
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

  

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

15/191-32 42198/17 033 20.12.2017 

 

Møtedato

: 

 30.11.2017 

Sted:  Tynset Rådhus 

Tid:  12.00 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen. Kurt Fossum, Eva Eggen, Berit Lund, Mari 

Morønning 

Referatet  sendes til:    Deltakerne  

   

  

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 

2015/2016/2017 MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Sak 34: Godkjenning av referat 04.10.2017. 

              Godkjent. 

 

Sak 35: Møteplan for 2018. 

              Torsdag 25.01.2018, kl.11.00, torsdag 08.03.2018, kl.11.00, torsdag 19.04. 2018, 

kl.  

              11.00, torsdag 31.05. 2018, kl. 11.00. 

 

Sak 36: Sender på nytt brev til kommunen angående parkering forbudt Alfarheimgata. 

 

Sak 37: 

Rådmann og økonomisjef informerer om kommunens budsjett for 2018 –  

Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Eldrerådet deltar. 

 

- Presentasjon av ny økonomisjef. 

- Tøffe økonomiske rammer. Stabilt/økende folketall som positivt påvirker overføringer fra  

  Staten.  

- Satsningsområder bestemmes av kommunestyret. Kompetanse og rekruttering ses som viktig  

  å jobbe med. Jobber bl.a. med desentralisert sykepleierutdanning på Tynset. Livsmestring  

  og hverdagsmestring har fokus, sammen med digitalisering, vedlikehold og salg av   

  kommunale bygg/eiendommer, samt næring.  

- Omstillingsbehov i 2018 tilsvarende 17 665 000, det meste tas fra kutt i sektorene og vel 5  

   millioner tas fra disposisjonsfond.  

- Nye prosjektet i 2018 – gir et investeringsbehov på 27 145 000 kr. Omfatter bl.a. heis i  

  rådhuset, parkering sykehusskogen, tilførselsløype NØVGS, forprosjekt svømmehall –    

  renovering, basseng TFF renoveres, biler og IKT helse og omsorg, kjøkkenoppgradering  

 Tjønnmosenteret, lydisolering kulturskola, nye stoler storsalen. 
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- Skole og barnehage er prioriterte områder.  

- Helse og omsorg – psykolog, psykiatribolig TFF, KAD seng psykiatri pålagt, nye krav til  

  legevakt, kostnader teknologi. Utfordringer struktur – drifter på 4 plasser, personellstyring  

  jobbes videre med. Jobber med 5 prosjekter. Plassmangel legekontor, ny akuttforskrift.    

 Redusere institusjon med 4 plasser og 3 årsverk. 

- Skole reel vekst i rammene for 2018, Helse og omsorg en reel nedgang i 2018. 

- Mulig å inntektsgradere kommunale tjenester, for eksempel trygghetsalarm, dette er et  

  politisk spørsmål. 

- Budsjett foreløpig forslag, vedtas i kommunestyret 14. desember. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sissel Urset 

Sekretær  

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


