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ELDRERÅDET 2021 - MØTEREFERAT 03.03.2021  
 
21/14 Informasjon fra Kommunedirektøren kl. 13.00 – 13.45  
 Høsten 2020 ble det vedtatt oppstart for kommuneplanens arealdel, med delplan for 

grendene. Planen er det viktigste styringsverktøy for arealbruk i kommunen, som gir 
bestemmelse for detaljplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen skal rigges for fremtiden, skal bli et godt sted å være i og bli eldre i. 
 
Kommunedirektøren har gjennomført møte med pensjonistforeningen, men Eldrerådet 
blir den genuine stemmen inn i arbeidet, er den formelle høringsinstansen og har en 
formell rolle inn i saksgangen. Nils sitter i styringsgruppa. Eldrerådet oppfordres til å 
være offensiv i fht. det som skjer. Sikre eldre sin stemme i fht. hvor det skal bygges 
boliger for eldre i sentrum, bygges det boliger eldre har råd til, tilgjengelighet i fht. 
sentrale funksjoner? Eldrerådet må være aktiv i fht. til å dra opp problemstillingen tidlig i 
prosessen, når kommunen skal sette av arealer for en hensiktsmessig struktur. Unngå at 
eldre blir avhengig av hjelp for å komme seg til sentrale funksjoner i sentrum.  
Alle har ikke råd til å kjøpe bolig i sentrum. Utfordre kommunene til sentrumsnær tomt, 
og bygge for utleie. Saken kommer på høring, og vil være noe av det viktigste eldrerådet 
skal ta stilling til. Kommunen fatter vedtak om formål, men trenger ikke være byggherre. 
Andre kan få tilskudd på lik linje med kommunen, men da må kommunen inn i prosessen. 
Det er begrensninger i tilskudd, f.eks kan leiligheter ikke være større enn 60 
kvadratmeter. Tilskudd er høyere om det bygges tilrettelagte boliger, men da må det 
fattes helsefaglig vedtak fra kommunen for de som skal kunne bo der.  
 
Entreprenører kan gå i dialog med kommunen for tilskudd. Formål med bygget må ligge 
til grunne. Kommunen kan forplikte seg til å leie en del av boligene for videre utleie. Vil 
gi entreprenør grunnlag for å bygge. Leietakere må være over 60 år, eller ha 
bakenforliggende sykdom. Kan tenke og blande beboere, yngre kan bidra på en annen 
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måte. Ikke tenke båser, aldersblanding kan ha en verdi. Viktig med nærhet og sikkerhet.  
Eldrerådet bør være aktiv, ikke nødvendigvis vente til høring. Be om innpass i 
formannskapet, evt. kommunestyremøte. Høringsinstanser kommer ofte litt på 
etterskudd. Sende en henvendelse og be om møte med kommunedirektør og 
formannskapet som styringsgruppe, eldrerådet kan velge å ta med seg 
pensjonistforeningen, eller interessegruppa i møtet.  
 
Husbanken gir støtte etter satser i fht. type bolig og størrelse på boligen.  
Det finnes også mulighet til å tenke boliger i grender, som Tylldalen, Kvikne og Fåset. 
Husbanken kommer med distrikts virkemiddel. Husbanken kan kompenserer med økte 
lånevilkår, for å gi gunstige lån.  
Det må bli klarhet i hvordan det kan bygges for å få tilskudd, entreprenørene trenger 
denne kunnskapen.  
 

 Eldrerådet gjennomførte møte med pensjonistforeningene midt i februar. Har fått et brev 
fra pensjonistforeningen på Kvikne, som ønsker avklaring i fht. reduksjon av boenheter 
ved Enan. Dette er vedtak som er gjort i fht. virksomhetsplan 2021. Kommunen har en 
generell jobb å gjøre i fht. gjensidig tillit mellom Kvikne og resten av kommunen.  
 
Enan er tilrettelagte boliger som krever faglig vedtak med behov for bemanning til stede 
hele døgnet. Boliger ved Enan er ikke en ting man vedtar i kommunestyret eller i en 
samfunnsdiskusjon. Boligene skal brukes når det er et faglig behov. Man kan ikke flytte 
til Enan fordi man ønsker, man må ha et medisinskfaglig vurdert behov.  
Hvis ønsker imøtekommes blir leilighetene opptatt, og det vil ikke vært tilbud til de med 
akutt behov. Kommunen må alltid ha en buffer til de som trenger det. Kommunen ønsker 
å gi tjenester i hjemmet, slik at pasienter kan bo hjemme lengst mulig, føle trygghet og 
mestring.  
Pr. nå er Enan på kanten i fht. å kunne serve pasienter både ute og inne. Derfor er 
hjemmetjenestens budsjett økt på Kvikne, med ca. 700 000 kr i 2021. Det skal gis et 
forsvarlig tilbud hjemme.  
 

- Kviknedøler ønsker å bo i et fellesskap, ikke nødvendigvis i tilrettelagte boliger på Enan. 
Det bør ses på om det kan bygges boliger sammen med Husbanken, privat entreprenør og 
kommunen, som interesserte på Kvikne kan velge å flytte til. Dette kan benyttes sammen 
med evt. dagsenter på Enan. Viktig å unngå tidlig institusjonalisering av eldre. Man skal 
klare seg selv så lenge som mulig. Tilrettelagte boliger er ikke en samfunnskritisk 
diskusjon, den er faglig. Tenk heller hvordan eldre ønsker å bo for å ha et sosialt liv. 
Viktig å bruke ressursen eldre på en fornuftig måte. Boliger Kvikne blir tatt opp i 
dialogmøte våren 2021. 
 
Det luftes tanker rundt en evt. demensavd. ved Enan. Dette krever omgjøring til 
institusjon, følger andre lovkrav, mer ressurskrevende både økonomisk og faglig, må bl.a. 
ha tilgang på sykepleier 24 timer i døgnet. 
 
Eldrerådet er et rådgivende organ og kan ikke ta stilling til hvordan saken løses.  

 
 Vi må også begynne å tenke på våre nye landsmenn, som har et annet bomønster. 

Internasjonalt råd inviteres til møte i eldrerådet 26. mai.  
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21/15 Godkjenning av referat fra forrige møte  
 Godkjennes. 

 
21/3 Årsmelding 2020  
 Godkjennes, oversendes kommunestyret.  

 
21/4 Budsjett 2021  
 Tas til etterretning. 

 
Orienteringssaker  
21/16 Reduksjon av boenheter v/Enan trygdesenter –  
          brev fra Kvikne Pensjonistforening  
 Diskutert med kommunedirektøren. Det sendes et svar til Kvikne Pensjonistforening. 

 
21/17 Møte med interessegruppa «En aktiv alderdom»  
 Møte er gjennomført og referatført. Ser på kommuneplan felles. Per Kristian Bangen, 

vara til eldrerådet, kan fremme en sak til kommunestyret gjennom eldrerådet, i fht. 
boliger for eldre i sentrum, som diskutert på møtet.  
 

21/18 Møte med pensjonistforeningene  
 Møte er gjennomført og referatført.  

 
 Møtelokaler for pensjonistforeningen er tatt opp med Servicetorget. Har en fast pris å leie 

lokaler av kommunen. Pris ligger i virksomhetsplan som ligger på kommunens 
hjemmeside. Kulturkafeen styres av Meskano, kan leies. Antall deltakere i lokalet styres 
av kommuneoverlegen. Videregående har også lokaler som kan leies. Skoler og gamle 
Holmen kan brukes/leies, også Kjæreng grendehus. Pensjonistforeningen må selv sørge 
for leie/lån av lokaler.  
 

20/31 Hørselshjelpemidler i kommunale bygg  
 Det er snakket med hørselshemmet bruker, som vil være med å gå igjennom lokaler i 

rådhuset/kulturhuset som har teleslynge, for å se hva som fungerer. Kan ofte være lurt å 
tenke plassering i salen, hørselshjelpemidler kan fungere best lenger bak. 
Hørselshjelpmidler er lagt inn i budsjett til teknisk avd. 

 
21/20 Ny sak - Dagtur hytte Innlandet 
 Kommunen har sagt ja til å ta imot denne type hytte. Lavterskeltilbud for alle. 

Kommunen finner egnet tomt og dekker kostnader til grunnarbeid. Ellers tilskudd fra 
fylkeskommunen, spillemidler og sparebankstiftelsen. Eldrerådet ønsker å bli tatt med i 
videre planlegging.  

 
21/21 Ny sak - Tynset folkehelsepark 
 Henvendelse fra samskap.no som ønsker innspill til bruk av parken, også fra eldrerådet i 

fht. eldre sine behov i en slik type park. De innkaller til møte på digital plattform. 
Eldrerådet har tidligere sendt svar, som fortsatt er representativt for eldrerådets syn, dette 
videreformidles.  
 

21/22 Øyelege mangel på Tynset 
 Hvordan kan eldrerådet påvirke? Kontaktet ordfører som sendte mail til dir. ved 
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sykehuset og kommuneoverlegen. Det tenkes alternativt inn mot Helse Sør-Øst fra 
sykehuset sin side, det jobbes med saken.  
 

Oppfølgingssaker  
21/13 Invitasjon Internasjonalt råd 14. april  
 Utsettes, internasjonalt råd inviteres i møte 26. mai.  

 
20/25 Bestillingsdrosje – sak utsettes i kommunestyret  
 Telefon fra rådet for likestilling for funksjonshemmede som støtter saken. Taxisentralen 

er positiv, de kan kjøre langt for 50 000 i året. Saken må være inne til kommunestyret 23. 
mars, haster med avklaring, må være klart 14 dager før kommunestyret. Drosje på 
Kvikne er også interessert, og kan kjøre til Tynset hvis flere fra bygda kan kjøre sammen, 
evt. til butikken på Kvikne. Eldrerådet må skrive en forklaring på hvordan saken konkret 
skal løses, til kommunestyret. Viktig å huske Tylldalen, Brydalen, Fåset, Telneset. Bør 
kjøres som et prosjekt, for å se hvordan dette kan løses. Effektueres først når 
koronasituasjonen er avklart. Det etterspørres pris til de enkelte bygdene, fra drosje 
næringene. Transport rullere bygdene imellom ca. x 1 pr. mnd., når man vet hvor mye 
penger man har til disp. Må fange opp personer som ikke dekkes av TT-kort. Nils og 
Oskar tar ytterligere kontakt med taxinæringen i fht. kostnad til de enkelte bygdene, får 
saken mer konkret slik at leder kan fremme saken til kommunestyret. Undersøker også 
avtale Alvdal Taxi har med sin kommune.  
 

21/12 Henvendelse fra Tynset Teknolab – orientering  
 Kan gi tilbud til eldre i sin Teknolab, ønsker påmelding. Avventer til koronasituasjonen 

bedres, pr. nå kan ikke mange samles. Interessant å se hva Teknolaben jobber med. Kåre 
Eldar gir en muntlig tilbakemelding. Kan f.eks. bidra med livesendinger av gudstjenester 
m.m. 

 
Drøftingssaker  
21/19 Tynset kulturhus våren 2021 – info. ark  
 Info. ark oppleves som utydelig, blir kopiert i A3 størrelse. Kulturhusfolder for våren 

2021 er på tur ut, kommer x 2 pr. år. Det er mulig å få informasjonen som e-post- 
abonnement, dette går gjennom biblioteket.  

 
 Det kan kjøres egen kino mot eldre, det tas i eget møte med kinosjef. 

 
21/23 – Ny sak - Kommuneplan - eldreboliger 
 Viktig å få noe nedfelt mot kommuneplanen i fht. boliger for eldre i sentrum, i tillegg til 

fremlegg mot formannskapet, jfr. sak 21/14 i dag.  
 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp  
 I møtet 14. april vil gruppeledere for arbeidsgruppene som jobber med 

utviklingsprosessen i helse og omsorg, komme og informere eldrerådet om hvor de er i 
prosessen, og hva det jobbes med. Det setter av 1 time.  

 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 14. april, Loftet 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.


