
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorg 

Administrasjonsavdeling 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

19/28-2 8622/19 033 11.02.2019 

 

Møtedato: 31.01.2019   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00 – 15.30   
Til stede: Jon Tore Dalsegg, Olav Moen, Simen Linjordet, Erik 

Kindølshaug, Magni Grue, Karin Tronslien, Eva Eggen.   

  

Referatet sendes til:  

 Deltakerne og varamedlemmer 

 Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

 Helse- og omsorgssjef 

 Rådmann 

                  

ELDRERÅDET 2019 - MØTEREFERAT 31.01.2019  

 
Sak 1/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 2/19   Velferdsteknologiambassadører – tilbud om opplæring 

Eneste mulig dato for kurs er 27. mai kl. 10-15, datoen settes av, kommunestyresalen er 

reservert og de andre eldrerådene i regionen inviteres av Tynset eldreråd. Tone Bye fra 

Pensjonistforbundet kommer og holder kurset. 

 

Sak 3/19 Forts. sak 42/18 «Ønske om plass i kommunestyret uten stemmerett» 

 - Hvordan? 

Pensjonistforbundet har dette som en sak i 2019. 

Det er fremmet forslag om at eldrerådet bør ha en plass i kommunestyret for å kunne 

orientere om aktuelle saker fra rådet. Eldrerådet har to politisk valgte medlemmer, disse 

skal være bindeledd og kunne tale eldrerådets sak i kommunestyret. Det kan oppleves 

som vanskelig «å sjonglere med 2 hatter» i et kommunestyremøte. For øvrig kan alle fritt 

møte i kommunestyret som tilhørere. Olav og Simen skaffer opplysninger om hvordan 

dette fungerer i kommuner som har en slik ordning. Saken tas opp på ny når 

opplysninger foreligger. 

 

Handlingsplan og prosedyre for vold i nære relasjoner er ikke lagt frem for eldrerådet 

før den er vedtatt i kommunestyret. Etterlyses for gjennomlesning. 

 

Sak 4/19 Skriv av 20.12.18 fra Jernbanepensjonistene Forening – Hamar  

– Hvordan forholde oss til dette skrivet 

Forslag til områder eldrerådene bør jobbe med. Mye kan tas tak i, mye er alt tatt tak i.  

Det sendes en takk til Jernbanepensjonistene for et innholdsrikt skriv, og at vi tar dette til 

etterretning. I skrivet blir det bl.a. vist til problemet med mangel på rutetabeller i 

papirversjon. Det forslås at eldrerådet undersøker mulighet for å få plass i 
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kulturhusfolderen til noen aktuelle telefonnummer som særlig eldre lett kan finne, Karin 

ansvarlig. Pensjonistforeningene på Kvikne og Tynset tar dette opp med sine medlemmer 

og refererer på neste møte.  

 

Sak 5/19 Møte med leder i Helse og omsorg  

Helse- og omsorgssjef møtte fra ledergruppa. Eldrerådet ønsker å delta aktivt i saker som 

har betydning for eldre sine levekår, medlemmene stilte flere spørsmål og fikk svar.  

- Utredning av tjenestestruktur i helse og omsorg 2019 – alle referat, delrapport og  

utkast til høring legges ut på kommunenes hjemmside  Helse og 

omsorgstjenester  nederst på sida finnes Utredning tjenestestruktur. Det vil 

også komme informasjon i Tynset Magasinet og i lokalaviser. Innspill underveis 

og i høringsrunden rettes til arbeidsgruppa ved helse- og omsorgssjefen.  

- Arbeidsgruppa skal ende med å komme med forslag til ny organisering. Det er 

ønskelig å engasjere et bredt lag av kommunens innbyggere, det ytes tjenester fra 

nyfødte til eldre på mange plan.  

- Ønskelig fra eldrerådet med tiltak for aktivisering av eldre i tilrettelagte boliger, 

motvirke passivitet, ivareta mellommenneskelige forhold. Det foregår mye 

aktivitet gjennom frivillighet ukentlig. Det jobbes med hvordan man mer 

strukturert kan utnytte ressurser i lokalsamfunnet som kan bidra med forskjellig, 

men uten faste tidspunkt som man binder seg til.  

- Tjenester innenfor helse og omsorg har brukerråd med faste møtetidspunkt, styres 

av tjenesteområdeleder. Styringsdialogen omfatter også brukerrepresentanter og 

ansattrepresentanter i tillegg til politikere.  

- Stortings mld. «Leve hele livet» - eldrerådet anmoder kommunen om 

forebyggende hjemmebesøk. Erfaringer er forskjellig, ikke alle ønsker besøk.  

- Kviknebygda ønsker å delta med innspill i utredningsprosessen, på en positiv 

måte. Ønsker analyse av Kostratall som viser at hjemmetjenestene er effektive. 

Må se helhet, vi har en pott som skal dekke tjenester til mange grupper, og flere 

som blir eldre med forskjellige behov.  

 

Sak 6/19 Orienteringssaker 
A. Utredning av tjenestestruktur 

-  Uke 15 delrapport som legges på kommunens hjemmeside. Eldrerådet har møte 

11. april og ser da på innholdet i rapporten. Nødvendig med møte i juni, 13.6., for 

å behandle rapport/høringsutkast som legges ut i uke 23 med frist uke 25. 

B. Orientering om aktivitetspark Tjønnmosenteret 

- Folkehelsekoordinator tatt initiativ, Karin eldrerådets representant, et møte 

gjennomført. Tenkt aktivitetspark på det grønne området foran hovedinngangen 

på Tjønnmosenteret. Mål økt aktivitet for alle, og noe å se på for de som selv ikke 

kan delta. Ønsker innspill på hva som er ønskelig av aktiviteter og apparater, frist 

12. april. 

C. Valg av nye medlemmer til eldrerådet – må inn i ny versjon av 

eldrerådets brosjyre 

- Suppleringsvalg eldrerådet, fattet politisk vedtak. Nytt fast medlem er Erik 

Kindølshaug. Nytt varamedlem er Per Kristian Bangen. Brosjyre ajourføres og 

kopieres opp. 

 

Sak 7/19 Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 

- Retningslinjer for eldrerådet utarbeides. Jobbes frem og bør være klar til nytt 

eldreråd velges høsten 2019. Må evt. justeres i fht. endringer i Kommuneloven, 
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når denne trer i kraft. Det undersøkes om noen fra administrasjonen må delta i 

utarbeidelsen. Vedtas i kommunestyret. Arbeidsgruppe nedsettes på neste møte i 

eldrerådet. 

- Pensjonistforbundet ønsker rapport fra pensjonistforeninger i fht. erfaringer 

pensjonister har med fastlegeordningen, frist 1. april. Alle virker å være fornøyd 

med fastlegeordningen i Tynset.  

- Følge opp «Leve hele livet». 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 7. mars 2019 kl. 13.00 – Formannskapssalen 8. etg. 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

referent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


