
 

TYNSET KOMMUNE 
Administrasjonsavdeling 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

17/129-18 34033/17 033 08.09.2017 

 

Møtedato: 07.09.2017   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00-15.30   
Til stede: Elisabeth Sandbakken, Simen Linjordet, Karin Tronslien, Olav Moen, Magni 

Grue, Eva Eggen. Ikke møtt: Einar Røe. 

  

Referent: Tone F. Rønning 

Referatet sendes til: Deltagerne 

                                   Varamedlemmer 

                                   Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

                                   Rådmann Tynset kommune 

                                   Helse- og omsorgssjef Tynset kommune   

 

 

 

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 07.09.2017  
 

Sak 24/17: Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 17.08.17 

- Tilføying - Møte 17.08.17: Eva Eggen ikke møtt. 

- Sak 22/17- Alle medlemmer i Eldrerådet har nå fått oppsummeringsmanual fra 

konferanse i april. 

- Referatet godkjennes uten andre bemerkninger.  

 

Sak 25/17 Høring – Forslag til nye kommunale regler for «skolevei, skoleskyss og 

trafikksikkerhet» i Tynset kommune 
Det ble i 2016 sendt brev til fylket vedrørende gangfelt over Fv. 30 nedenfor kirken, 

samt gangfelt på Fv. 681 i Kjæreng. Eldrerådet ønsker fortsatt 50-sone og gangfelt her. 

Det må også kreves gangfelt og 50-sone på Yset/Kvikne der skoleunger må krysse Rv. 3 

for å fortsette på gang- og sykkelvei på motsatt side av riksveien. Viktig å ta vare på 

myke trafikanter, ikke bilister. For øvrig stiller Eldrerådet seg bak utdanningssjefens 

forslag. Leder sender høringsuttalelse til utdanningssjefen. Sekretær er behjelpelig med 

utsending.  

 

Sak 26/17 Detaljplanlegge eldredagen 

- Enan 

Mat - Erika lager middag som serveres på Enan, mulig gryterett. Medhjelpere 

sørger for oppvarming. Erika ønsker nivå for kurvertpris, Eldrerådet anslår 150 kr 

pr. pers. for middag med dessert/kake og kaffe.  

Underholdning - Ivertun`s orkester, dansebandmusikk og sang, 4000 kr. Spiller 

før og etter mat. Kan få dekket kostnad via Den kulturelle spaserstokk jfr. 

kultursjef.  

Pensjonistforeninga er behjelpelig med servering og organisering. 

Olav ansvarlig for bestilling og organisering. Oppstart kl. 12.00. 
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- Hjemmeboende inkl. tilrettelagte boliger Furumoen og Tjønnmosenteret – 

arrangement gjennomføres på N-Ø vgs. 

Underholdning ved musikklinja starter kl. 12.00, forespeilet Tronsalen, men 

pga. vanskelig tilgjengelighet hører Elisabeth med skolen om det er mulig å flytte 

underholdningen til hålen/Tunatoriet. 

Middag ved linja for mat og restaurantfag kl. 13.00, kyllingrett med dessert 

evt. kake og kaffe, kurvertpris kr 150 pr. pers. 

Aktivitet ved linje for helse og oppvekst kl. 14.00. 

Elisabeth ansvarlig for bestilling, skolen organiserer – læring for elevene. 

 

- Tjønnmosenteret 

Underholdning – starter med Arild Nygård som spiller og synger en times tid 

fra kl. 17.00, 2000 kr.  

Bespisning – ca. kl. 18.00, kaffe og kake. Det bestilles kake fra Waagan, 

marsipankake anbefales fra kjøkkenet ved Tjønnmos. Det er ønskelig at 

Tjønnmosenteret serverer noe annet enn fiskegrateng som er planlagt middag 

denne «festdagen». 

Pensjonistforeninga er behjelpelig med servering og organisering. 

Elisabeth ansvarlig for bestilling og organisering. 

 

Felles 

- Påmeldingsfrist mandag 25. september for alle 3 arrangement. 

- Skyssbehov meldes ved påmelding. 

- Påmelding Kvikne/Enan meldes til Olav. 

- Påmelding Tynset, N-Ø vgs. og Tjønnmosenteret, meldes til Simen. 

- Invitasjon som skal sendes til alle hjemmeboende må være klar til utsending fra 

torsdag 14. september, ansvarlig Karin. Olav henter det som skal til Kvikne. Det 

som skal leveres ut på Tynset bringes til tjenesteleder. 

- Simen ansvarlig for tekst som skal i kulturhusfolder, samt tekst for notis i 

Østlendingen og Arbeidets Rett, samt Tynsetingen og Kviknesida. Karin og 

Elisabeth leser korrektur på tekst de får fra Simen. 

- Hvem som kjører de som trenger skyss må avklares. Simen kontakter 

Frivilligsentralen, samt ringer de som alt har meldt at de kan kjøre. Magni 

undersøker og kontakter Simen når hun har oversikt over mulige sjåfører. 

- Det bør være en reportasje om eldredagens forskjellige arrangement i 

Østlendingen og Arbeidets Rett, Elisabeth kontakter avisene 

- Eldrerådet er vertskap for eldredagen og bør ta imot og ønske velkommen ved 

alle arrangementene. 

- Eldrerådet tar et lite møte i forkant av eldredagen for å diskutere den praktiske 

gjennomføringen av dagens oppgaver. Møte blir tirsdag 26. september kl. 12.00 i 

Kulturhuskafeen. 

 

Sak 27/17 Eventuelt 

- Eldrerådet kan komme med forslag til kulturpris, mulig for sent i 2017, men bør 

vurderes ved neste mulighet. Elisabeth undersøker med kultursjefen. 

- Mulighet for å arrangere konsert i regi av Den kulturelle spaserstokken og 

invitere hjemmeboende gjennom året. Eldrerådet kan være med og bidra for å 

arrangere dette. Kan arrangeres på institusjoner, eller åpne forestillinger for eldre 

i Tynset.  
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- Lions har etter søknad fra eldrerådet bevilget penger til krakker som er satt ut ved 

turstier i nærområdet. Pensjonistforeninga har, etter søknad om midler fra 

eldrerådet, betalt materialer for krakkene. Krakkene er produsert av Hans 

Tuveng. Alle blir satt ut av Turlaget i løpet av høsten. Lions vet ikke hvor de skal 

overføre pengene, det ønskes at de overføres til Pensjonistforeninga som kan 

disponere de til materiale eller produksjon av flere krakker. Turlaget ønsker å 

berømme de som jobber for laget og har stått for produksjon. Kulturetaten i fylket 

er ansvarlig for krakkene på Ripan. 

- Åpent sentrum viktig for trivsel, nytt kjøpesenter vil fortette sentrum. Det ønskes 

ny reguleringsplan og forslag om hva gamle Tronstua bhg. kan brukes til, som 

park eller tilrettelagte utleieboliger, ikke alle har mulighet til å kjøpe. Det må 

vurderes om Eldrerådet skal være i forkant og gi en uttalelse i fht. disse punktene. 

Tas som en sak på neste møte. 

 

Neste møte i Eldrerådet: 5. oktober 2017, kl. 13.00, Formannskapssalen 8. etg. 

 
Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


