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MØTEREFERAT ELDRERÅDET 17.08.2017
Sak 19/17: Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 18.05.17
- Sak 15/17 – Det er fortsatt ikke klarlagt om representant fra Eldrerådet har
mulighet til å delta på dialogmøter hvor innhold og drift av kommunens tjenester
drøftes. Tone undersøkt med ass.rådmann og helse/omsorgssjef: Pr. nå deltar
Eva Eggen på dialogmøte i helse og omsorg, i regi av å sitte i komite for pleie,
helse, omsorg. Eva Eggen er også medlem i Eldrerådet og rådet anses derved å
være representert for inneværende periode. Er det øvrige dialogmøter Eldrerådet
ønsker deltakelse i må dette spesifiseres.
- Sak 18/17 – Nye vurderingsmomenter for tildeling av helse og omsorgstjenester
etterlyses, gjeldende fra 1. juli  Disse er lagt ut på kommunens hjemmeside.
- Referatet godkjennes uten andre bemerkninger.
Sak 20/17: Evt. valg av nestleder i Eldrerådet
- Leif Håvard Henriksen har sagt fra seg sitt verv som medlem og nestleder i
Eldrerådet pga. sin helsetilstand. Det sendes blomster til Leif Håvard, leder
ansvarlig.
Det er forberedt valgnemnd-sak til kommunestyremøte i august. Det kan ikke
velges ny nestleder før valgnemnda har valgt inn nytt medlem i Eldrerådet.
- Elisabeth Sandbakken sitter som leder av Eldrerådet ut 2017, det var avtalt kun 2
år som leder da hun tok på seg vervet. Medlemmer i Eldrerådet bes vurdere å ta
på seg vervene som leder og nestleder.
Sak 21/17: Evaluere felles regionmøte for Eldrerådene i Fjellregionen
- Fellesmøtet oppleves generelt som meget bra.
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Foredrag om aktivitetssenter og senioraktiviteter fikk medlemmene i Eldrerådet
lite ut av. Manglet klare konklusjoner som skulle være essensen i foredraget, og
som flere medlemmer har hørt henne snakke om tidligere. (Det bekreftes at
foredragsholders honorar er belastet i regnskap under post opplæring/kurs).
Informasjon om dagsenter på Tynset, oppleves som noe av det beste Tynset
kommune drifter. Det informeres om at det via Kvikne pensjonistforening og
Kvikne utvikling jobbes for å opprette dagsentertilbud på Enan for beboere i
Kvikne-regionen. Viktig med tilbud i nærområdet, og slippe belastning med lang
transportvei. Det planlegges og søkes prosjektmidler. Kapasitet og driver av
tilbudet må klarlegges. Helse og omsorgssjef er orientert. Kommunen må være
delaktig i søknad, men søknad og drift er basert på frivillighet. Frivilligsentralen
er villig til å bidra.
Det er kommet svar fra Høgskolen i Innlandet på anmodning om desentralisert
studietilbud, delt ut til Eldrerådets medlemmer. Det er foreløpig ikke kommet noe
svar fra N-Ø videregående skole. Svar fra Høgskolen sendes til ledere i
Eldrerådene i alle kommunene i fjellregionen.
Leder takker alle som brukte mye tid på gjennomføring av fellesmøtet.

Sak 22/17: Forberede Eldredagen
- Avvikles tirsdag 3. oktober 2017.
- Elisabeth har snakket med rektor på videregående, de tar opplegget for
hjemmeboende og beboere ved Furumoen. Her blir det kulturinnslag, enkelt
middag (lapskaus eller suppe med brød, vann til drikke) og aktiviteter. Oppstart
på formiddagen, må tilpasses elevenes skoletid. Klokkeslett avklares.
Tilbakemelding til skola avklares i fht. påmeldingsfrist. Elisabeth ansvarlig.
- Kvikne ønsker samme opplegg som i fjor, men har ingen kokk ved kjøkkenet der.
Elisabeth hører med kjøkkenet på Tjønnmosenteret om de kan lage suppe med
brød, samt sjokoladekake, som kan fraktes til Enan. Underholdning; spillemannslag og kulturskole. Kvikne pensjonistforening behjelpelig med gjennomføring.
Olav ansvarlig for organisering av dagen på Kvikne.
- Ved Tjønnmosenteret blir arrangementet på ettermiddagen, med underholdning
og kaffe/sjokoladekake. Elisabeth hører med kjøkkenet ang. servering av kaffe og
kake. Tynset pensjonistforening hjelper til med servering her, Erik ansvarlig.
Elisabeth undersøker ang. underholdning ved Tjønnmosenteret, aktuelle kan være
Arild Nygaard, Johan Sundberg/Stein Nygård. Guren Hagen også foreslått, men
trolig for kostbar. Oppstart foreslått til 17.30.
- Elisabeth snakker med kulturhusleder Steinar Brekken i fht. økonomisk å få
dekke underholdning ved Tjønnmosenteret og Enan gjennom «den kulturelle
spaserstokk».
- Karin tar ansvar for skriv/invitasjon som skal deles ut til alle hjemmeboende via
hjemmetjenesten.
- Simen tar ansvar for oppslag i Arbeidets Rett – møteplassen, Tynsetingen,
nettside for Kviknebygda, kulturhusfolderen (frist den 10. i mnd.), og evt. andre
gratismuligheter som finnes.
- Transport – de som ønsker det må gi beskjed.
- Representanter fra Eldrerådet må være tilstede på formiddagen (videregående) og
ettermiddagen (Tjønnmosenteret).
- Budsjett for Eldrerådet ble utdelt, må ikke overskrides, men kan sjonglere
budsjettert beløp mellom poster om mulig. 35 000 avsatt til velferdstiltak brukere.
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Sak 22/17: Eventuelt
- Simen refererte fra konferansen «Eldrerådenes virksomhet», som ble arrangert på
Elverum 26.-27. april. Dette var en bra, men hektisk konferanse. Viktig at noen
fra Eldrerådet deltar årlig. Simen undersøker om alle kan få tilsendt kopi av
oppsummeringsmanual fra konferansen.
- Jon Tore meldte forfall til neste møte i Eldrerådet 7. sept., Einar Røe innkalles.
Neste møte i Eldrerådet: 7. september 2017, kl. 13.00.

Med hilsen
Tone Finstad Rønning
førstekonsulent – Helse og omsorg
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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