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ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 26.01.2022
22/1 Helse- og omsorgssjef Marit Motrøen – presentasjon og informasjon kl. 13-14
 Marit presenterer seg selv. Kommer fra stilling på sykehuset  HR-sjef og rådgiver for
divisjonsdirektør. Erfaring fra spesialisthelsetj. er godt å ha med i rollen som HO-sjef. Viktig
med godt samarbeid.
 Store krav til Helse- og omsorgssektoren. Det satses mye på sektoren i kommunen, som
kommer både pasienter og ansatte til gode. Det skjer mye både bygningsmessig og
strukturmessig for å ivareta driften.
 3 nye leger er ansatt i nordsjøturnus ved legesenteret, i en 2 års avtale. Se på hva som kan gi
oss mer bærekraftig legetjeneste. Statlige føringer må komme for å ivareta fastlege ordningen,
både selvstendig næringsdrivende og fastlønna.
 Vedtatt å bygge 3. etg. på Tjønnmosenteret, som er lagt ut på anbud. Håper å få det ferdig før
2023.
 Jobbes med kommunestyresak ang. ny helsestasjon.
 Velferdsteknologi er satt i drift og testes ut, ansatte er motivert. Kommunen er fremoverlent på
mange områder, men har stadig noe å jobbe med. Viktig å jobbe på tvers av tjenesteområder.
Eldre blir eldre, men også friskere. Vi har alle ansvar for eget liv og helse, og må tidlig tenke
hvordan vi ønsker å leve når vi blir eldre. Viktig å tenke frivillighet. Fellesareal ved nybygg
som favner eldre. Kvikne ønsker å se på flere boliger for eldre i sitt sentrum, det samme ønsker
Tylldalen.
 Utvalgt for helse og omsorg ser nå på tildelingskriterier, skal være klar til kommunestyre i mai.
Tildeling av tjenester skal tilpasses individuelt, krever ulike tiltaksmuligheter, stor jobb. Skal
bli et godt verktøy for tjenestene når de tildeles. Gjelder både nye og gamle brukere av
tjenestene. Vi må være åpne for at vi har et eget ansvar, og vi vil ha forskjellige ressurser rundt
oss. Kommunen vil ikke klare å nå ut til alle med den tilgang på fagressurser de vil ha i
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fremtiden. Boligstruktur blir viktig.
Eldrerådet ønsker bofellesskap med fellesarealer for å tilrettelegge arenaer for sosialt
fellesskap, unngå ensomhet og skape trygghet. Viktig med valgmuligheter for eldre med lavere
inntekt. Ønske om trygghetsboliger.
Oppvekstvilkår blir også viktig, for å være rustet til et godt liv.
Mer dagtilbud, og finne møtearenaer der frivillige må ta ansvar for drift. Viktig at alle tenker
de må bidra inn i fellesskapet, friske pensjonister blir en ressurs.
Eldrerådet ønsker at helse og omsorg trekker inn eldrerådet på et tidlig tidspunkt i prosesser,
for info. og dialog. Eldrerådet treffer mye folk, og får mange spørsmål.
Status Furumoen  Tjønnmosentret har foretatt intern flytting, slik at Furumoen kan flytter
inn i felles paviljong i løpet av februar. Det er gjennomført møte med ansatte og
beboere/pårørende. Konstruktiv prosess. Blir bra med tilstedeværende nattvakt, får tettere
bemanning. Det ikke vedtatt hva Furumoen skal brukes til. TFF har behov for ny
bygningsmasse, tenker nytt og fremtidsrettet, ser på om Furumoen kan brukes. Virker lite
hensiktsmessig pr. nå, men må vurderes ytterligere, se på bygningskonstruksjon, må utredes.
Litt lang avstand til dagsenter v/TFF. Ønske om at Furumoen beholdes i kommunalt eie, evt.
brukes som trygghetsboliger. Kan Frivilligsentralen flyttes hit? Mange muligheter.
Tenke hvor eldre TFF-bruker skal få sine tjenester når de blir eldre? Dette må diskuteres, tenke
individuelle tilpasning.
Det må ryddes i fht. begrep og hva som ligger i de ulike tjenestebegrepene og boligbegrep,
også i fht. Enan. Hvem kan søke om trygdeleilighet, er det noe i lovverk som heter det? I
utgangspunktet alle, men det gjøres faglige vurderinger. Tilgang på fagpersoner vil begrense
hvor omfattende tjenester vi kan motta i hjemmet.
Hensikten med omorganisering er å nå budsjettrammer. Man må også se på rekruttering for å
kunne bemanne tilrettelagte boliger i kommunen.
Eldrerådet bør tas med på råd i fht. helse og omsorgskomiteens jobb, Nils er komiteens
representant inn i Eldrerådet. Viktig at Eldrerådet kommer med innspill til Nils, som tar det
med inn i Helse og omsorgskomiteens jobb mot tildelingskriterier.
Pandemien  møte i kriseledelsen hver fredag. Bekymring for barn og unge som utelukkes fra
sine miljøer, og den langtidseffekten det gir i form av utenforstandskap. Nye restriksjoner fra i
dag i fht. corona.
Alle følger med på kommunens hjemmeside i fht. utviklingsprosessen i Helse og omsorg. (Se
veiledning i sak 22/5 for innsyn i referat.)

22/2 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte
 Godkjennes
22/3 Konstituering av eldrerådet 2022 + møteplan 2022
 Eldrerådet er halvveis i valgperioden, rådet fortsetter med samme konstituering videre i
perioden. Leder Reidun takker for tillit og viser til godt samarbeid innad i rådet. Påpeker
viktigheten av fortsatt flat modell og at alle bidrar inn i sakene det jobbes med.
 Møteplan våren 2022:
o Onsdag 9. mars
o Onsdag 20. april
o Tirsdag 7. juni
Orienteringssaker
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22/4 Budsjett 2022
 Lik 2021 budsjettet, med samme fordeling.
22/5 Møter i styringsgruppa for utviklingsprosessen i HO – se kommunens hjemmeside
 Gå inn på: tynset.kommune.no  Velg Helse- og omsorgstjenester  Velg
Gjennomføringsfase tjenestestruktur Helse og omsorg  Velg Styringsgruppa (helt nederst
på siden) eller en av tjenestene dere ønsker å se møtereferater fra.
22/6 Nasjonal spørreundersøkelse om transport for eldre
 Kom som mail til leder av Eldrerådet. Reidun og Kåre Eldar svarte sammen, men det var ikke
mulig å ta utskrift av undersøkelsen.
22/7 Oppsummering etter besøk av Matgledekorpset
 Eldrerådet var invitert, Reidun og Marie deltok. Matgledekorpset synes det var mye positivt
og bra i fht. det som gjøres mot mat og måltider i Tynset. Positivt at Tynset ønsker å bli bedre
på mat til hjemmeboende. De kommer tilbake for å se på utviklingen av prosesser som er
iverksatt her. Nedfelt på nasjonalt hold, med bakgrunn i Leve hele livet. Tynset har kommet
langt. Ønsker utbygging av kjøkken, små arealer pr. nå, samt å knytte til seg nye arenaer for
mat ut, sykehuset får pr. i dag mat fra Lillehammer.
22/8 Eldrerådskonferansen 2021 – Kåre Eldar og Oskar orienterer
 Kåre Eldar og Oskar deltok. Positivt overrasket, hørt mye om hvordan andre kommuner drifter
sine tjenester mot eldre. Nasjonalt eldreombud viste til samme problemer som vi opplever her i
Tynset. Eldre kommer ofte for sent inn i prosesser. Viktig å jobbe på tvers av aldersgrupper og
etater/tjenester. Ensomhet et stort problem blant eldre i hele landet. Flere eldre bør inn i
kommunestyrer og Storting. Det digitale samfunnet skaper utenforskap. 30 000 i Innlandet kan
ikke stemme digitalt, Bevilgninger til eldre er for dårlig. Eldrerådet blir en viktig arena, som
må se på det eldre er opptatt av og bringe dette videre mot de rette instanser. Tynset eldreråd
oppfyller mye av jobben som skal gjøres, det er en god kontakt mot administrasjonen, skulle
gjerne vært mer i kontakt med ordfører. Eldreråd skal være synlig, skape dialog og etterlyse
saker, kommunikasjon er viktig.
Ønske om felles møte for eldrerådene i Nord-Østerdal.
Det er ikke lov med kun kortbetaling, det skal være mulig å betale med kontanter.
22/9 Referat fra høringsmøte økonomiplan
 Sendt ut til alle medlemmer av eldrerådet
22/10 Innspill areal plan sentrum
 Kåre Eldar kom med betraktninger. Brev sendt til plan og bygg v/Kristin Aasen, fra Eldrerådet.
Kåre Eldar ble kontaktet i etterkant, brevet ble brukt i konklusjon mot kommunestyret og
Eldrerådet er dermed blitt hørt, endelig vedtak fattet i kommunestyret, sak 21/123.
Oppfølgingssaker
22/11 Middag og data v/Tynset Frivilligsentral og kommunen
 Tiltaket fortsetter i 2022. Søkt om støtte fra Seniornett via Stiftelsen Dam på regjeringens
«Tiltakspakke for sårbare eldre» i forbindelse md koronapandemien.
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22/12 Møte m/Tynset Teknolab
 Hele teknolaben er flyttet til Alti, i 2. etg.
22/13 Planlegge årsmelding 2021
 Sekretær lager utkast til årsmelding.
21/39 Kulvert
 Kulvert har ikke fått gelender. Telefon med Stein Jordet, gelender er ferdig, men ikke montert.

Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp
 Innspill på vanskelig å parkere ved legesenteret, ofte alle plasser i nærheten er opptatt. Bør
være mer skilt med plasser reservert til besøkende legesenteret. Det bør sendes et brev til
teknisk, med kopi til ordfører og kommunedirektør og etterlyser skilting. Kåre Eldar skriver et
utkast. Også behov for skilting inne i kulturhuset mot legekontoret, tas i samme brev.
 Sak fra Pensjonistforeningen Kvikne, gjelder folkeavstemning fylkesstruktur. Viktig at alle får
mulighet til å delta, må kunne stemme skriftlig. Det er kun mulig med digital avstemming,
vedtatt av Statsforvalteren i Innlandet som styrer avstemningen. Dette er tatt opp i kommunen
som jobber med å bistå de som ikke klarer å håndtere dette selv. Henvendelse sendes til
ordfører fra Eldrerådet, som støtter Kvikne Pensjonistforening.
Innspill ang. folkeavstemning fylkesstruktur ble sendt ordfører 28.01.2022 fra leder, som
vedtatt. Kopi ble sendt til Kvikne Pensjonistforening.
Svarbrev fra ordfører kom samme dag, se vedlegg.
 Spørreundersøkelse besvart av Reidun, fra Senter for et aldersvennlig Norge, ang. eldreråd og
opplæringsbehov. Målet er å tilby en nasjonal opplæring for eldreråd som velges hvert 4. år.

Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 9. mars, Loftet.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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