
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet  
 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
21/2-10 14127/21 033 15.06.2021 

 
Møtedato: 10.06.2021   
Sted: Loftet   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Per Kristian Bangen, Nils Øian, Oskar Snarvold, Kåre Eldar Vang 
Meldt forfall: Marie K. Lorentzen, Frode Flaa, Robert Fonnås 

  

   
Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Aud Løkken 
Helse- og omsorgssjef 
Kommunedirektør 

ELDRERÅDET 2021 - MØTEREFERAT 10.06.2021  
 
21/25 Informasjon vedrørende: 

1. Innspill til Kommunedelplan for Tynset By 2022–2035 
2. Innspill til Kommunens arealplan 2022-2035 

 
 Eldrerådet har gitt Formannskapet innspill til kommunedelplan for Tynset By, det er 

også levert innspill til kommunens arealplan.  
 

21/21 «Samskap» v/G. B. Listhaug har presentert skissene av Tynset Folkehelsepark 
– rekreasjonsområde Tylldalsveien 2/Kongsveien 12 – se e-post tilsendt 10.05.21 
 
 Eldrerådet erfarer at saken er blitt godt belyst fra flere sider, med kronikker og 

leserinnlegg hvor det også er bredde i alder på de som har uttalt seg. Eldrerådet 
viser til rådets tidligere uttalelser, og registrerer innspill og diskusjoner.  
 

21/29 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
 Godkjennes.  

 
Orienteringssaker 
 
21/24 Husbanken krever uttalelse fra Eldrerådet knyttet til utviklingsprosessen – 
spesielt ang. ny rehabiliterings- og korttidsavdeling på Tjønnmosenteret – Eldrerådets leder 
har oversendt uttalelse via helse- og omsorgssjef 
 
 Uttalelsen er sendt ut til Eldrerådets medlemmer. 
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21/30 Informasjonsperm – med årsmelding og løpende referater blir stående på 
Biblioteket, Frivilligsentralen og Kvikne Hotell. 
 
 Effektuert. Eldrerådets uttalelse ang. kommunedelplan og arealplan skal også settes 

inn i permen, samt uttalelse til Husbanken ang. utviklingsprosessen/utbygging. Kåre 
Eldar ansvarlig. Frode ansvarlig for Kvikne. Det rettes spørsmål til eldrerådet fra 
enkeltpersoner. Eldrerådet har åpne møter, publikum kan overvære møtene.  

 
21/9 Middagsservering på Frivilligsentralen 
 
 Åpnet opp igjen etter nedstenging som følge av korona, middag vil foregå siste 

fredag i mnd. Middag + dessert kr 100,-. Interesserte tar kontakt med Gudrun 
Bakken for påmelding. Skyss er gratis. Det er gitt tilskudd fra Stiftelsen Dam siden 
Frivilligsentralen er tilknytte Seniornytt Norge. Enkeltpersoner oppfordres til å ta 
kontakt med Frivilligsentralen for sosiale opplevelser.  

 
21/31 Deltagelse i brukergruppe kulturtjenesten 
 
 Reidun representant fra eldrerådet. Gjennomført møte i forkant av dialogmøte med 

representanter fra barnehage, skole og kultur. Fokus på møteplasser på tvers av 
generasjoner, og møteplasser og kulturopplevelser for eldre. Reidun sender ut 
referater, blir vedlagt dette referatet.  

 
21/32 Deltagelse i dialogmøte – se e-post tilsendt 10.05.21 
 
 Formøte, se over. Eldrerådet og De unges råd er trukket inn under kultur. Repr. Fra 

De unges råd Thea Mathilde Fremmergård, samt Reidun fra Eldrerådet deltok.  
Jobbet frem satsningsområder, møteplasser og kulturopplevelser for eldre, gode 
øyeblikk på tvers av generasjoner. 

 
21/33 Samarbeid med Internasjonalt råd – møte utsatt til høsten pga. koronasituasjonen 
 
 Ny møteplan for høsten 2021 avgjør når møtet blir gjennomført. 

 
Drøftingssaker 
 
21/34 Etablering av helsefellesskap – se tilsendt henvendelse fra brukerrepresentant 
Jørund Hassel og sak i kommunestyret 18.05.21 
 
 Må godkjennes i kommunestyrer og helseforetak. Det er gjort en saksfremstilling og 

sakvurdering til kommunestyret 18.5., Tynset har vedtatt å støtte etablering av 
helsefellesskap. Binder ikke kommunen i prinsipielle spørsmål. Eldrerådet støtter 
seg til vedtak i Tynset kommune, og stoler på at vi blir i varetatt gjennom dette 
vedtaket. Eldrerådet gir en uttalelse. 

 
21/20 Innspill til plassering av «Dagsturhytta» - se e-post tilsendt 12.05.21 
 
 Frist for innspill 22.06.21  
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 Føringer er lagt fra Statsforvalteren.  
 Man ser i media at mange er engasjert. Viktig å tenke hele kommunen. 

Kommunestyret bestemmer beliggenhet. Å motta en dagsturhytte vil også føre til 
kostnader for kommunen, som Kommunestyret må bevilge og tenk totalkostnad. 

 Eldrerådet ser det som viktig å ta hensyn som Statsforvalteren viser til: Startpunkt 
nært et stort tettsted i kommunen, godt med parkeringsplasser, bør knyttes til 
allerede eksisterende turmål, økt bruk krever drift og vedlikehold, avfallshåndtering 
og toalettfasiliteter, enkel adkomst for alle, også for barnehager og skole, 
tilgjengelig hele året, krever fjellgrunn eller ringmur. 

 Eldrerådet kommer med en generell uttalelse og støtter føringer som er lagt, 
føringene gjør at eldrerådet føler seg ivaretatt, eldre skal ha mulighet til å besøke 
dagsturhytta. 

 Eldrerådet er for dagsturhytte, men ønsker mer informasjon inkl. kostnadsoverslag, 
sanitæranlegg, drift og vedlikehold.  

 
21/27 Teamsmøte på Loftet: «Leve hele livet» - torsdag 10. juni kl. 9-11 – Tema: 
Tverrsektorielt samarbeid og folkehelse – Hvem ønsker å delta? – Gi Reidun beskjed innen 
7. juni. 
 
 Reidun påmeldt, men fikk ikke mulighet til å delta. Eldrerådet har ikke deltatt på 

møtet i dag, men ønsker å delta ved senere anledninger.  
 
21/35 Eldredagen 1. oktober 2021 – nedfelle arbeidsgruppe 
 
 Det er håp om gjennomføring i år. Det jobbes etter samme mal som i fjor. Det er 

foreløpig ikke tatt kontakt med VGS., Reidun tar kontakt med rektor så fort som 
mulig. Eldrerådet jobber felles mot eldredagen.  

 Frode drar inn Pensjonistforeningen på Kvikne, som vil står for arrangementet på 
Kvikne likt tidligere år, lager egen arbeidsgruppe.  

 
21/36 Møteplan høsten 2021  
 25. august kl. 13.00 Loftet 
 22. september kl. 13.00 Loftet 
 3. november kl. 13.00 Loftet 

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Ingen innkomne saker.  

 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 25. august kl. 13.00 på Loftet i kulturhuset. 
 
 
Tillegg til referat til orientering: 
Eldredagen på Tynset flyttes fra 1. oktober til torsdag 30. september, og gjennomføres i 
samarbeid med Nord-Østerdal Videregåendeskole på skolen.   
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


