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Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

14/182-36 19221/16 033 25.10.2016 

 
Møtedato: Tirsdag 18. oktober 2016 
Sted: Møterom 3. etasje kultur 
Tid: Kl. 13.30-16.00 
Til stede: Elisabeth Sandbakken, Leif Håvard Henriksen, Einar A Røe, Erik Kindølshaug, 

Eva Eggen, Karin Tronslien, Olav Moen, Anita Nygård Øien (sekretær).  

Forfall: Jon Tore Dalsegg, Simen Linjordet. 

 
Referatet  sendes til: 
  Deltakerne 
  Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Arild Einar Trøen, Tynset Kommune  
Øystein Kyrre Johansen, Tynset Kommune  

 
 
MØTEREFERAT ELDRERÅDET 18.10.2016 
 
Før møtet startet kom ny helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen og hilste på 
Eldrerådet og fortalte om seg selv. Han er leder for 4 enhetsledere i Tynset kommune, og 
snakket litt om budsjett, utfordringer, flinke ansatte og stor tro på at dette vil bli bra. 

Sak 26/16: Godkjenning av referat fra møte i Eldrerådet 08.09.16. 
 Ref. 24/16 vedr mat fra Tjønnmosenteret, gjelder også alle hjemmeboende 
       eldre. Mangler tilbakemelding fra Inga-Lill vedr avbestilling av mat for 
beboerne, sekretær purrer på henne. 
 

Sak 27/16:  Evaluere Eldredagen 4. oktober 
 Det har vært gode tilbakemeldinger vedr Eldredagen, noen mener dette har 
vært den beste Eldredagen i Tynset kommune hittil!  
På Rådhuset spanderte Tynset kommune mat til de eldre, det var ca. 100 
personer som kom for å spise mat denne dagen. Det var en positiv holdning at 
Tynset kommune kunne spandere dette. Det var god underholdning av dans i 
kulturkafeen i Rådhuset som kulturskolen bisto med. 
På Tjønnmosenteret kom det mange, men organiseringen bør endres til neste 
år. De hadde ikke antall klart fra beboere hvor mange som kom, det ble mye 
ordning med tallerkener og mat/kaffe mens musikken stemte/spilte, 
Kongsheim var ikke informert om Eldredagen og ingen ansatte der viste om 
det heller. De som spilte var fra kulturskolen, og en del av dem spilte en og en. 
Burde heller ha spilt færre sanger og flere samtidig, bedre for publikum. 
På Kvikne hadde de all underholdning først av spellemannslaget, bordene var 
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allerede dekket på forhånd, bespisning etterpå. Etter maten ble det litt mer 
musikk, og dans for alle som kom dit! 
Mye dugnadsinnsats fra mange; bl.a. Eldrerådet, Pensjonistforeningen, og flere 
frivillige utenom. En del folk stilte opp som sjåfør også. Den Kulturelle 
Spaserstokken betaler kostnader for utgifter utenom mat-servering.  
Husk til neste år: Bør også sende ut brev til de som får tilkjørt mat fra 
Tjønnmosenteret, uten at de har hjemmetjenesten som kjem innom fast. 
 

Sak 28/16: Møte med N-Ø vg.skole 
 Referat fra Elisabeth Sandbakken og Leif Håvard Henriksen, som hadde møte 
med flere avdelingsledere samt rektor. Alle på N-Ø vg.skole var positive til 
samarbeid! På skolen har de hver torsdag en seanse kl. 11.00 med kultur og 
mat, kanskje eldre musikere kan bli invitert til å være med på dette? 
For de som er hjemmeboende eldre, kan det være aktuelt å møtes på skolen for 
å gi dem aktivitetstilbud som skolen arrangerer. Opplevelsesdager, ulike 
gjøremål, praksis for elevene, spa, trim, manikyr, velvære m.m. 
Det kan serveres mat i kantinen (f.eks.1 gang i måneden) hvor de eldre kan 
spise, med en egenandel på kr 200?  
Eldredagen; Kanskje N-Ø vg.skole kan arrangere denne dagen på skolen hvor 
det blir servert mat og de også har underholdning? Dette sjekkes videre. 

 
Sak 29/16: Pensjonistforbundet Hedmark temasamling 12. oktober 2016 på Hamar. 

 Referat fra Elisabeth Sandbakken som deltok der. I Våler har de en koordinator 
som er knyttet under Kultursjefen. Koordinator har oversikt over det som 
foregår for de eldre vedr frivillige organisasjoner, aktiviteter, transport og hva 
nabokommuner gjør. De jobber i et prosjekt for å se på utvikling av samarbeid 
mellom Eldreråd, Pensjonistforening og andre. De ser også på hvordan 
kommunikasjon mellom Eldrerådet og kommunestyre bør være nærmere 
knyttet. De får prosjektstøtte fra helse- og omsorgsdepartementet til dette.  

 

Sak 30/16: Budsjett Eldrerådet 2017 
Budsjett utdelt for årene 2011-17, med forslag for 2017. Gjennomgang 
budsjett, økt med over 50.000 fra før. Økningen her tas fra andre aktiviteter, 
politikerne avgjør budsjett. 
Budsjettkonferanse med politikerne torsdag 27.10.16 kl. 09.00-15.00 i 
kommunestyresalen, alle er velkommen til å høre på. Om Eldrerådet ønsker å 
si noe der, må de henvende seg til ordfører Merete Myhre Moen. 
 

Sak 31/16: Eventuelt 
- Kurs NESTOR 30.01-01.02.17 

Vedlegg til kurs ble sendt ut, men ikke aktuelt å delta der. 

 
- Omsorgsboliger (Furumoen, Tylldalen) 

Informasjon på mail ble utdelt med tilbakemeldinger fra Geir Arne 

Nordfjord (enhetsleder hjemmetjenesten), Hege Mærk (konsulent på 

vedtakskontoret) og Elin Aasberg (boligansvarlig teknisk), så alle kan lese 

dette til neste møte.  
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- Teleslynge – Furumoen 
Eldrerådet mener at teleslynge er på plass når de får ny leder der. 

 
- Brosjyre fra Trysil eldreråd 

Det ble delt ut brosjyre fra Trysil Eldreråd. De har opprettet AU hvor 3 

medlemmer er med, og de forbereder saker for eldrerådet og behandler 

hastesaker mellom rådets møter. Eldrerådet skal vurdere om de også har 

behov for dette. Eldrerådet ble enig om å lage tilsvarende brosjyre for 

Eldrerådet i Tynset kommune, dette gjøres i 2017. 

 
- Os regionalt fellesmøte 23.08.2016. 

De fikk besøk fra FindmySheep fra Kvikne, som viste og forklarte hvordan 

GPS kan brukes for mennesker også. Oppdal helsestasjon har testet dette. 

Det virker ikke så godt i tett skog, og hjemme i huset virker de ikke i det 

hele tatt, men ellers så fungerer dette bra. Apparatet koster ca. kr 5.000, 

og abonnementet koster mellom kr 3.000 til kr 9.000 i året, som bruker selv 

må betale. Det ble delt ut informasjon vedr velferdsteknologiprogrammet 

og informasjon om dette som er benyttet i Trondheim. 

 
- Brosjyre vedr velferdsteknologiambassadør 

Pensjonistforbundet i Oslo som har sendt ut denne. Leif Håvard Henriksen 

har allerede meldt seg på opplæringskurset i Risør. 

 
- Brosjyre fra AV-OG-TIL 

Brosjyre fra AV-OG-TIL vedr alkovett i livskriser ble utdelt. Brosjyrer blir 

lagt ut på Enan, Tjønnmosenteret, Frivilligsentralen og Servicetorget 

Tynset kommune. 
  

- Neste møte: 24.11.16 kl. 13.30-15.30. 

 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
Anita Nygård Øien 
Sekretær i Eldrerådet 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


