
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorg 

Administrasjonsavdeling 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/131-12 49119/18 033 19.10.2018 

 

Møtedato: 18.10.2018   

Sted: Grupperom Elgtråkket, 9. etg. rådhuset   

Tid: 13.00 – 15.30   

Til stede: Simen Linjordet, Erik Kindølshaug, Tore Torud, Karin Tronslien, Eva Eggen, 

Olav Moen, Jon Tore Dalsegg. 

- Bjørn Eidsvåg fra Nord-Østerdal videregåendeskole deltok i sak 32/18 

- Leif Håvard Henriksen informerte i sak 35/18 

 

  

Referatet sendes til: 

  Deltakerne og varamedlemmer 

Sekretær i Hedmark Fylkes Eldreråd 

Helse- og omsorgssjef 

Rådmann 

 

ELDRERÅDET 2018 - REFERAT 18.10.2018  
 

Sak 31/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Sak 26/18  Kan eldrerådet komme med innspill i fht. tjenesteutvikling? Viktig 

med mulighet for innspill til hva som skal utredes. Karin snakker med HO-sjef i fht. 

hva det er viktig at eldrerådet uttaler seg om, og at rådet må få beskjed i forkant. 

Dato for frist til innspill er ønskelig.  

- Sak 30/18  Pensjonistforbundet rettes til Pensjonistpartiet. 

- Referatet godkjennes. 

 

Sak 32/18 Evaluering av eldredagen  

Det rettes en stor takk til kommunen og politikerne for bidrag som muliggjør 

gjennomføring. Det sendes en felles skriftlig takk, via ordføreren. -Og ikke minst en stor 

takk til Nord-Østerdal videregåendeskole (NØVGS) som stiller opp, tilrettelegger og 

bidrar, eldrerådet er imponert. 

 

- NØVGS  Perfekt oppdekking i kantina satte deltakerne i feststemning fra første 

stund. God plass i kantina som ønskes brukt ved senere anledning. Elevene gjorde 

en utmerket jobb på alle områder, både med musikk/konsert, mat/servering og 

aktiviteter. Håndspa ble litt kaotisk, men elevene taklet dette godt, avtaler med de 

som ønsker behandling bør gjøres i god tid neste gang. Alt i alt en vellykket dag sett 

fra eldrerådets side.  

 

- Fra skolen sin side er dette en vinn/vinn situasjon. Elever fra fagområdene musikk, 

helse/oppvekst og restaurant/matfag kjører opplegget. De som fikk håndspa var 

veldig fornøyd, men opplegget må settes inn i en annen ramme neste år. Elevene 
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fikk veldig mye ut av dagen. Dette er en vellykket øvingsarena hvor de er i sentrum 

og får presentert seg. God plass i kantina, denne brukes også neste år. Omvisning i 

år ble utført av ledere, det var mer vellykket siden de hadde mer kunnskap om 

skola. Noen hadde ikke funksjon til å gå rundt, men de fikk en miniforelesning med 

bilder og info. om skola. Tilbakemeldingene her var gode. Omvisning musikk og 

idrett var rettet mot undervisning, verksted ble også vist frem, men hadde ikke 

elever siden de var på utplassering. Tidsskjema sprakk, klarte bare 3 og ikke 5 

stasjoner. Hensikten var å komme innenfor klasserommene og dette var vellykket. 

Vil bruke litt større romslighet på rotering neste år ved omvisning. Bare positive 

signaler fra de som deltok på omvisning. Lærerne ønsker også eldredagen tilbake 

neste år.  

 

- Enan  Vellykket arrangement med 60 deltakere. Ønske om at elever fra 

restaurant/matfag og musikk kan komme til Enan neste år, bidra med mat og 

musikk/underholdning. Kan ikke være samme dag som Tynset. Bjørn sjekker om 

dette er mulig å få til. 

 

- Tjønnmosenteret  Her ble eldredagen koblet til Sandbeck forestillingen. Lunsj 

med kaffe og rømmebrød i etterkant. Kjøkkenet hadde spurt hvor mange som skulle 

spise i kantina slik at dette var avklart. Samlet avdelingene ved hver sine bord før 

konserten. Ble trangt pga. hjelpemidler. Ingen på Tjønnmosenteret tok imot Trafo. 

Karin takket i etterkant og informerte om mat. Ikke greit at ingen tok imot og 

takket på Tjønnmosenteret. For øvrig gikk arrangementet veldig greit. 

Institusjonene må bli flinkere til å sette pris på frivillige, tas opp med leder.   

 

- Planlegging for neste års arrangement må starte tidlig. Kontakt med NØVGS på 

våren. Lærerne starter opp ca. 1. august etter ferien. 

 

- Informasjon brukes det mye ressurser på i forbindelse med arrangementet. Neste år 

skal info. i kulturhusfolderen i september, frist er 10. august. Kviknesida er mye 

brukt, den må også brukes neste år.  

 

- Transport ble litt problematisk både før og etter arrangementet på NØVGS. Må 

jobbes med innen neste gjennomføring, bør evt. vite litt mer om funksjon til de som 

skal transporteres. Må vurderes om eldrerådet skal tilby transport, det var ikke 

mange som hadde behov.  

 

Sak 33/18 Referat fra regionmøtet i Rendalen  

21. sept. regionalt fellesmøte for eldrerådene i Nord-Østerdal med deltakere fra alle 

kommuner.  

Orientering fra sykehuset - positivt og opplysende. Viktig å jobbe for å beholde sykehuset. 

Markedssjef Hedmark Trafikk – ville gjerne ha innspill i fht. behov, jobber for å bedre 

busstilbud som korrespondere med tog, og øke rutetilbud generelt, samt i skoleferier. 

Rutetider skal oppdateres av kundesenteret. I fht. tilbud til eldre må kommunene på 

banene, Viktig at TT-ordningen utnyttes best mulig.  

Nestleder i Hedmark Fylkes Eldreråd kom i stedet for leder, snakket om 

stortingsmeldingen «Leve hele livet», lite nyttig. Pensjonistforbundet i Hedmark er ikke 

imponert over «Leve hele livet». Forskning viser at små kommuner kommer best ut i fht. 

fornøyde brukere. Eldre er ingen belastning for samfunnet.  
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Valg av nye eldreråd og råd for funksjonshemmede i 2019. Viktig å påvirke folk til å stille i 

god tid. Alle over 60 år er valgbar. Eldreloven blir innebakt i kommuneloven fra 2019. 

Ingen spesielle innspill fra eldrerådene. Neste møte blir på Alvdal i 2019. 

 

Sak 34/18 Oppstart av planarbeid og planprogram Torggt. 4-6-7-8-9  

Eldrerådet fått saken til uttalelse med muligheter for innspill innen 15. november. Det er 

mange boenheter i Tynset sentrum, ikke bare enkelte boliger, antall boenheter bør 

kartlegges. Hvordan er utvidelse av boligmasse i Aas bygget tenkt? Viktig for Eldrerådet at 

det blir estetisk pent, og at det blir tilgjengelig med aktiviteter som innbyggerne kan 

benyttes seg av. Det er ikke er ønske om bygg høyere enn 4 etasjer. Arealet for bebyggelse 

bør ikke lenger ut på torget enn det er i dag. Eldrerådet akseptere at det blir utarbeidet en 

reguleringsplan, har sett planen og har igjen innvendinger. Leder tar kontakt med Teknisk 

for å få en klarhet i hva høring omhandler i denne omgang, før svar sendes. Karin 

kommuniserer med Simen før svar sendes ut. 

 

Sak 35/18 Velferdsteknologi  

- Orientering v/Leif Håvard Henriksen fra seminar om velferdsteknologi 

Delte ut skriv om hva som finnes av sensorer som kan monteres i det enkelte hjem. 

Bevegelsessensor og fall alarm er montert i mange sykehjem. Skaper mer ro på natt for 

pasientene. Kan også brukes i private hjem. Viktig å kunne koble flere type sensorer til 

samme alarm. 

- Brosjyre 

Ser bra ut, ønsker at «mange gode hjelpemidler på markedet som den enkelte kan skaffe til 

hjemmet» utheves. Viktig å opplyse om at personvern blir ivaretatt, bør inn i brosjyra. 

VFT må kunne utnyttes maksimalt. Mobildekning er ikke bra nok, må legges press på.  

 

Sak 36/18 Oreinteringssaker 

- Regulering for området rundt Sjukehusveien m.m. – endelig vedtak 

Eldrerådet er gjort kjent med reguleringen og fortetning av bebyggelse. Det blir ikke 

gang/sykkelvei i Arnemoveien i første omgang. Eldrerådet stiller spørsmål ved trafikk til og 

fra arkivet, men dette er ikke en del av denne saken.  

- Tilbakemelding tynset kommunes hjemmeside  

Vanskelig å finne frem på siden. Når man åpner burde det stått noe om møtekalender, 

politikk m.m. Vanskelig å se det som ligger i bunnen av sida. Ikke helt fornøyd med sida, 

strever med å finne opplysninger. 

 

Sak 37/18 Eventuelt 

- Det er forfattet et brev til kommunen v/ordfører ang. transporttilbud til Eldre i 

Tynset kommune. Brevet sendes med anmodning om at saken utredes i kommunen. 

Det er viktig å se på et tilbud som er nødvendig for eldre i Tynset. Saken bør kobles 

opp til Hedmark Trafikk og utredes. En ordning bør prøves for å se om det er et 

behov.  

- Politikkerrepresentanter i eldrerådet er savnet på møter som arrangeres for 

medlemmer av eldrerådene utenfor ordinære møter. Det gis ikke godtgjørelse for 

slike type møter, de må tas av fritid og det er derfor lite aktuelt å delta. Man må 

prioritere hva man deltar på i fritiden.   

- Karin gir beskjed om evt. behov for ekstra møte i eldrerådet i fht. saker som må 

utredes av rådet.  
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Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 29. november kl. 13.00 – møterommet ved kafeen på 

Tjønnmosenteret. 

 
 

Med hilsen 

 

Tone Finstad Rønning 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


