
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet 
 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
20/22-16 65500/20 033 24.08.2020 

 
Møtedato: 19.08.2020   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Frode Flaa, Kåre Eldar Vang, Nils Øian. 
Ikke møtt: Marie Lorentzen, Oskar Snarvold, Robert Fonnås. 
(Jfr. pkt. 6 i retningslinjene er rådet beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er tilstede.) 
 
Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Rådmann 
Helse- og omsorgssjef  
Aud Løkken i Innlandet fylkes eldreråd 

ELDRERÅDET 2020 - MØTEREFERAT 19.08.2020  
 
29/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

o Referatet godkjennes 
 
 Orienteringssaker 
30/20 Møte Handelstorget 18/8-20 (26/20 b)) 

o Kåre Eldar og Reidun møtte. Norconsult har utarbeidet skisseforslag til torget. 
Forprosjektering ble vedtatt i juni. Parkeringsplass nærmest rådhuset, 
møteplass mot næringsbyggene, gjennomgangsåre mot Aasbygget, forbi 
sport`n og banken. Universell utforming. Forslag om vannfontene og 
sitteplasser på møteplassen, evt. ingen parkeringsplasser på torget. Dette skal 
opp i formannskapet 20. august, det bestemmes da hvilket forslag det skal gås 
videre med. 1. og 2. etasje i Aasbygget er reservert næringsvirksomhet, resten 
leiligheter. Politikerne bestemmer, deretter anbudsrunde som skal være klar i 
løpet av desember. Kontrahøringer i februar, byggestart april 2021, ferdig 
sommeren 2021.  
Et torg bør være bilfritt, gjerne med parkering bak Hektoen bygget, men det er 
av sikkerhetsmessige grunner ikke mulig å stenge veien. Vanskelig å stoppe 
parkering pr. nå, men mulig å gjøre endringer senere. 

 
 Oppfølgingssaker 
25/20  a) Eldredagen 

o Kommer som notat i kulturhusfolderen, men denne digitaliseres og det er 
foreløpig ikke kommet ut informasjon om eldredagen.  
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o Kommuneoverlegen mener det er for tidlig å ta et standpunkt i fht. eldredagen 
pr. nå. Det er pr. nå ingen smittetilfeller, men dette kan endres. Oppstår det en 
situasjon uten kontroll i fht. smittespredning vil dagen måtte avlyses.  

o Videregåendeskole gjennomfører dagen, men med de begrensninger 
kommuneoverlegen evt. legger.  

o Kunngjøringer kommer i kulturhusfolder, Østlendingen, Retten og 
Kviknesida. 

o Vil det bli trygt nok for eldre å delta? Sårbargruppe og vanskelig å bestemme 
noe pr. nå. Eldrerådet ønsker ikke å «utløse» en smittesituasjon.  

o Invitasjon er forberedt. Det tas kontakt med vgs. for å høre frist de må ha for 
påmelding i fht. mat m.m. Bestemmelse ang. gjennomføring eller ikke tas i 
september i fht. smittesituasjon.  

o Kvikne gjennomfører arrangementet på hotellet, om smittesituasjon tillater 
det.  
 

25/20 b) Bestillingsdrosje 
o Det er skrevet et forslag til kommunestyret v/Nils. Pensjonistpartiet har 

tidligere tatt opp saken, men ikke fått respons. Foreslått fast ukedag, med 
egenbetaling på 50 kr pr. tur. Bør inn i budsjett for 2021 med kr 50 000. 
Reidun underskriver og sender til ordfører. 
 

25/20 c) Eldrerådskonferansen i november 
o Det bør avklares hvem som reiser, selv om det fortsatt er uklart om 

konferansen blir gjennomført pga. koronasituasjonen. Det foreslås at leder og 
nestleder deltar om konferansen gjennomføres.  

 
 Drøftingssaker 
31/20 Teleslynge i offentlige rom 

o Det er teleslynge i Storsalen og Veslesalen i rådhuset. Eldrerådet ønsker å 
jobbe videre med økt tilgang på hørselshjelpemidler i offentlige rom på 
Tynset. Kommunens møterom bør ha teleslynge. Kåre Eldar tar ansvar for 
videre jobbing.  
 

32/20 Møteplan høsten 2020 
o Onsdag 7. oktober, formannskapssalen 8. etg. kl. 13.00. 
o Onsdag 18. november, formannskapssalen 8. etg. kl. 13.00. 

 
33/20 Kulturhusfolderen digitaliseres 

o Hva gjør eldrerådet i fht. dette? Innsparing er grunnlaget for digitaliseringen. 
Mange er ikke på nett, og har ikke kunnskap om hvor de skal innhente 
informasjon som kommer i folderen. Eldreråd ønsker at folderen fortsatt skal 
komme i papirutgave. Det sendes en henvendelse til kulturetaten, ordfører og 
rådmann og ber om at papirutgaven beholdes.  

 
34/20 Evt. saker medlemmene ønsker å ta opp 

o «Leve hele livet» ønskes tatt grundigere opp og diskuteres i eldrerådet. Helse- 
og omsorgssjef inviteres til neste møte i eldrerådet, for informasjon om nå 
situasjonen, få en oversikt over tjenestestruktur og fremdriftsplan, samt se 
nærmere på «Leve hele livet». Alle medlemmer setter seg inn i kap. 8 i «Leve 
hele livet» til neste møte, fra s. 145.   
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o Handlingsplan for eldrerådet bør utarbeides årlig, for å ha en plan for hva rådet 
spesifikt ønsker å jobbe med og være forberedt til. Andre uforutsett saker 
kommer i tillegg.  

o Forslag om å innkalle pensjonistforeningene i Tynset og Kvikne til et møte 
med eldrerådet, leder og nestleder inviteres.  
 

 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 7. oktober kl. 13.00, Formannskapssalen 8. etg.  
 
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


