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ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 07.06.2022
22/30 Møte med ass. kommunedirektør
 Amund forteller litt om seg selv og sin jobberfaring. Kommer nå fra jobb ved Tynset
studie- og høgskolesenter. Rollen som ass. kommunedir. videreføres, men det blir noen
endringer. Personalansvar fases ut til ny personalsjef. Hovedfunksjon er stedfortreder
for kommunedirektør. Kommunedirektøren jobber mest med politikk og
interkommunalt, mens ass. kommunedir. jobber mer internt. Frigjøres tid til
tverrsektoriell utvikling. Pr. nå mye jobb mot mottak av flytninger, leder arbeidet med
samordning mellom de forskjellige fagområdene, legger planer. Kommet ca. 20
personer for bosetting, noen flere kommer mot sommeren, kan komme inntil 85 stk.
Beredskap mot Savalen, kan komme inntil 335 flyktninger, kommunen bistår med
helseundersøkelser i første omgang.
Beredskapsarbeidet i kommunen ligger til stillingen. Kommunene har et solid planverk,
og godt trente ansatte. Den største trusselen ligger i evt. dataangrep, og nedetid for
kommunens datasystemer.
Samfunnsutvikling er også en viktig del av stillingen. Kommunen har nå mange ledige
stillinger, som det blir viktige å fylle. Kommunen må fremstå attraktiv, byen vokser,
flere kommer flyttende tilbake, folketallet er økende og kommunen må tilpasse seg.
Diskusjon rundt bordet.
Kvikne ønsker seg utleieleiligheter, slik at familier kan forsøke å bo i bygda uten i
første omgang å måtte bygge seg eget hus, med den økonomiske risikoen det er.
Viktig «å få snøballen til og rulle!» Bosetting av flyktninger vil også skje i kommunale
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boliger i bygdene rundt omkring i kommunen. Det jobbes med arealplan i kommunen,
ser på hvordan tilrettelegge for bygging av boliger også i bygder. Viktig å se på
hvordan man kan få yngre voksne til å flytte hjem igjen. Jobb er en viktig faktor. Legge
til rette for at folk kan ta med seg jobben til Tynset, jobbe i kontorfellesskap. God med
barnehageplasser og boligtomter tilbys. Arrangementer og aktivitet gir gode
opplevelser og sosiale muligheter. Ta vare på de store institusjonene, sjeldne og unike
arbeidsplasser, krever høy fagkompetanse, viktig med tilflytting og integrering, god
tjenesteyting. Elevtall går ned både på Tynset, Fåset og Kvikne, mens Tylldalen øker.
Tynset sykehus skal bestå, og det blir viktig med satsning, og vedlikeholds etterslep.
Eldrerådet i Tynset ser at de har det bra ift. eldreråd i andre kommuner, samarbeider
og blir tatt med på råd i kommunen. Viktig å komme inn tidlig i fasene, men også å
uttale seg i saker på høring.
Administrasjonen må gjøre politikerne i stand til å gjøre gode valg!
22/31 Godkjenning av referat og møteinnkalling
 Godkjennes.
Orienteringssaker
22/32 Møte med arbeidsgruppen «kulturelle spaserstokken»
 Reidun og Marie deltok i møte 3. mai. Informert om rammer og retningslinjer for den
kulturelle spaserstokken. Kommunen får utbetalt ca. 43 000 kr hvert år, lav aktivitet
som følge av pandemien fører til at det står en del penger på kontor, disponibelt ca.
180 000 kr inkl. bevilgning for 2022. Legge til rette for gode kunst- og
kulturprosjekter for eldre. Arbeidsgruppas rolle er å sørge for at midlerne fordeles slik
at de kan komme både institusjonsbeboere og hjemmeboende til gode. Eldredagen
gjennomføres 7. og 13. oktober - fokus på at midlene som står i fondet kan brukes til
kulturopplevelser for eldre også mot eldredagen.
Det jobbes mot julekonsert i desember, med artister som passer for målgruppen, alle
kan komme med innspill.
Seniorkino planlegges x 1 pr. mnd., mulig billett vil inkludere kaffe og kake, gjøres til
en sosial møteplass. Kvikne samfunnshus har søkt om midler til utstyr til bygdekino,
ambulerende, kan brukes mot Enan.
Seniorkoret har søkt og er bevilget midler. Det samme er Kvikne pensjonistforening til
forestillingen «Spelet om Lady Arbuhtnott» på Sunndalsøra.
Behov for informasjon i papirform ut til eldre, eldrerådet kan være behjelpelig med
distribusjon.
Kulturhusleder tar gjerne imot tips om underholdere som ønskes.
22/26 Eldrerådskonferansen Lillehammer 11. – 12. mai
– Oskar og Reidun refererer:
 Viktig at eldrerådet deltar på disse konferansene, treffer mange og lærer mye.
Gjennomført nyttig gruppearbeid. «Leve hele livet», ble godt presentert. Formål å
skape et aldersvennlig Norge, bidra til aktivitet og fellesskap. Eldre er ofte
underrepresentert i folkevalgte organ. Eldreråd har ansvar for å fremme saker som
angår de eldre, og påvirke politiske dagsordener og beslutninger. Evaluering av «Leve
hele livet» viser at kun 1/3 av kommunene har laget en plan for «Leve hele livet».
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Eldre og utenforskap er en utfordring, særlig ift. det digitale. Bo lengst mulig hjemme
er også en utfordring. Tilgang på helsetjenester er utfordrende nå det er lange
avstander, transport er en stor utfordring. Ernæring til hjemmeboende er også en stor
utfordring, samt ensomhet.
Budsjett arbeid i kommunene er utfordrende. Antall eldre vil øke frem til 2060.
Utfordringene er store på mange områder, det handler i stor grad om penger, og
kommunesektoren må gjennomgå radikale omstiller de neste 10-20 årene.
Inntektssystemet fra staten gir netto utjevning: Økt behov i pleie og omsorg minus
redusert behov blant barn og unge = rammeoverføringer fra staten. Kommunene må
flytte krone for krone mellom tjenesteområdene ettersom behov forandrer seg. Må
løses med produktivitet, jobbe smartere og mer riktig. Kommunene må bruke sine
styringsverktøy riktig, - riktige faglige vurderinger for korrekte vedtak, med riktig bruk
av teknologi, bruke arbeidsplaner og lister som viser behov for arbeidskraft, dette gir
grunnlag for bemanningsplaner og turnuser. Vi har styringsverktøyene, men må velge å
bruke dem riktig. Kommunesektoren er veldig god på å bygge opp tjenester og veldig
dårlig på å bygge ned tjenester. Vi må tørre å gjøre gode faglige vurderinger. Trygghet
og forutsigbarhet er viktig for både pasienter og ansatte.
Kommunen har 79 millioner i bundede fond. Viktig å bruke disse riktig. Det samme i
disposisjon fond.
Eldre bør tenke på fremtidsfullmakt. Vergemål er et komplisert tema. Kan foreslås som
tema mot det regionale møtet til høsten.
Pensjonistforbundet fått inn 2 millioner ekstra til TT-kort i budsjettet.
Reidun videresender referat fra møtet.
22/33 Regionalt fellesmøte Eldrerådene i Nord-Østerdal er planlagt til høsten
 Alvdal vi stå som arrangør av felles møte for eldrerådene i N-Ø til høsten, trolig i løpet
av september. Alle rådene kommer med forslag til temaer.
22/34 Møteinnkalling 25. mai ang. revidering av rapport fremtidig tjenestestruktur
 Referat mottatt 3. juni, med svarfrist 7. juni ang. innspill, kort frist, ikke mulig å svare
opp. Dialog og informasjon gjennomført i møtet, eldrerådet konkluderte med at de
ikke hadde innspill etter møtet, men etterlyser fremdriften. Kvikne utvikling har svart
opp. De er opptatt av om det er tilstrekkelig antall boliger med livsløpsstandard på
Kvikne, om beboere på Kvikne får samme tilbud om fysio. og ergoterapi som øvrige i
kommunen, og om vedtak om tildeling av tjenester fungerer tilfredsstillende på Kvikne,
vurdert fra både tjenesteytere og brukere? Eldrerådet er kjent med Kvikne sin uttalelse,
og det er viktig at eldrerådet kommer med innspill før dette skal opp i kommunestyret i
august. Det gis et innspill til kommunestyret i forkant av saken i august. En 3. etg. ved
Tjønnmosenteret blir viktig ift. aldersvennlig samfunn, herunder utredning og
avlastning, legge ved tidligere innspill.
Nytt møte 23. juni, men eldrerådet har ikke oversikt over hva møtet gjelder, leder av
råder kontakter helse- og omsorgssjef ang. dette.
 Politisk utvalg jobbet med kriterier for tildeling av HO-tjenester. Skal opp i
kommunestyret 22. juni.
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22/35 Møte brukerråd kulturtjenesten
 Avlyst pga. sykdom.
Oppfølgingssaker
22/23 Dialogmøte «Leve hele livet» 1. juni
 «Leve hele livet» Innlandet kom til Tynset 1. juni. Kåre Eldar og Reidun deltok.
Kommunene var godt representert med både administrasjon, politikere og eldreråd.
Informasjon om status og hvor veien går videre. «Leve hele livet» er nå i fase 3, som
går frem til 2024, med gjennomføring, implementering og rapportering. Representanter
fra regionalt støtteapparat Innlandet - KS, Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester og Statsforvalteren i Innlandet deltok. Det var vanskelig å konkludere
med hva som var budskapet i møtet, lite konkret om hva som skjer videre. Eldrerådet
deltok, administrasjonen i kommunen skal jobbe videre med dette.
22/29 Eldredagen 2022
 2022 er Frivillighetens år. Pensjonistforbundet ønsker å fremme eldredagen, og lokale
foreninger kan søke om inntil 25 000 for å dekke utgifter til eldredagen.
 15. juni frivillighetens dag, ved Neby-brua kl. 16-18, se eget oppslag i kommunen.
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 24. august, Loftet
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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