TYNSET KOMMUNE
Eldrerådet

Møtereferat
Saksnr.

22/81-4

L.nr.
4381/22

Arkivkode

033

Dato
18.03.2022

Møtedato: 09.03.2022
Sted: Loftet
Tid: 13.00 – 15.30
Til stede: Kåre Eldar Vang, Oskar Snarvold, Frode Flaa, Marie K. Lorentzen, Reidun Kirkbakk,
Robert Fonnås, Nils Øian.
Referatet sendes til:
Deltakerne og varamedlemmer
Helse- og omsorgssjef
Kommunedirektør

ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 09.03.2022
22/14 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møter
 Godkjennes.
Orienteringssaker
22/13 Utkast til årsmelding 2021
 Ingen kommentarer til utkastet.
22/15 Kontakt med Teknisk avd. ang. skilting utendørs og inne på legesenteret
 Kåre Eldar har vært i kontakt med Teknisk pr. telefon. De har notert ønsker, og noen
skilting er alt kommet opp. Ute skiltes det bedre til våren når parkeringsplassen
ferdigstilles.
Opplysning mottatt i etterkant av møtet; midlertidig skilting for parkeringsplasser til
legekontoret vil skje NÅ i tilknytning til hovedinngang, permanent oppmerking skjer til
sommeren.
21/39 Kulvert har fått montert gelender
 Gelenderet kan virke litt lavt, men fungerer greit. Eldrerådet er veldig fornøyd med at
det er kommet på plass.
22/16 Svarbrev til Kvikne Pensjonistforening ang. innspill folkeavstemning
fylkesstruktur
 Det ble tatt kontakt med ordfører, og svar er sendt til Kvikne Pensjonistforening.
22/17 Innspill folkeavstemning fylkesstruktur – sendt ordfører 28.01.22 – svar fra
ordfører samme dag

TYNSET KOMMUNE
 Kommunen la til rette slik at alle som ønsket å avgi stemme fikk hjelp om ønskelig.
22/18 Møteinvitasjon Dagsturhytta Innlandet vedrørende plassering
 Kåre Eldar og Reidun deltok på møtet, sammen med flere kommunale råd.
Gjennomgang av fordeler/ulemper ved de 10 foreslåtte områder for plassering.
Sanitæranlegg kreves. Saken skal opp i kommunestyret i mars. Eldrerådet imøteser
kommunedirektørens utredning i saken. Eldrerådet viser til sitt tidligere innspill av
15.06.21, se vedlegg.
22/19 Innspill til Strategiplan Helsefellesskap Innlandet
 Reidun og Kåre Eldar gjennomført møte med HO-sjef, deretter sendt uttalelse ang.
strategiplan for Helsefellesskap Innlandet. Svart på 5 spørsmål om:
- Forbedringsområder mellom sykehus og kommuner
- Tjenester nær pasient/innbygger
- Hva er viktig for innbygger for bruk av velferdsteknologi og digitale helsetjenester
- Hvordan kommuner og sykehus skal legge til rette for innbyggeres deltakelse i
planlegging av fremtiden helsetjenester
- Andre momenter, se vedlegg
Oppfølgingssaker
22/20 Avklare om det skal sendes nytt innspill på plasseringa av Dagturhytta Innlandet
 Avklart, se sak 22/18.
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp
 Helse- og omsorgsutvalget er ønsket i et møte med eldrerådet. Jan Kåre Moan som
leder i utvalget ønskes inn for informasjon, i tillegg til Nils som sitter i eldrerådet.
Tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester, må inn i rådets møte i april, da saken
skal opp i kommunestyret i mai.
 Gjennom media har Eldrerådet fått kjennskap til ryggoperasjoner ved Tynset sykehus i
samarbeid med St. Olavs Hospital, som Sykehuset Innlandet har avslått. Dette opptar
Eldrerådet med tanke på fremtidig tilbud og drift for Tynset sykehus. Det vil bli gjort
en muntlig henvendelse til regionrådet via ordfører. Dernest en skriftlig henvendelse
om at Eldrerådet ønsker at dette diskuteres i Regionrådet.
 Viktig med innspill fra Eldrerådet ang. parkeringsplasser bak ved det nye legesenteret,
vanskelig å få parkere pr. nå, se sak 22/15.
 Ønskelig med gjesteinfo. i hvert møte.
 Etter innspill har leder vært i kontakt med skolesjef Bent Kvisle ang. dialog om
frivillighet på tvers av generasjoner, og behov opp mot skolesektoren etter langvarige
konsekvenser av to år med pandemi for barn og unge. Kan frivilligheten kobles inn mot
skolen? Reidun tar ny kontakt og hører om Bent fortsatt kan ønske seg inn i rådet for
utvekling i saken.
 Kvikne har ledige boliger og kan ønske flyktninger fra Ukraina, som kan integreres i
samfunnet. Det er tillit til at kommunen jobber med dette, uten lange saksganger.
 Eldredagen 2022 bør planlegges tidlig. Ønskelig at kommunedirektøren blir gjestetaler
denne dagen, både på Tynset og Kvikne.
 Kino på dagtid x 1 pr. mnd. for flere grupper, bl.a. eldre. Kinosjef jobber med saken.
 Tjenestestruktur, utvikling HO, referat ligger på kommunens hjemmeside.
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 TynsetTeknolab, som har endret navn til Tynset Makerspace, orienterer om sine
aktiviteter. Kåre Eldar og Oskar vært på møte. Laben er på plass i nye lokaler.
Introduksjonsdag i uke 15, 21. april, da inviteres brukergrupper på besøk for å se hva
teknolaben har å tilby forskjellige grupper, også eldre brukere. De har mye interessant
for flere grupper. Blir offentliggjort.
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 20. april, Loftet
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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