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21/40 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Godkjennes. 
 
21/33   Samarbeid med Internasjonalt råd v/Mahdi og Manuella – kl. 14.30 

 Internasjonalt råd tok kontakt mot Eldrerådet i januar 2021. Det er ønske om 
utveksling av informasjon og felles intensjoner rettet mot gruppen eldre. Se på 
samarbeidsmuligheter og skape et fellesskap for eldre.  
Utveksling av informasjon:  
 Internasjonalt råd ble etablert i 2007, det er bredt sammensatt av 3 flerkulturelle 

(en er arbeidsinnvandrer), næringslivet, frivilligheten, kommunestyret, oppvekst, 
bosettingsansvarlig i kommunen, NAV, politiet. Manuella er sekretær. Andre tjenester 
inviteres etter behov. De som sitter er ledere innenfor sitt felt, slik at det blir forankret på 
toppen. “Viktig å møte fremtiden”. Eldrerådet bør også favne det flerkulturelle 
samfunnet. Det blir flere og flere flerkulturelle eldre. Flerkulturelle vil også bli aktuelle 
for institusjon, hvordan skal vi møte dette? Hvordan jobbe systematisk innenfor helse- 
og omsorg med tanke på at det kommer flerkulturelle? Internasjonalt råd favner veldig 
vidt. Kunne det være en felles handlingsplan for alle råd i Tynset, sett opp mot det 
flerkulturelle? Eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemmede, de unges råd og 
internasjonalt råd, en felles handlingsplan skal synliggjøre styrke opp mot politikerne. 
Hvordan møtes for å løfte alle rådene felles? Viktig å jobbe med informasjon fra 
grasrota. Rådene har mye å lære av hverandre. Internasjonalt råd jobber med alle 
innflyttere fra alle andre land. De ønsker samarbeid for å finne løsninger på flere plan for 
alle unge, eldre, funksjonshemmede og innvandrere. Tynset har gått i bresjen for 
internasjonalt råd, og andre kommuner kommer etter. Det jobbes også med et regionalt 
internasjonalt råd. Fylket har også opprettet et internasjonalt råd. Viktig å jobbe i 
forkant, og løfte saker for fellesskapet. Enklere å bli hørt når man er flere.  
 I regionen bor ca. 130 flyktninger i Tynset nå, 2 er eldre over 65 år. 

Arbeidsinnvandrere utgjør en betydelig større gruppe, de trenger også en møteplass, her 
brukes næringslivet.  
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 Eldrerådets målgruppe er fra 65 år og oppover. Representant fra 
innvandrergruppen bør også inn i Eldrerådet etter hvert. Politikerne må ta dette ansvaret, 
da eldrerådet er et politisk valgt råd.  
 Eldrerådet bør eventuelt bli utvidet for å få mangfoldet inn i rådet.  
 Kommunen bør ta en runde med sine råd og si noe om hvilke arbeidsoppgaver 

rådet skal jobbe med, i tillegg til det som står i kommuneloven. 
 Ingen grupper skal spesialbehandles, men alle tjenester må yte tjenester til alle, 

det må tenkes helhetlig.  
 Fremtidige samarbeidsmuligheter, viktig å holde kontakt, Internasjonalt råd 

oppdaterer Eldrerådet på antall eldre over 65 år.  
 Felles handlingsplan, kanskje ikke, men heller se på samarbeidsmuligheter fra sak 

til sak, viktig å møtes på tvers. Dette må fungere i praksis, ikke bare på papiret.  
 Internasjonalt råd skaffer oversikt over eldre arbeidsinnvandrere. Her begynner 

det å bli flere eldre.  
 Holde varmt å tenke på hverandre, og ta kontakt når det er behov. Ikke tenke 

mer arbeid, men se på muligheter og videreutvikle det vi allerede har.  
Konklusjon:  
 Eldrerådet tar kontakt med Internasjonalt Råd når neste eldredag nærmer seg.  
 Frivilligsentralen er felles arena, også Nyby brukes på tvers.  

 
Orienteringssaker 
 
21/22 Øyelege mangel på Tynset 

 Ordfører har kontaktet direktør ved sykehuset. En «Tynset modell» kan være 
gjennomførbar, hvor en øyelege tilknyttet Elverum vil jobbe noen uker på og noen uker 
av i Fjellregionen. Det jobbes med en utredning for å kartlegge behovet slik at tilbudet 
kan legges på riktig nivå. Utlysning gjennomføres når utredning er klar. Det beregnes 
minst ½ år før dette er på plass. 
 
21/39   Kulvert 

 Kontakt med Teknisk avd., ide om å frese opp bunnplaten i kulverten har vært 
snakket om, men materialet er så hardt at det ikke er mulig med den redskapen 
kommunen har til disposisjon. En type rekkverk vurderes, Teknisk ser videre på dette. 
Det vil bli strødd godt til vinteren. Hva med gummiplater i bunnen av kulverten, som 
ikke blir glatt? Saken følges opp.  
 
21/41   Innspill fra Interessegruppa «En aktiv alderdom» 

 Se mail ang. høringsnotat – Forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger 
fra Husbanken, fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en ny type boliger, kaldt 
trygghetsboliger, med fellesarealer og trygghetsvert, uten heldøgns omsorg. 
Interessegruppas vektlegger i sin mail til Eldrerådet at argumenter og tanker er lik det 
som står i dette notatet. I Tynset er Teknisk v/Vingelgaard mottaker av brevet, Folldal er 
høringskommune i vårt distrikt, jfr. Interessegruppa.  
 Eldrerådet tar dette høringsnotatet til orientering, og synes det er positivt at 

Staten tar initiativ til dette, men gjerne at det evt. må se på i et samspill med private 
entreprenører. Eldrerådet støtter Interessegruppa i den jobben de gjør. Eldrerådet tar 
kontakt med Teknisk for å høre hvor saken står i vår kommune, Reidun tar ansvar for 
dette.  
 



TYNSET KOMMUNE 

Saksnr.:   21/2-14  3 

 
 
Oppfølgingssaker 
 
21/12 Tynset Teknolab 

 Teknolaben v/Tommy Klausen har sendt Eldrerådet en mail og etterspør kontakt 
mot rådet. Eldrerådet inviteres til å besøke Teknolaben, snakke med Klausen og høre 
hva de kan tilby eldre. De kan tilby forskjellige aktiviteter, også myntet på gruppen eldre. 
Pensjonistforeningene kan være en større gruppe å henvende seg til.  
 Kåre Eldar, Oskar, Marie og Reidun tar et møte med Teknolaben og ser om dette 

kan være av interesse for gruppen eldre, og hva det evt. koster.  Medlemskap koster 
penger, Eldrerådet har ingen midler å gi ut.  
 
21/35   Eldredagen 2021 – 07.10.21 kl. 11-14 
Tynset: 

 Invitasjoner er distribuert ut i Tynset, Brydalen, Fådalen, Telneset, Tylldalen, 
boliger Tjønnmosenteret og Furumoen. Påmeldinger begynner å komme inn. Frist for 
påmelding er 24. sept., går ut i media med fortsatt mulighet for påmelding etter frist. 
 Konsert i Tronsalen kan være et hinder pga. bratt tilgang med trapper for eldre.  
 Medlemmer i Eldrerådet møter og er velkomstkomite. Oppmøte senest 10.30. 

Oskar ansvarlig for å ta imot betaling. Det vil bli brukt kontanter og vipps. Reidun 
ønsker velkommen. Kåre Eldar presenterer samarbeidspartner. Kommunedirektør har 
ikke anledning til å delta denne dagen. Reidun tar ansvar for avslutning; gjør innkjøp av 
blomster til videregående og dagens taler.  
 Arrangement i institusjon med servering av kaffe og kake i de respektive 

avdelinger. Hilsen fra Eldrerådet henges opp i hver enkelt avdeling.  
 7. okt. kl. 17.00 vil det være et fellesarrangement på Tjønnmosenteret, med ord 

for dagen v/Gunvor A. Nygaard, og ungdomsbedriften ved musikklinjen som 
underholder før og etter Gunvor. Oskar og Marie deltar her fra Eldrerådet. Avdelingene 
som deltar, skal sitte i kohorter.  
Kvikne: 

 Kvikne arrangerer eldredagen 6. okt., annonseres lokalt. Kvikne har gått ut med 
at arrangementet er gratis, Eldrerådet betaler 150 kr pr. pers, mens Pensjonistforeningen 
dekker resten. Mat kjøres ut til de som ikke kan delta fra Enan. Ørnulf Holte 
underholder 
 
Drøftingssaker 
21/20   Dagsturhytta 

 Det etterspørres innspill i fht. hvor Dagsturhytta skal plasseres, ønskelig at det 
blir gjort kjent. Det blir en innstilling i kommunestyret som vil synliggjøre innspill til 
plassering.  
 
 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 

 Ingen innkomne saker.  
 
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 3. november, Loftet 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


