
 

TYNSET KOMMUNE 
 

  

 

1 

 

Møtereferat Eldrerådet  
 

  

Tilstede: Jon Tore Dalsegg, Olav Moen, Magni Grue, Simen Linjordet, Karin Tronslien, 

Signe Marit Lium 

Meldt forfall: Eva Eggen, Erik Kindølshaug 

 

Referent: Tone F. Rønning  

 

Møtedato: 05.09.2019   

Sted: Loftet   

 

 Sak 31/19 Helse- og omsorgssjefen orienterer ang. rapport tjenestestruktur helse og 

omsorg 

 Helse og omsorgssjefen orienterte om rapport fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren.  

o Bakgrunn for utredningen er økonomiske og faglige utfordringer som vil 

komme.  

o Det er sett på løsninger i sammenlignbare kommuner. 4 scenarier er vurdert, 

pluss et juster scenario 4 som er foreslått som løsning, hvor alle tjenester, 

unntatt Enan, sentreres rundt Tjønnmosenteret, inkl. nybygg. Utredningen 

foreslår 78 tilrettelagte boliger og 43 institusjonsplasser. Det er behov for 

økning i boligmasse, samt nyansert tilbud i tilrettelagte boliger. Viktig med 

flere korttidsplasser for å skape trygghet for hjemmeboende. Mål er riktig 

pasient på riktig sted.  

o Endring i innhold må til for å nå mål som er satt. Bemanning ut fra faglig 

vurderte behov. Det skal jobbes med innhold i tjenestene over år, for en god 

utvikling. Brukerne er i fokus, ansatte er her for brukerne og tilpasser seg 

tjenestenes innhold. 

o Tjenesten for funksjonshemmede har også behov for endringer som følge av 

dreininger i brukeres behov. Her er det viktig med nærhet til Litun senter.  

o Andre behov er oppgradering av kjøkken pga. slitasje og endringer i 

produksjonsmetode. 

o Legekontoret har behov for utvidelse og oppussing, som også berører 

helsestasjon. Dette blir egen sak for kommunestyret.  

o Tidsplan for ny struktur er ambisiøs, med håp om å være ferdig i løpet av 

2024.   

o Eldrerådet roser utredningsarbeidet, og den åpne prosessen som er kjørt.  

o Alle har mulighet til å komme med en uttalelse til rapporten, med frist 15.9. 

Disse behandles i kommunestyret 1. oktober. Eldrerådet utarbeider 

høringsuttalelse. 

 

Sak 32/19 Godkjenning av referat fra forrige møte  

 Referatet godkjennes 

 

Sak 33/19 Skilting i Tynset sentrum (v/Simen)  
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 Hilde Aanes fra teknisk avd. informerte om skilting i Tynset sentrum, 

bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger. Skilting langs 

riksvei og fylkesvei skal følge Vegvesenets retningslinjer.  

Mandat er å endre bestemmelsene slik at Tynset sentrum får et helhetlig visuelt 

preg, basert på moderne lysteknologi. Høringsfrist er 6.9. Eldrerådet utarbeider 

høringsuttalelse.  

 

Sak 34/19 Orienteringssaker  

a) Politisk organisering i Tynset kommune, sak kommer m/høringsfrist 18. 

september  

Saken behandles i Formannskapet 5.9. Eldrerådet jobber med evt. høringsuttalelse i eget 

arbeidsmøte 11.9. 

b) Brev sendt til alle politiske partier, ordfører, rådmann, helse- og omsorgssjef  

Ang. tur til Vålertunet, ble det i ettertid sendt brev til ovennevnte. Dette er lagt merke til 

av flere, som støtter innspillet om bygging av boliger til eldre i sentrum. 

c) Brev med kopi til eldrerådet ang. aktiviteter v/sykehjemmet  

Frivilligsentralen ønsker samspill med Tjønnmosenteret ang. planlegging av aktiviteter. 

Eldrerådet har foreløpig ingen kommentarer til dette. Avventer oppstart av Nyby. 

Frivilligdag 5. november.  

d) Oppfølging av aktivitetspark ved Tjønnmosenteret  

Konkrete innspill er kommet inn. Spørsmål om hvem som jobber videre med dette 

avklares med helse- og omsorgssjefen. Svar: Dette følges opp av ny helseleder, som også 

blir ny folkehelsekoordinator. Forprosjektgruppa har fullført og avlevert rapport, 

innspillene ligger bak det forprosjektgruppa har foreslått. Neste punkt er å søke på midler 

til gjennomføring.  

 

Sak 35/19 Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp  

 Forlag til nytt eldreråd: Kvikne pensjonistforening jobber alt med forslag. Dette vil 

nok bli behandlet tidligst i kommunestyremøte i slutten av oktober, eller i slutten 

av november. Det er mange komiteer/utvalg som skal opprettes, dette tar tid.  

 Detaljregulering for kvartalet Aumliveien – Holmengata – Hesteskoen, er 

sluttbehandlet med mulighet for å klage. Eldrerådet har ikke gitt uttalelse tidligere, 

og har ingen kommentarer.  

 Eldredagen: Går sin gang med planlegging. Ang. transport vil eldrerådet bidra kun 

ved forespørsel. I fjor ble ordfører invitert, i år inviteres den nye rådmannen. Alle i 

eldrerådet, som ikke tilhører Kvikne, møter på videregående denne dagen. 

Skogstua barnehage underholder på Furumoen. Informasjon er lagt ut på nettsider.  

 

 

 

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 24. oktober, Formannskapssalen 8. etg.  

 

 

 

 


