senter. 

 

 

Tynset eldreråd 

 

 

 

 

Tynset den.... 


