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Rapporten gir en god redegjørelse for arbeidsgruppas arbeidsform med en åpen 

prosess og invitasjon til alle om å komme med innspill underveis. 

Innhenting av erfaringer fra andre kommuner som har hatt en tilsvarende prosess, har 

gitt verdifull  inspirasjon til arbeidsgruppa. 

 

Arbeidsgruppas anbefalinger til den fremtidige tjenestestrukturen for 

omsorgstjenesten, synes å være riktig vei å gå. Dette skal bli en løsning som skal 

fungere best mulig for Tynsets befolkning og alle ansatte i sektoren, i uoverskuelig 

fremtid. 

Eldrerådet gir sin tilslutning til forslaget om å samle alle tjenester i Tynset sentrum i 

nær tilknytning til Tjønnmosenteret. Rådet mener dette, til tross for at Furumoen har 

en bra bygningsmasse og særdeles flott uteområde. Enan opprettholdes med 

døgnbemannete omsorgsboliger, og med utgangspunkt for hjemmesykepleien på 

Kvikne. Behovet for et dagsenter og utvidet aktivitetstilbud på Enan, bør kunne 

utredes, og helst gjennomføres, uavhengig av den øvrige prosessen i den foreslåtte 

omstruktureringa. 

 

Eldrerådet har tillit til at den nye strukturen vil gi et variert og godt tilbud i 

tilrettelagte boliger. I tillegg til dette trenger kommunen et egnet botilbud, uten fast 

bemanning, hvor beboerne selv skal være mer delaktig i eget liv og bomiljø. Et slikt 

botilbud må ligge i nær tilknytning til basen for hjemmesykepleien og ha lett tilgang 

til sentrumskjernen. Tomta etter Tronstua barnehage gir den aller beste muligheten for 

et  slikt bo- og aktivitets tilbud. Jmfr. Eldrerådets innspill i saken, og med 

«Vålertunet» som et særdeles godt eksempel. 

 

Den foreslåtte nye tjenestestrukturen er meget omfattende, som krever store 

innvesteringer og en meget god fremdriftsplan. Hva må til for å lykkes med 

gjennomføringa? 

Eldrerådet vil legge spesielt stor vekt på at alle som blir berørt (ansatte, brukere, 

pårørende) skal være delaktige i dette. God ledelse på alle nivåer er særdeles viktig! 

Det vises også til de betraktningene som tillitsvalgte har gitt til utredningen, og 

vektlegger den avgjørende betydningen av innvolvering av de ansatte. 

Arbeidsmiljøet, kompetansebygging og samspill er sentrale ledestjerner. 

 

Legesenteret og helsestasjonen: Eldreådet mener at dette er så viktige tjenester for 

hele befolkningen som absolutt bør beholdes i rådhuset. Vi håper at en utredning her 

vil kunne gi en mulighet som alle parter kan akseptere. 

 

Tynset 12.09.19 

Karin Tronslien 

Leder Tynset eldreråd 

 


