TYNSET KOMMUNE
Personalavdelingen

Møtereferat
Saksnr.

14/182-33

L.nr.
16463/16

Arkivkode

033

Dato
09.09.2016

Møtedato:
Torsdag 08.09.16
Sted:
Kommunestyresal grupperom Tynset, 9. etasje
Tid:
Kl. 13.30-15.30
Elisabeth
Sandbakken, Leif Håvard Henriksen, Simen Linjordet, Karin
Til stede:
Tronslien, Olav Moen, Einar A. Røe, Eva Eggen, Anita Nygård Øien (sekretær).
Referatet sendes til:
Deltakerne
Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd
Arild Einar Trøen, Tynset Kommune

ELDRERÅDET MØTEREFERAT 08.09.2016
Sak 21/16:

Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 09.06.16.
Innspill til referat:
Sak 16/16 Hva finnes i Tynset kommune?
Folkehelsekoordinator som jobber i 20 % stilling. (Se også pkt. 22/16 her).

Sak 22/16:

Budsjett Eldrerådet/Folkehelsekoordinator
Ass. rådmann Morten B Often informerer om budsjett, og oppgaver til
folkehelsekoordinator.
Budsjett:
- Politisk rammeområde vedr Eldrerådet. Både Eldrerådet, andre råd og
ansatte i kommunen kan komme med innspill til budsjett.
- Morten vurderer evt økning budsjett på mat på Eldredagen, slik at dette kan
omfordeles innenfor budsjettet generelt.
Folkehelsekoordinator
- Brukes til ulike tiltak voksne/barn vedr folkehelse.
- Eldrerådet ønsker mer en Aktivitetskoordinator som kan være pådriver for
å få til aktiviteter for de eldre. I Eldrerådet var det ulike meninger om
hvilke tiltak man skal få til, og om dette skal ligge sentralt og folk reise dit,
eller om dette kan skje utenfor sentrum også.
- Budsjett til offentlig høring i midten av november, hvor bl.a. Eldrerådet
kan komme med innspill til dette.
- Budsjettet går gjennom formannskapet først, og formannskapet ønsker en
større diskusjon i kommunestyret med 27 medlemmer som skal se mer på
dette etterpå.

TYNSET KOMMUNE
Sak 23/16:

Eldredagen oktober
- Middagsservering på Enan og Tjønnmosenteret for beboere, hvor de får en
bedre middag servert. I tillegg blir det middag i Kulturkafeen i rådhuset, for
hjemmeboende eldre.
- Invitasjon til hjemmeboende eldre, vil ansatte i hjemmetjenesten levere til
dem.
- Simen har laget oversikt over aktiviteter, som skal sendes til avisene
mellom 12.-15.09.
- Invitasjon sendes ut/henges opp vedr Enan og på Tjønnmosenteret.
- Informasjon om Eldredagen ligger også i Program for Kulturhuset for
september.

Sak 24/16:

Informasjon fra enhetsleder Institusjonstjenesten Inga-Lill Rønning, vedr
tannhelsetjenesten på Tjønnmosenteret.
Fylkeskommunen har ansvaret for dette. Tjønnmosenteret har årlige møter med
tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten får oversikt over langtidspasientene, og
de innkaller månedlig ved behov. Tjenesten er gratis for pasientene, og
kommunene betaler heller ingenting for dette.
Tannpleie, hvordan er dette?
Faste møter med tannhelsepleie. De kan ha en utfordring med demente. Noen
må få beroligende for at de kan få tannpleie. Det vil alltid være en vurdering i
forhold til om noe skal gjøres og om det er vondt for pasienten, eller om det er
vanskelig å hjelpe pasienten og lar det hele bero.
Inga-Lill trudde ikke tannhelse var spesielt nevnt i overordnet plan for helse og
omsorgsdelen. Men det er vanskelig å få med alle saker i overordnet plan for
helse og omsorgsdelen.
Berit Kalland hadde prosjekt vedr tannhelsetjeneste, informasjon gitt på kurs i
Elverum i mai. Ca. 90 % av hjemmeboende eldre trengte hjelp til dette.
Mat fra Tjønnmosenteret
Vedrørende levering av mat fra Tjønnmosenteret, så handler dette om måten de
lager mat på. De bruker kok/kjøl prinsippet på Tjønnmosenteret. De lager mat
for lengre periode i forkant, kjøres ut til institusjon to ganger i uka. Ved
eventuell avbestilling av mat fordi noen er innlagt på sykehus, så er spørsmålet
hvem som skal kunne ta tapet, pasientene eller kommunen. Alternativet kan
være at de har kok/server fortløpende og serveres varm, men der ligger det en
del kostnader for å få til dette. Da må de også ha åpent kjøkken på helg, og
maten må kjøres ut hver dag. En uke er frist for avbestilling. Inga-Lill skal
undersøke mer vedr kostnad på mat for beboere som avbestiller.

Sak 25/16:

Eventuelt
- Informasjon om innlegg til Informasjonsmagasinet vedr aktiviteter for eldre
i hele kommunen. Informasjonsmagasinet gis ut i oktober etter Eldredagen.
- Enan – bestille mat.
Man må gi beskjed ei uke i forkant hvis man ikke kan spise mat der. Er
tungvint for man vet ikke om man blir syk eller innkalt til undersøkelse.
Vi avventer svar fra Inga-Lill vedr kostnader for beboere som avbestiller.
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Furumoen – teleslynge. (Ble ikke gjennomgått).
Furumoen – omsorgsboliger der, brukes disse? (Ble ikke gjennomgått).
Referat fra Regionalt fellesmøte på Os 23. august 2016.08.16. (Ble ikke
gjennomgått).
Fredag 30.09 kl. 10.00 i Kulturkafeen. Eldrerådet møtes vedr planer og
avtaler om eldredagen på Tynset. Olav Moen ordner med arrangementet på
Enan på egen hånd.
Neste møte i Eldrerådet
Tirsdag 18. oktober kl. 13.30-15.30.

Med hilsen

Elisabeth Sandbakken (s)
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