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DETTE MØTE: 2. oktober
STED: Oppistuggu, Os kommunehus
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Medlem

Kåre Bakosgjelten - leder
Elly Rønningen – nestleder
Finn Hval – sekretær
Olav Nylend
Solvår Presthagen
Mona Østgårdstrøen
Vara
Inge Kroken
Bjørg Dagny Sæter
Helge J. Bakken
Jon Ola Kroken

NESTE MØTE: 30. oktober
STED: Os kommunehus
Adresse/ tlf

Mailadresse

Init.

Gjetarveien 30, 2550 Os i Østerdalen / 932 10 177
Mosengveien 484, 2552 Dalsbygda / 481 70 489
Høgåsen 20, 2550 Os i Østerdalen / 917 65 409
Vestre Narjordet 213, 2550 Os i Østerdalen / 917 92 455
Kopparleden 9861, 2550 Os i Østerdalen / 915 64 368
Vangrøftveien 39, 2552 Dalsbygda / 950 78 517

kbakosg@hotmail.com
elly.ronningen@gmail.com
finn.hval@roros.net
enylend@gmail.com
mona.ostgardstroen@online.no
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Midtre Dalsbygdveien 453, 2550 Os i Østerdalen/917 99 138
Narjordet, 2550 Os i Østerdalen / 478 56 235
Langmyregga 13, 2555 Tufsingdalen / 414 63 385
Håkonsbakken 9, 2550 Os i Østerdalen / 404 49 449

inge.kroken@gmail.com
kjell.saeter@roros.net
hj-ba@online.no
o-kroken@online-no
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BESKRIVELSE
Rådmann Arne Svendsen var invitert til informasjon og diskusjon om:
1. Nye omsorgsboliger. Her orienterte Arne Strypet om status. Kart over prosjektområdet ble vist og kommentert.
Anbudsdokumenter gikk ut 27. sept. med anbudsfrist 26. oktober. Etter anbudsåpning vil eldrerådet bli invitert til å
delta i vurdering av anbudene. Noen detaljløsninger for parkering gjenstår, men adkomstvei er bestemt lagt mellom
grønnhuset Rytrøa og kommunehuset. Det tas sikte på å komme i gang med planering av boligarealet så snart som
mulig. Realistisk dato for ferdigstillelse av boligene er satt til 29. november 2019.
2. Frivilligsentralen. Sentralt i diskusjonen stod hvem som burde stå som eier av frivilligsentralen. I dag eies og drives
sentralen av Nasjonalforeningen Os helselag under eget styre med statlige/kommunale driftsmidler (600.000 kr
innværende år). Bør kommunen overta driftsansvaret og avlønne daglig leder direkte? Rådmannens betenkelighet gikk
på at det kunne svekke frivillighetsen engasjement (se ellers sak 33/18 nedenfor).
3. Sentrumsplanen. Firmaet Feste AS arbeider med planen. Et planforslag blir presentert på åpent møte i oktober.
Informasjon/orienteringer.
a) Kort referat fra regionalt eldrerådsmøte i Rendalen 21. september.
b) Samarbeidsforum – framdrift og planer. Det vises til sak 27/18. På møtet 12. september ble det lagt strategi for å
rekruttere flere frivillige og utvide tilfanget av frivillighetstiltak. Planen er å sende ut invitasjon til eldre som anses
kapable til å delta i frivillighetsoppgaver. Det legges ved et svarskjema med avkryssing av tiltak som den enkelte anser
aktuelt for sin del. Det legges opp til et system for mottak av skjemaene. Det skal også utvikles en frivillighetsbase
som gir lett tilgjengelig oversikt over personer knyttet til frivillighetstiltak.
c) Demensvennlig samfunn. Avtalen mellom kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen er på plass, og kurs for
ulike serviceinstitusjoner gjennomføres med det første.
d) Minibussen er endelig kommet, og det ble markert på Verjåhagen 26. september med taler, underholdning og
servering. Et stort antall personer var til stede. På vegne av innsamlingskomitéen overrakte Kåre Bakosgjelten formelt
bussen til kommunen v/omsorgsleder Vigdis Øvergård og rådmann Arne Svendsen. Kommunen overtar nå det fulle
drifts- og vedlikeholdsansvar. Komitéen har bestått av Kari Osmoen, Arnulf Moseng, Finn Hval og Kåre
Bakosgjelten.
e) Invitasjon til en rus-konferanse på Røros ble presentert.
f) Seniortråkk ”Lytt til seniorene”. Se webadresse https://docplayer.me/62495206-Lytt-til-seniorene-utproving-avmedvirkningsmodell-for-aldersvennlige-lokalsamfunn-samarbeidsrapport-nibr-afi-2017.html
Frivilligsentralen – organisering og rolle i framtida. Frivilligsentralens betydning for mange personer med hjelpe-/og
stimuleringsbehov er viktig. Frivillighetens rolle som bidragsyter til kommunes helse- og omsorgstjeneste er tydelig vektlagt i
ny helse- og omsorgsplan. I dette perspektivet vil frivilligsentralen ha en viktig rolle. Det kan stilles spørsmål om nåværende
drift er optimal, ikke minst i forhold til kapasitet. Arbeidet med struktur og strategi rundt etablering av Samarbeidsforum kan
avdekke et misforhold. Tida er muligens inne for å endre eierstruktur fra privat til kommunal (se sak 31/18-2). Dersom
eldrerådet skal anmode kommunen om å gå inn i en slik endringsprosess, er det viktig at rådet på forhånd gjør en avklaring med
helselaget og frivilligsentralens styre.
Datakafé. Sammen med frivilligsentralen har eldrerådet besluttet å kjøre en ny serie med datakafé fram til jul. Følgende
onsdager kl.12.30-14.00 er bestemt: 10. og 24. oktober, 7. og 21. november og 5. desember. KB bekjentgjør dette. Pr dato er
følgende veiledere disponible: Erik Haagensen, Kristian Larsen, Jon Ola Kroken, Kåre Bakosgjelten og Finn Hval, pluss elever
fra Os skoles valfagsgruppe ”Innsats for andre”. Alle stiller på første samling.
Eldredagen 5. oktober. Opplegget for arrangementet ble gjennomgått med noen avklaringer. Alt ligger til rette med kontroll.
Akivitetspark på Os? Idéen er kommet opp etter omtale av en slik park i Melhus sentrum på nettet. Eldrerådet ønsker å ta
denne parken i øyesyn og undersøke om det er grunnlag for en slik på Os, nærmere bestemt Verjåhagen. Vi tar sikte på å dra til
Melhus tirsdag 16. oktober. Minibussen er ledig da. FH gjør nærmere avtale med Melhus kommune. Nærmere beskjed kommer.
Eldrerådet og kontakten med ”grasrota”. KB foreslår at vi/noen avsetter en time eller to på butikker i Dalsbygda,
Tufsingdalen og Os en gang hvert halvår. Hensikten må være å få tilbakemeldinger fra folk om hva de tenker om sin egen
situasjon. Idéen fikk tilslutning. Vi kommer tilbake til tiltaket på neste ordinære eldrerådsmøte.
Godtgjøring for eldrerådsleder og sekretær. I forrige eldreråd mottok leder og sekretær 4000 kr hver pr år. Dette ble
skattefritt honorert fra eldrerådets ”sidekonto” og skatt ble ikke trukket. Nå utbetales godtgjørelsen gjennom lønnskontoret og
skatt blir sjølsagt trukket. Vi har valgt å utføre sekretærarbeidet innen eldrerådet. Det fritar kommunen plikt til å stille sekretær
til rådighet for rådet, jfr. lovtekst. Leder og sekretær deltok ikke i diskusjonen. Jon Ola tar saken videre til kommunen.
Ekstraordinært møte i eldrerådet tirsdag 30. oktober. Eneste sak: Gjennomgang av anbud på nye omsorgsboliger.
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Os, 3. oktober Finn Hval (sekretær)

Kopi til rådmann Arne Svendsen

