
 

TYNSET KOMMUNE 
Personalavdelingen 
 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

14/182-23 8961/15 033 02.12.2015 

 
Møtedato: Onsdag 2. desember 2015 
Sted: Formannskapssalen 8. etasje Rådhuset 
Tid: Kl. 14.30-16.00 
Til stede: Elisabeth Sandbakken, Olav Moen, Jon Tore Dalsegg, Eva Eggen, Karin 

Tronslien, Simen Linjordet, Leif Håvard Henriksen, Aud Løkken (tidl. leder), 
Anita Nygård Øien (sekretær) 

 
Referatet sendes til: 
 Deltakerne 
 Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Rådmann Arild Einar Trøen  
Helse- og omsorgssjef Evy-Aina Røe 

MØTEREFERAT ELDRERÅDET 02.12.2015  
 
Sak 15/15: Konstituering av Eldrerådet (valg av leder og nestleder) 

Velger dette for 2 år, og endrer dette med nytt valg om 2 år.  
Elisabeth Sandbakken (leder), Leif Håvard Henriksen (nestleder). 

 
Sak 16/15: Informasjon fra tidligere leder Aud Løkken 

- Informasjon fra Aud Løkken vedrørende ulike oppgaver de jobber med. 
Eldrerådet ser på saker som angår de eldre, kommer med innspill til dette. De 
har innkalt til møter når saker har oppstått. De har innkalt økonomisjef, helse- 
og omsorgssjef, rådmann eller andre til møter der det har vært ønskelig.          
- Viktig at de folkevalgte møter opp, de kan ha informasjon om saker som 
eldrerådet bør se mer på. 
- Saker som sendes til kommunestyre og formannskap ligger tilgjengelig på 
nett. Alle medlemmer kan følge med der. Tidligere eldreråd har ikke vært 
flinke nok på å fange saker. 
- «Aktiv i naturen» på Frivilligsentralen – tiltak for menn. Ulike råd har ansvar 
for disse samlingene. Leder bør ta kontakt med Gudrun Bakken på 
Frivilligsentralen om Eldrerådet fortsetter med dette. 
- En gang for året samles alle Eldreråd i området her, ulike kommuner tar 
ansvaret for arrangementet hvert sitt år. 
  

Sak 17/15: Budsjett 2016 
 Kopiert og delt ut helse- og omsorg og teknisk for 2016. I tillegg er budsjett for 

2016 for eldrerådet utdelt. 
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Sak 18/15: Eventuelt 
- Mer aktivitet på Tjønnmosenteret: Bør være tilgang for flere til å spise 
middag på kafeen, eller så kan kjøkkenet lage mat som kjøres ut til eldre. Øke 
til flere dagplasser. 
- Elisabeth Sandbakken kontakter Finn Åge Løvlien (Pensjonistforbundet) i 
forhold til oppgaver og kurs for Eldreråd i Nord-Østerdal.  
- Utdelt budsjett samt noen kurspapirer og informasjon fra 
Pensjonistforbundet. Eldrerådet ser på dette, og leder kommer med forslag 
vedr nytt møte senere.  

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Nygård Øien 
Sekretær 
 


