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Til stede: Simen Linjordet, Karin Tronslien, Magni Grue, Olav Moen, Erik Kindølshaug, 

Jon Tore Dalsegg, Eva Eggen. Leif Håvard Henriksen deltok på sak 19. Helse- og 

omsorgssjef, Øystein K. Johansen, deltok på sak 18.  

  

   

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2019 - MØTEREFERAT 11.04.2019  
 

Sak 17/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Tilføyes: Eva Eggen meldte forfall til møte 7.3.19. 

- Sak 11/19 – Olav og Karin deltar fra eldrerådet, de representerer ikke Kvikne eller 

Tynset spesifikt.  

- Sak 16/19 – b) Etter setning 2 tilføyes: Eldrerådet synes det var mange gode tanker 

i dette skrivet. 

 

Sak 18/19 Informasjon fra helse- og omsorgssjefen – utredning tjenestestruktur 

-Eldrerådet lest delrapport, er oppdatert og opplever mer kjøtt på beinet. Rådet uttrykker at 

de har sovet i timen i fht. sammensetninga av gruppa.  

 

-Arbeidsgruppe skal ikke være for stor, relevante aktører skal dras inn under veis. Innspill 

skal dekke opp deltakelse. Dette er en utredning av tjenestestruktur, helse og omsorg skal 

klare å dekke de behov som er, og som tjenesten skal ta ansvar for.  

 

-Alt det jobbes med og diskuteres skal komme frem i referat. De som ikke har tilgang på 

data, eller ikke finner referatet, kan gå på servicetorget og få utskrift av det de ønsker.  

 

-Delrapport behandlet i formannskapet 11.4. – fornøyd med prosessen. Det gis tydelige 

signaler om at Enan fortsatt skal driftes som tilrettelagte boliger. Bemanning styres av 

faglige behov hos brukere/beboere.  For øvrig oppfattes scenario 4 som mest aktuelt. 

Furumoen og Tronstua er arealer hvor man kan tenke bofellesskap med helse og 

omsorgstilbud etter behov. 
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- Tilrettelagte boliger og omsorgsboliger er det samme, dvs. boliger som er tilpasset for å 

kunne yte tjenester som dekker beboerens helse – og omsorgsbehov døgnet rundt, de 

bemannes etter behov som følge av faglig begrunnelse og vedtak til den enkelte beboer.  

 

- Innhold i hverdagen er viktig for eldre. I pågående utredning er det ikke mulig å gå inn 

på alle områder, men jobbe med struktur uten for mange detaljer, da det ikke er en del av 

dette utredningsarbeidet.  

 

-Eldrerådet oppfordres til å invitere vedtakskontoret for å få et innblikk i kriteriene for 

tildeling av tjenester. Disse ligger på hjemmesiden, de kan også fås ved henvendelse til 

servicetorget.  

 

- Det er jobbet med rammeplaner i kommunen, som gir føringer for fremtidig planlegging.  

Tjenestegjennomgang er viktig bakgrunn for utredningen, samt kontakt med kommuner 

som har gjort sine endringer på en vellykket måte. Handler om kompetanse i 

hjemmetjenesten, hjemmebaserte tjenester er satsning, mindre antall institusjonsplasser, 

flere korttidsplasser for å skape trygghet for de som er svært dårlig, men bor i eget hjem. 

Strukturell endring, geografisk samling av kompetanse og ressurser ses som nødvendig 

samfunnsutvikling generelt, det er ikke mulig å drifte helse- og omsorgstjenester i hver 

krok i en langstrakt kommune. Kommunen må til slutt prioritere, og tilpasse seg 

fremtiden. Alle bør begynne å planlegge egen alderdom tidlig i 50-årene.  

 

- Telemarksforskning har på oppdrag fra en gruppe på Kvikne kommet frem til at HO i 

Tynset utløser 9 mill. i utgiftsutjevning pga. avstander og antall innbyggere. Politisk valg 

hvor disse pengene styres. Kommunestyret har lagt inn en bestilling til HO om utredning, 

dette blir gjort. Kommunestyret må så ta et valg på hvordan penger skal brukes.  

 

-Endelig rapport til høring skal legges ut i uke 23. Eldrerådet har møte i uke 24, 13. juni, 

HO-sjef deltar med oppdatert informasjon. 

 

Sak 19/19 Orientering ang. Stortingsmld. «Leve hele livet» v/Leif Håvard 

Henriksen 

-5 viktige punkter: - aldersvennlig samfunn, - aktivitet og fellesskap, - sammenheng i 

tjenestene, - mat og måltider, - helsehjelp.  

-Eget ansvar for egen alderdom, man må begynne å planlegge alderdommen når man 

passerer 50, planlegge bolig og hvor man vil bo i fht. aktuelle tjenester. Det kan gis stønad 

gjennom Husbanken for planlegging av boligen, inntil 25 000. Utover dette kan man evt. 

få lån fra Husbanken for utføring. Bostøtte kan gis til enslige minstepensjonister, må 

søkes.  

-Frivillighet vil bli viktig for å delta i felles sosiale aktiviteter for eldre. Velferdsteknologi 

blir også viktig faktor. Sammenheng i tjenesten, gi helhetlige tjenester og møte de samme 

personene. Pårørende er en viktig ressurs i alderdommen, men mange har ikke det i 

nærheten. Aktivitet og mestring gir trygghet. Fylkesmannen er tillagt ansvar for 

oppfølging i kommunene, og kommer til Tynset 18. september.  

 

Sak 20/19 Referat fra fylkeskonferansen for eldreråd 

Olav og Karin deltok på konferansen, bra konferanse med gode forelesere. Matglede 

hadde mye fokus, samt eldes med glede og glimt i øyet. Mulig få foreleser til Tynset for 

kåseri, pris undersøkes. Evt. invitere andre kommuner, mot å betale inngangspris.  
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Eidskog kommune – trygghet for eldre hjemmeboende – imponerende. Det gjøres mye bra 

for eldre rundt omkring i landet, vi må ta lærdom av dette. Kommer evt. tilbake til saken 

senere. 

 

Sak 21/19 Innspill til utredningsprosessen i Helse og omsorg 

Eldrerådet bør komme med et skriftlig innspill på det som er relevant i fht. scenarier. Se på 

tilrettelagte boliger. Plan for budskap til Tynset sine innbyggere. Synliggjøre at det må 

forsettes å jobbe når prosessen er avsluttet. Holde på gamle Tronstua-tomta og Furumoen. 

Magni, Simen og Karin utarbeider uttalelse. Holde seg konkret til hva høringen dreier seg 

om, dvs. strukturering av tjenesten. Møtes tirsdag 23. april kl. 12.00 på Hemsen i 9. etg.  

 

Sak 22/19 Orienteringssaker 

a) Status/planlegging eldredagen 2019 

Karin bestilt Arild Nygård til 1. okt., farter rundt på Tjønnmosenteret, spiller, synger og 

snakker med beboere. Hver enkelt avd. oppfordres til å markere denne dagen, Karin 

avklarer med leder institusjonstjenesten. Det tas kontakt med vg-skole etter hvert. Kvikne 

har alt under kontroll.  

b) Brev til Teknisk avdeling 

Leder sendt brev ang. kulvert under jernbane. Foreløpig svar mottatt.  

 

Sak 23/19 Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 

- Høring områderegulering for Østerdalsporten Nord, eldrerådet ser ikke behov for å 

komme med uttalelse i saken.  

- Høringssvar ny forskrift eldreråd er sendt, ligger på regjeringen.no 

- Eva og Jon Tore forfall 23. mai, vara innkalles. 

 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 23. mai, møterom Elgtråkket 9. etg. 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


