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Eldrerådet 

Møtereferat  
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Sted: Loftet   
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Til stede: Reidun Kirkbakk, Nils Øian, Oskar Snarvold, Jan Inge Nordeng, Marie Lorentzen, 
Frode Flaa, Robert Fonnås, Erling Strålberg deltok på sak 14 

  

   
Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Helse- og omsorgssjef 
Rådmann 
Innlandet fylkes eldreråd 

ELDRERÅDET 2020 - MØTEREFERAT 28.05.2020  
 
14/20 Informasjon fra rådmann 

- Covid-19 pandemien påvirker kommunen: 
o Utfordring at mye er satt på vent og nå må tas tak i.  
o Skolene åpner for normale grupper fra 2. juni. 
o Fortsatt jevnlige beredskapsmøter hver fredag, frem til sommeren.  
o Krisehåndteringen har vært god, mye er på stell. Profitert på framsynt 

kommuneoverlege. Drift og smittevern fungert bra, vært synlig mot 
publikum. 

o Kommunal økonomi vært skadelidende når slike situasjoner oppstår. 
o Tynset vertskommune for mange tjenester mot samarbeidende kommuner, 

for eksempel felles legevakt, skoleledelse, barnevern. Tynset er også bedt 
om å ta regionalt ansvar fra Fylket.  

o Kontrakter inngått, turnuser endret, gir store økonomiske konsekvenser. 
Kostnader 17 mill., men får kompensert. Merforbruk ser ut til å bli ca. 4 
mill. etter refusjon fra staten. Fylkesmannen har fått 150 mill. i 
skjønnsmidler til fordeling. Planen er balanse i Tynset sitt regnskapet for 
2020. 

o Kommunen må ha en beredskap, til tross for nedgang i smitte. Ferie og mer 
reise kan føre til en runde to av pandemien. Vi kan ikke gå på akkord med 
smittevernberedskap. Må unngå at ansatte går på tvers av tjenester en 
periode fremover. Risiko vurderes kontinuerlig. Voksentetthet i skole og 
barnehager tas ned alt nå, jfr. statlige føringer. Helse og omsorg skal avvikle 
ferie som normalt.  

o Utfordring fremover blir; skal vi ha normal drift med høy beredskap, eller 
kriseberedskap med lav aktivitet? Det lages plan på flere nivåer, med ulike 
virkemidler på de forskjellige nivåene.  
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o Tynset hadde taklet en smittesituasjon. Befolkningen har følt seg trygg. 
Eldre har vært redd for å bli smittet, har sittet mye inne. Stor lojalitet til det 
som kommunens ledelse anbefaler. Eldre er blitt mer ensomme. Nær familie 
og naboer virker å ha stilt opp etter behov, men stort behov for å kunne 
samles i en sosial setting. Storsalen i kulturhuset må kunne disponeres for 
arrangement for eldre, f.eks i regi av pensjonistforeningen, rådmann 
undersøker. Viktig å forebygge ensomhet og kunne samles, nå når 
samfunnet åpnes mer. Frivillige i Nyby blir invitert til møte med 
kommuneoverlegen for info. om hvordan trygge smittevern ved frivillig 
arbeid. Viktig med sosial samling, men i store lokaler eller ute.  

o Antall permitterte går ned i Tynset. 
o Situasjonen vil vedvare så lenge det er smitte i verden generelt. 
o I starten ble kommune fulgt opp i fht. hva de gjorde, men det ble ikke gitt 

råd. Tynset har pandemiplan på stell.  
- Spørsmål til rådmann fra Frode: Pensjonistforeningen stiller på dugnad for hele 

samfunnet på Kvikne. Hva med offentlige bygg, som Enan, der det er behov for 
vedlikehold. Hvis materiale stilles til disp., kan vedlikehold utføres på dugnad av 
pensjonistene? Viktig å bruke tilgjengelige ressurser jfr. «Leve hele livet». Brev vil 
bli sendt til rådmann fra Kvikne pensjonistforening. Pensjonistforeningene skal 
stimulere til aktivitet blant eldre. Bra innspill, rådmann tar det videre. Pensjonister 
en ressurs.  

- Helsestasjon planlegges i 2. etg. over smia. Torget legges det plan for, ønsker å se 
helhet.   

- Innspill på at eldre ønsker at eldreboliger må bygges i sentrum. 
- Møteplass på tvers av generasjoner er ønskelig i sentrum. Eget hus for 

pensjonister også ønskelig.  
 
15/20 Informasjon om velferdsteknologi 

- Tone informerte. Tilbakemelding: Viktig å gjøre teknologien trygg for eldre. Info. 
ut til eldre, gjerne gjennom pensjonistforeningene, konkret hva som skjer i Tynset. 
Ufarliggjøre teknologi til det trygge. Få med brukere med erfaring, gjerne også 
pårørende. Avvente til oppstarter er godt i gang. Alltid faglig begrunnelse og vedtak 
i bunnen. 

 
16/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Innspill ang. avlastningsplasser på ledige, enkle, rom Enan  Det er gjort en 
henvendelse til teknisk som sier; rom mangler overrislingsanlegg, samt eget toalett 
og kan derfor ikke brukes. En henvendelse er også sendt til rådmann, som sier dette 
hører hjemme i en budsjettprosess da det handler om ressurser. Enan er ikke 
institusjon, men tilrettelagt bolig, kan derfor ikke få vedtak om avlastning i 
institusjon, må evt. være avlastning utenfor institusjon. Lovverket legger andre 
vurderinger til grunn for institusjon, bl.a. krav om tilgang på sykepleier 24 t/d. 
Tilstedeværende sykepleiefagligkompetanse kan være nødvendig ved avlastning, om 
faglige vurderinger/utredninger skal gjøres under oppholdet. Faglig vurdering, 
lovverk og økonomi avgjør hva som er mulig, inkl. ressurser Enan har til å ta imot 
avlastning, når Enan samtidig må yte tjenester til brukere med behov for helsehjelp 
ute på bygda, både dag, kveld og natt. 
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17/20  Orienteringssaker: 
a) Kulvert under jernbanen 

o Tilbakemelding fra tekniske: Ikke lov å borre hull til rekkverk i betong, 
som er fundament for jernbane. Teknisk vil sørge for at den er godt 
strødd. 

b) Høringsnotat – Sammenslåing av frikort egenandelstak 
o Virkning for brukere blir ivaretatt.  

c) Detaljreguleringsplan Tylldalslia næringsområde 
o Orienteringssak 

d) Omreguleringa ved Nissehuset Savalen 
o Orienteringssak 

e) Brev fra Innlandet fylkes eldreråd, inkl. eldrerådskonferanse i november 
o 16.-17. nov blir det eldrerådskonferanse.  
o Regjeringen utsetter endring av tilskuddsordning for Frivilligsentraler. 

f) Eldrerådet presentert i Tynsetingen 
o Orienteringssak 

g) Informasjon fra Pensjonistforbundet – Foredrag i velferdsteknologi via Teams 
o Orientering 

h) Regulering av eiendom tilhørende Tynset hotell 
o Orientering 

 
18/20 Oppfølgingssaker: 

11/20 b)  Venterom ved togstasjon 
o Det skal være et venterom. BaneNor og Mix kiosken er pr. nå ikke 

enige om pris.  
 

11/20 h)  Bestillingsdrosje 
o Taxiskilt har kommet opp ved togstasjonen.  
o Pensjonistpartiet jobber fortsatt med bestillingsdrosje opp mot 

kommunestyret. Pensjonister skal kunne bestille felles drosje med en 
egenandel x1 pr. uke, for å komme seg til sentrum, sosialt aspekt. 
Budsjettsak. «Leve hele livet» kan brukes som bakgrunn for å realisere 
dette. Følges opp, Nils og Oskar ansvarlig.  

 
19/20 Drøftingssaker: 

a) Hvordan skal tilsende orienteringssaker «løpe» internt i rådet? 
o Ved kjapp svarfrist  sendes til leder. 
o Ved god svar frist  tas i neste møte. 
o Sekretær sender ut orienteringssaker til alle, med lesebekreftelse. 

Alle sender en liten tilbakemelding til Reidun om saken ønsket 
drøftet. 

b) Referat videresendes til Innlandet fylkes eldreråd, evt. til representant fra  
Nord-Østerdal 

o Aud Løkken er representant i Innlandet fylkes eldreråd, referat fra 
eldrerådet sendes henne, slik kan fylkets råd få direkte innspill. Hun vil 
få en mer utvidet rolle, og kan følge opp. Aud inviteres til neste møte i 
eldrerådet, for informasjon og tilbakemelding. 

c) Eldredagen 2020 
o Det er tatt kontakt med Bjørn Eidsvåg ved vgs., de er positive til 
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samarbeid og samme opplegg som tidligere. Det tas ny kontakt før 
ferien. 

o Enan egen markering i samarbeid med pensjonistforeningen. Frode tar 
kontakt med Kvikne pensjonistforening.  

o Reidun tar kontakt med boligene v/Tjønnmosenteret og Furumoen.  
o Den kulturelle spaserstokk kan søkes om å dekke utgifter til 

underholdning, Enan og evt. Tjønnmosenteret/Furumoen. Alternativt 
høre med seniordans, Marie ansvarlig. 

o Huske annonsering, info. folder på nett, Tynsetingen, Østlendingen, 
Retten, Kviknesida. 

d) Saker fra postlista 
o Reidun kontaktet repr. for Neby Vel ang. gatelys gjennom Neby, støtter 

saken, henvendelse sendt teknisk. 
 

Nytt punkt: Innkomne saker:  
o Bredbåndstilgang ved Tjønnmosenteret – fått henvendelse fra pårørende. 

Ikke tilgang til nett i boligene. Gjort henvendelse til Tjølnnmosenteret, 
men ikke fått svar. Det bes om at eldrerådet tar saken videre. Sender 
brev til teknisk, få tilgang, må selv betale bruk. 

 
20/20 Planlegging av neste møte 

Før sommer inviteres HO-sjefen på eldrerådsmøte for info.  
Aud Løkken inviteres som repr. fra Innlandet fylkes eldreråd. 
Medlemmene oppsummere siste ½ år etter møtet, hvordan er det å sitte i 
eldrerådet.  
Forslag: Til neste møte innkalles både medlemmer og varamedlemmer, for 
diskusjon og orientering om jobben i eldrerådet. 

 
Sjekk protokollering jfr. valg til eldrerådet, er det personlig vara? – Nils undersøker og gir 
sekretær tilbakemelding  Det er ikke valgt personlig vara, med unntak av at det skal 
tenkes representasjon av begge kjønn, samt representasjon fra Kvikne. 
 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 17. juni, kl. 13.00, Loftet. 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
førstekonsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


