
 

TYNSET KOMMUNE 
Eldrerådet 
 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
20/22-20 77500/20 033 20.11.2020 

 
Møtedato: 18.11.2020   
Sted: Formannskapssalen   
Tid: 13.00-15.30   
Til stede: Reidun Kirkbakk, Frode Flaa, Kåre Eldar Vang, Nils Øian, Oskar Snarvold, 
Robert Fonnås 

  

Ikke møtt: Marie Lorentzen 
Referatet sendes til: 
  Deltakerne, varamedlemmer, helse- og omsorgssjef, kommunedirektør, Aud 

Løkken 

ELDRERÅDET 2020 - MØTEREFERAT 18.11.2020  
 
41/20 Informasjon om kommunens budsjett og aktiviteter for 2021 v/rådmann 
Flyttet til fredag 20.11.20 kl. 10-12 i kommunestyresalen.  
 
42/20   Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Godkjent 

 
Orienteringssaker 
 
25/20 c)   Eldrerådskonferanse avlyst 
Behovet for konferanse er stor, ny konferanse settes opp til våren, om smittesituasjonen 
tillater dette.  
 
25/20 b)   Bestillingsdrosje 
Svar på henvendelse er etterlyst, ordfører beklager uklarheter på hvem som skal besvare, 
svar kommer. 
 
33/20        Kulturhusfolderen 
Svar på henvendelse er etterlyst, ordfører beklager uklarheter på hvem som skal besvare, 
svar kommer. 
 
43/20        Informasjon fra kultursjefen 

 Kulturfolder 
Kultur har fått et samlet kutt på 86 000. For å unngå å stenge ned noe, ved bibliotek eller 
kulturskole, var folderen det eneste alternativ for kutt. Plan fremover er en folder 2 ganger i 
året, vårprogram og høstprogram, dette finnes det midler til. Mulig å motta et nyhetsbrev 
pr. e-post hver måned, hjemmeside eller Tynsetmagasinet for påmelding. A4 ark vil bli 
distribuert til biblioteket, som interesserte kan hente der. Kan også legge det ut på f.eks. 
frivilligsentralen, henge på tavle inn til servicetorget, i butikker, kafeer, Tjønnmosenteret, 
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Savalen, tavler i grender om kontaktpersoner kan motta på e-post og ta ansvar for å henge 
opp. Legge ut på grendesider på nettet er også mulig. Postsending koster veldig mye, dette 
finnes det ikke midler til.  
Ønske om stor info.-skjerm utenfor rådhuset.  
 

 Den kulturelle spaserstokk 
Tynset kommune får ca. 42 000 kr pr. år, fordeles fra fylket etter antall eldre over 67 år i 
kommunen. Det er retningslinjer for hva midlene kan brukes til. Mot institusjoner og eldre, 
de som ikke kommer seg ut så mye ellers. Bruker «profesjonelle» som driver med kultur. 
En fra eldrerådet, og fra hver av pensjonistforeningene, er med og legger en plan for hva 
midlene skal brukes til. Det må rapporteres på bruk av midlene, for godkjenning av fylket.  
Forslag: Underholdning ved ettermiddagskaffen i kafeen på Tjønnmosenteret. 
Hjemmeboende eldre kan være mer isolert enn de som bor i institusjon, viktig å organisere 
frakt av disse. Tenke enkelt mot beboere ved Furumoen, Enan, Tjønnmosenteret. Evt. 
bruke lokale artister. Koronasituasjonen kan begrense muligheter pr. nå. Penger som ikke 
brukes i år er satt i fond, og blir overført til neste år.  
 
39/20        Invitasjon ang. møte m/pensjonistforeningene i Tynset og Kvikne 
Invitasjon er sendt ut, møte gjennomføres i kommunestyresalen 9. desember kl. 11-13. Det 
er foreløpig ikke kommet tilbakemeldinger fra pensjonistforeningene.  
 
40/20        Innspill Tronstutomta 
Innspill fra eldrerådet er sendt til Utvalget for idrett og kultur.  
 
44/20        Referat fra interessegruppa «En aktiv alderdom» 
 
 4 personer startet interessegruppa. Innkalte aktuelle lag og foreninger til å komme 

med innspill til bruk av Tronstutomta. Forskningsrapport viser til at fremtidens 
botilbud for eldre bør ligge i sentrum. Eldre søker dit og vil være nære 
aktivitetstilbud. Dyre leiligheter bør erstattes med rimeligere botilbud, med mulighet 
til å leie fremfor å eie. Viktig med fellesarealer, for alle generasjoner, med mulighet 
for sosial deltakelse for alle. Samlokalisering med Tjønnmosenteret ses som en stor 
fordel. Mange tanker fra «Leve hele livet» er dratt inn i uttalelsen som er sendt fra 
interessegruppa til kommunen.  
 

 Bygging av tilrettelagte boliger vil gi tilskudd.   
 

 Bør det gjennomføres en spørreundersøkelse, for å se hvor mange som er interessert 
i denne type bolig, med interesse gruppa som ansvarlig? 
 

 Eldrerådet tar kontakt med interessegruppa, inviterer dem til et felles møtepunkt for 
å snakke igjennom, og jobbe mot felles mål. Evt. foreslå en sak med eldreboliger 
som en sak til kommunestyret. Viktig med fokus på ensomhet blant eldre, behov for 
fellesskap. Innkalles til neste møte i eldrerådet. 
 

Innkomne saker: 
 

 Svar på utbrudd av koronaviruset i Norge – Pensjonistforeningene har gjort 
skriftlig henvendelse til HO-sjefen med spørsmål om dagtilbud til eldre. HO-
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sjefen har gitt svar med kopi til Eldrerådet for orientering.  
 

 Frivilligsentralen orienterer om at det vil bli middagstilbud ved 
Frivilligsentralen x 1 pr. uke, med mat fra Tjønnmosenteret. Sosialt tilbud til 
de som er ensomme. Viktig å bryte ensomhetsfølelse, treffes og spise 
sammen. Frivilligsentralen etterspør dekning av transport. Drosje kjører og 
henter, men noen må dekke. Forlag  Lions, eldrerådet gjør en 
henvendelse. Pensjonistforeningen bør kunne delta i større grad en 
eldrerådet. Svar sendes Frivilligsentralen. Koronasituasjonen gjør at tilbudet 
er lagt på is inntil videre.  

 
 Informasjon kommer stadig til eldrerådet, sakene som ikke jobbes videre 

med av eldrerådet ramses opp: 
- Reguleringsplan for Fredraheimveien – Sjukehuset: Ny fastsetting av 

planprogram 
- Detaljregulering for Svelland Konevn. 4 – 1. gangsbeh.  
- Detaljregulering for Nissehuset på Savalen er vedtatt 
- Dialogmøte for areal- og kommuneplan, eldrerådet er invitert til å delta. 

Oskar, Reidun og Kåre Eldar deltar, tirsdag 24. nov.  
- Møte i by-utvalget om byutvikling 30. november. Ingen fra eldrerådet 

har mulighet til å delta pr. nå. Forslag blir utarbeidet og sendt ut på 
høring.  

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 
 Teleslynger – ass. Kommunedirektør er kontaktet av Oskar og Kåre Eldar. Dårlig 

med tiltak for hørselshemmede i rådhuset, noen saler har teleslynger. Dette tas 
videre med teknisk. Ass. kommunedirektør ønsker en skriftlig henvendelse fra 
eldrerådet ang. dette. Kåre Eldar tar ansvar for dette. Reidun tar kontakt med 
vedkommende som meldte behovet, for å høre om henvendelsen kan legges ved. 

  
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 20. januar, Formannskapssalen 8. etg.  
 
 
Med hilsen 
 
Tone Finstad Rønning 
førstekonsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


