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Referatet sendes til: 
  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

ELDRERÅDET 2018 - MØTEREFERAT 13.09.2018  

 
Sak 26/18 Helse- og omsorgssjefen informerer om prosessen i kommunen 

Oppfølging av tidligere orientering gitt til eldrerådet vedr. tjenesteutvikling 2018 og status pr. 

i dag. Tjenesteutvikling angår hele kommunen og en foreløpig rapport ble lagt fram på 

dialogseminaret i juni 2018. Sluttrapport for tjenesteutvikling blir lagt fram for 

kommunestyret den 25.09.2018.. 

 

I tjenesteutviklingsrapporten vil kommunestyret fatte vedtak om hva som skal utredes videre. 

Det betyr at i 2019 vil det gjennomføres flere utredninger, etter bestilling fra kommunestyret. 

 

Regnskap/drift pr. dato i helse og omsorg: Hjemmetjenesten går i minus, de øvrige områdene 

går ca. i balanse.  

Drøfting/diskusjon rundt antall institusjonsplasser kontra økt aktivitet i hjemmetjenesten.  

Spørsmål om antall liggedøgn i korttidsavdeling. 

Forlengelse av prosjekt hverdagsmestring – hverdagsrehabilitering. 

Spørsmål om aktivitetssenter; det er søkt midler om et forprosjekt vedr. aktivitetspark. 

Eldrerådets budskap til HO-sjef: For å oppnå en innsparing må det ikke utelukkes at det må 

foretas investeringer fremover for å oppnå det.  

 

Sak 27/18  Godkjenning av referat fra forrige møte 

Kommentar: Reglement for eldreråd skal finnes i alle kommuner. Dette finnes ikke pr. i dag i 

Tynset kommune. 

 

Referatet godkjent. 
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Sak 28/18 Status eldredagen 2. oktober 2018 

Skolen (NØVGS) er positiv og vi er velkomne, men vi mangler pr. i dag en kontaktperson å 

forholde oss til på skolen. Antall personer ønskes meldt ca. 14 dager i forveien. Serveringa 

blir i år i kantina. 

 

Informasjon: Invitasjon er sendt ut til hjemmeboende via hjemmetjenesten. Karin har 

kontaktet lokalpressen for å få ut informasjon. Plakater er også satt opp og på informasjon 

lagt ut på www.kvikne.no. Kulturhusfolderen er også tatt i bruk. Til neste år skal vi bruke 

Kulturhusfolderen til mer informasjon om eldredagen.   

   

Program ved Nord-Østerdal videregående skole: 

Underholdning ved elever fra videregående. Aktiviteter ved elever fra idrettslinja og helse- 

og oppvekstfag, bespisning ved kokkelinja. 

 

Middagsservering på Enan på eldredagen ordnes selv, tidligere bestilt servering fra 

Tjønnmosenteret denne dagen avbestilles.  

Simen sender en kort informasjon/påminnelse om påmelding til Retten og Østlendingen om 

eldredagen. 

 

Den 1. oktober er det Sandbeck forestilling på Tjønnmosenteret. Servering er avtalt med 

kjøkkenet, det blir klubb og duppe samt kaffe og rømmebrød. Karin melder tilbake til 

leverandøren om antall rømmebrød (100 + evt. 20 ekstra hvis mulighet). Eldrerådet er 

behjelpelig med servingen.  

  

Sak 29/18 Orienteringssaker 

 

- Bruk av barnehager i eldreinstitusjon 

Barnehagebarn inn i eldreinstitusjonene er ønskelig. Karin har avklart dette med lederne for 

institusjonene og snakket med leder for Tynsetbarnehagene. Karin følger opp videre.  

 

- Felles middag i tilrettelagte boliger 

Karin delte ut brev som ble sendt fra Hjemmetjenesten til beboere i tilrettelagte boliger på 

Tjønnmosenteret, datert 6.7.2018, Eldrerådets svarbrev, datert 26.7.2018, samt brev fra 

pårørende vedr. felles middager.  

Leder i eldrerådet har vært i et møte med leder hjemmetjenesten og avdelingsleder 

v/boligene, prosessen ble beklaget. Lederne informerte om hvorfor det ønskes endret og at 

det er ulike behov hos beboerne som gjør at endringen vil skje. For de beboerne som ønsker å 

spise i fellesskap ses det på løsninger for dette.  

 

- Utdeling av div. skriv 

Brev i forbindelse med felles middag (se saken over) 

Innspill i en planleggingsfase for eldreomsorgen, brev fra eldrerådet 24.5.2018 

 

- Arbeidsgruppe demensvennlig samfunn 

Magni Grue er representant fra eldrerådet til arbeidsgruppa 

 

 

 

 

http://www.kvikne.no/
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- Arealplan sentrum (Torggata 4 m.m.) 

Leder i eldrerådet har vært i kontakt med saksbehandler ved Plan, byggesak og geodata 

(PBG). Leder fikk kopi av alle saksdokumenter. Samme dag som leder tok kontakt avviste 

Fylkesmannen planene.  

 

- Detaljregulering Sjukehusveien/Skolegata/Arnemoveien 

Leder fikk telefon fra saksbehandler PBG etter høringsfristens utløp og ble orientert.   

 

- Pårørendeskole for demente 

Det iverksettes pårørendeskole for demente i Tynset kommune.   

 

- Regionmøte Rendalen 21.09.2018 

Magni, Olav, Erik og Karin deltar på regionmøte i Rendalen den 21.09.2018. 

 

Sak 30/18 Eventuelt 

Brev fra Pensjonistforbundet til Tynset kommune v/ordføreren «Drosjetransport for 

pensjonister». Leder i eldrerådet har mottatt kopi. Det etterspørres tilbakemelding fra 

ordføreren på brevet.  

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 18. oktober kl. 13.00 – grupperom Elgtråkket 9. etg.  

 

 

Ref.: Siv N. Reiten 

 


