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Møtedato: 20.04.2022   
Sted: Loftet   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Annemette Bekken, Robert Fonnås, Oskar Snarvold, Kåre Eldar Vang 
Deltok i deler av møtet: Merete Myhre Moen - ordfører, Bent Kvisle - skolesjef, Gudrun Bakke - 
Frivilligsentralen, Maria Storberg - Nyby, Maja Presthagen – Nyby 
Forfall: Marie K. Lorentzen, Nils Øian 

  

Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Helse- og omsorgssjef 
Kommunedirektør 
Hedmark Fylkes Eldreråd v/Bjørn Barkbu 

ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 20.04.2022  
22/21   Kl. 13.00 – 13.45 Info. og aktuelt fra ordfører Merete M. Moen 
 Ordføreren er oppdatert på hva Eldrerådet har fokus på. Pandemi har hatt mye fokus 

for kommunen de siste årene. Nå flyktninger. I kommunen jobbes det mye med planer, 
tar tid, kommer mange innspill. Kommunedelplan sentrum kommer nå, resten av 
kommunen følger deretter. Ønsker bosetting i hele kommunen. Boliger i sentrum har 
fokus. Viktig med dialog med tomteeiere. Tilvisningsavtale, når kommune og privat 
utbygger går sammen om utbygging av boliger. Utbygger får gode vilkår fra 
husbanken. Kommunen får tildelingsrett på 40 % av boligene. Viser til Brumunddal 
som har bygget flere slike boliger. Tildelingsavtaler, da er alle boliger kommunale, mot 
vanskeligstilte.  
Kommunen har fokus på å bygge institusjonsboliger, ikke boliger som egner seg for 
eldre, men heller bidra i et samarbeid. Noen boliger kan være rettet mot eldre, noen 
mot yngre funksjonshemmede og andre yngre. Kommunen ser på muligheter. Viktig 
med boliger der mange kan bo, og ingen blir stigmatisert. Hva er lurt for å komme i 
gang? Gi private aktører gode økonomiske løsninger for å bygge boliger i fellesskap.  

 Kommunestyret vil se på behov for tilrettelagte boliger, har kommunen mange nok? 
Boliger ved Tjønnmosenteret vil kunne dekke mange formål. Det gås en ny runde. Ser 
på hva Furumoen skal brukes til. Arbeidsgruppe jobber med dette. Det gjøres en 
vurdering av kjøkken Tjønnmosenteret og evt. utbygging. Jobbes med 
tildelingskriterier. Arbeidsgrupper jobber med disse sakene.  

 Tynset sykehus, ordfører sitter i referansegruppe mot sykehuset. Tilstedeværende 
ledelse skal bero ved sykehuset i 5-6 år fra nå. Utbygging er neste steg det skal jobbes 
med, videreutvikling er viktig. Viktig å ha fokus på det som kan utvikle sykehuset på 
Tynset, også sett opp mot hele Sykehuset Innlandet. Et mål å få inn igjen øyelege. 
Ordfører sender en henvendelse til dir. ved sykehuset, med kopi til Eldrerådet.  
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 Tannlege fra Tynset er under videreutdannelse som kjeveortoped, med støtte.  
 Jobber med direkteavganger på tog fra Østerdalen til Oslo.  
 Flyktninger – alle sitter på vent, Tynset har sagt ja til å ta imot 85 stk. Furumoen er 

klar til innflytning, i tillegg noen kommunale boliger. Amdo v/Savalen har i tillegg blitt 
godkjent som akuttmottak med 335 plasser. Kommunen har ikke noe med drift her, 
men bistår med helsetjenester. Frivilligheten er positive. Pr. nå virker det som 
flyktningstrømmen har stoppet noen opp. 

 Viktig med tilgjengelig mangfold, også ift. boligtomter i grendene rundt omkring.   
 Rådhusplassen, Feste har tegnet forslag til aktiviteter.  
 Jobber med skaterampe bak rådhuset.  
 Tronstutomta blir en grønn lunge. Kunstnerbolig og Rambu bør også få fine 

uteområder.  
 
            Kl. 14.45 – 15.30 Dialog med skolesjef Bent Kvisle, Frivilligsentralen   
                                         v/Gudrun og Nyby.no v/Maria og Maja 
 Leder Reidun synliggjør at Eldrerådet ønsker å se helhet i samfunnet ift. hva som rører 

seg fra den yngste til den eldste. Ønsker info. og dialog om hva som er aktuelt nå. 
Jobber for å bygge ned siloer, ønsker mer samhandling mellom sektorer og finne 
utfordringer som berører flere sektorer. Sterkt lovverk og taushetsplikt som styrer 
dette. Hvordan kan eldre være ressurs for yngre, og yngre for eldre? 

 Skolesjef Bent følger opp med at N-Ø og Tynset har en god skolehistorie, hele 
samfunnet er opptatt av skole og helhet, men denne svekkes som følge av 
samfunnsutvikling inkl. nettbruk. Hvordan utvikle robuste barn og unge, er en stor 
utfordring for samfunnet. Psykisk helse er viktig. Faller man ut av skole, faller man ut 
av arbeidslivet, gir helseutfordringer, alt vi gjør er viktig for fremtiden. Barnetall går 
ned. Gode oppvekstsvilkår, godt voksent liv og god alderdom er viktig for samfunnet 
vårt. Korona har bidratt til akselerering ift. økt skolefravær, og dermed fare for økt 
skolefrafall. Fravær øker ved alder. Tynset skiller seg ikke ut ift. nasjonale forhold. 30-
40 % økning til BUP. Er nøkkel større hjelpeapparat eller foreldrene og samhandling? 
Vi som samfunn må prøve å motvirke utviklingen, og samhandle på tvers for å få til 
dette. Barn og unge må læres opp til samhandling etter koronapandemien, unngå 
selvforsterkende utvikling.  

 Frivilligsentralen opplever at mange eldre er glad for å komme ut igjen, og ikke er 
engstelig for det. Frivillige er interessert i å jobbe som leksehjelp, besteforeldre m.m, 
som kan bistå mot yngre. Ønsker å gjøre mer mot barn og unge. Mat for hybelboere er 
arrangert, måtte ofte minnes på.  

 Nyby opplever interesse for å bidra og hjelpe til. Organisering av vaksinering er 
rekruttert gjennom Nyby. Nå er fokuset mot flyktninger. Ønsker å rekruttere nye 
grupper som frivillige. Kan opprette kontaktpunkter mot aktuelle valgfag på skolen. 
Skape gode generasjonsmøter, utenfor nettet. Leve hele livet handler om tiltak mot alle 
aldersgrupper, og kommunen må selv avgjøre hvor de ønsker å starte.  

 Frafall i oppvekstperioden øker, og å snu dette er en langdryg og krevende jobb. 
Eldrerådet stiller spørsmål ved hvordan denne utfordringen skal løses. Sterke nasjonale 
føringer kom før koronapandemien gjennom barnevernsreformen. Barnevern sammen 
med alle må jobbe mer forebyggende. Spesialundervisning gir stigmatisering, en positiv 
rettighet, men kan virke mot sin hensikt, derfor skal flere innenfor det normale 
forløpet. Faglige diskusjoner med felles målsetting blir viktig. Fritid minst like viktig 
som skolehverdagen. «Bli her kampanje» blir like viktig som «Kom hit kampanje».  

 Hva kan utfordringene kalles for ikke å gjøres skremmende med en diagnose? 
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Bruke andre ordlyder enn f.eks. adferdsvansker o.l. 
Fadderordninger kan være en viktig ordning, mot videregående skole. Evt. en gruppe 
ungdommer som ønsker å gjøre noe for andre. Eldredagen viste et godt samspill 
mellom eldre og yngre på videregående skole, som skjedde av seg selv da de kom 
sammen, generasjonskløfta ble veldig lav. Skole og frivillighet bør ha et tettere 
samarbeid. Frivilligheten ønsker å komme til skolen for å presentere seg, inkl. Nyby. 
Viktig å kjenne på følelsen av samhold, og gjøre noe sammen.  

 
22/22   Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte 
 Godkjennes.  

 
Orienteringssaker 
 
22/23   Dialogmøte «Leve hele livet» Innlandet 
 Det jobbes med dialog mot kommunene. Kommer til Tynset 1. juni, på 

Kompetansesenteret.  
 

22/24   Tildelingskriterier Helse og omsorg 
 Sak i kommunestyret 26. april. Vært i kontakt med Jan Kåre Moan, som vil sende 

Eldrerådet sitt innspill. Saken utsettes trolig. 18. mai vil styringsgruppen ha møte med 
rådene. Høringsmøte med rådene 23. juni.  
 

22/25   Oppnevnt ny kontaktperson – Innlandet fylkes eldreråd 
 Bjørn Barkbu, valgt inn Innlandet Fylkes Eldreråd fra Utdanningsforbundet. Skal motta 

Eldrerådets møtereferater. Eldrerådet vil også motta referat fra Innlandet Fylkes 
Eldreråd.  

 
22/26   Eldrerådskonferanse Innlandet 11. – 12. mai 
 Arrangeres på Lillehammer. Påmeldingsfrist 1. mai. Gratis for 2 representanter fra 

Eldrerådet. Ta kontakt med Reidun for felles påmelding.  
 
22/27   Prosjekt hjemmeboende demente tidlig fase 
 Mail fra helseleder Toril Nyhus, har noe ubrukte midler mot hjemmeboende demente. 

Reidun og Kåre Eldar deltatt i møte med helsetjenesten. Startpunkt blir først evt. 
1.1.23. Bruker tid på å forberede prosjektet. Viktig å komme tidlig inn med tjenester 
som kommunen alt har, for å skape trygghet for pasient og pårørende. Lavterskel 
tilbud.  

 
22/28   Henvendelse fra gruppen «Aktiv alderdom» ang. bolig og et aldrende  
            samfunn 
 Eldrerådet viser til møtet med Ordfører, der boliger var et tema. KS sin «Håndbok i 

aldersvennlig lokalsamfunn» ble også nevnt.  
 
Oppfølgingssaker 
 
22/29   Eldredagen 2022 
 Leder tatt kontakt med videregående skole for videre samarbeid om eldredagen. 

Ønsker torsdag 6. oktober på Tynset. Kommunedirektør er ønsket som festtaler, blir 
på slutten av dagen som følge av formannskapsmøte samme dag. HO-sjef vil også 
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delta. Kommunedirektør er også ønsket som festtaler på Kvikne, forslag torsdag 13. 
oktober.   

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Ass. kommunedirektør Amund Årvelta er ønsket til neste møte i Eldrerådet.  

 
 Neste møte i Eldrerådet: Tirsdag 7. juni, Loftet 

 


