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DETTE MØTE: 27. november 
STED:  Nystuggu, Os kommunehus 

NESTE MØTE: Ikke bestemt 
STED: Os kommunehus 

Delt. Innk. Medlem Adresse/ tlf Mailadresse  
Init. 

X X Kåre Bakosgjelten - leder Gjetarveien 30, 2550 Os i Østerdalen  /  932 10 177 kbakosg@hotmail.com KB 
 X Elly Rønningen – nestleder Mosengveien 484, 2552 Dalsbygda  /  481 70 489 elly.ronningen@gmail.com ER 

X X Finn Hval – sekretær Høgåsen 20, 2550 Os i Østerdalen  /  917 65 409 finn.hval@roros.net FH 
X X Olav Nylend  Vestre Narjordet 213, 2550 Os i Østerdalen  /  917 92 455 enylend@gmail.com ON 
X X Solvår Presthagen  Kopparleden 9861, 2550 Os i Østerdalen  /  915 64 368  SP 
 X Mona Østgårdstrøen Vangrøftveien 39, 2552 Dalsbygda  /  950 78 517 mona.ostgardstroen@online.no MØ 
  Vara    

X  Inge Kroken Midtre Dalsbygdveien 453, 2550 Os i Østerdalen/917 99 138 inge.kroken@gmail.com IK 
X  Bjørg Dagny Sæter Narjordet, 2550 Os i Østerdalen  /  478 56 235 kjell.saeter@roros.net BDS 
  Helge J. Bakken Langmyregga 13, 2555 Tufsingdalen / 414 63 385 hj-ba@online.no HJB 

X X Jon Ola Kroken Håkonsbakken 9, 2550 Os i Østerdalen / 404 49 449 o-kroken@online-no JOK 

NR  BESKRIVELSE TID 

41/18  

Informasjon/orienteringer 
• Demensvennlig samfunn. Kursing er i gang. Kari Merete Aamo og Elin Grue står for opplæringa. Ny runde er 

forestående. 
• Samarbeidsforum. Responsen på utsendte brev har vært god. 41 har meldt seg som frivillig med fordeling på 24 

tiltak. Spennvidden på ”påmelding” varierer fra 1 til 9 tiltak. 
• Omsorgsboliger. Planleggingsprosessen er i gang, men forsinket. Det vil bety senere ferdigstillelse enn forutsatt. 
• Eldredagen 2018 i Solvang, Narjordet, ble svært vellykket. Underholdninga ved Benjamin Kippersund ble en 

suksess. Økonomisk gikk arrangementet praktisk talt i balanse. 

 

42/18  

Eldre og rus 
Ruskonsulent i NAV, Tone Holte, var invitert til å orientere om temaet. I det store bildet er alkoholforbruk blant eldre økende 
og er i mange tilfeller et problem. Eldre tåler mindre alkohol enn yngre. Metabolismen endres med økende alder. I kombinasjon 
med medisinbruk kan alkoholbruk føre til uheldige hendelser, for eksempel skader etter fall, men også psykiske og sosiale 
problemer. En stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag viser en dobling av alkoholforbruket blant eldre fra forrige undersøkelse 
på 1990-tallet. 20% av eldre drikker nå alkohol mer enn en gang i uka. Det er liten grunn til å tro at situasjonen er annerledes i 
Os, men det forligger ingen undersøkelse her som kan bekrefte dette. Antagelig er alkoholforbruket blant eldre i Os større ”enn 
det vi vet”. 
Bør hjemmetjenesten vie temaet større oppmerksomhet? 

 

43/18  
Frivilligsentralen – organisering og rolle i framtida 
Os Helselag v/leder Arnulf Moseng har bekreftet at helselaget støtter forslaget om at kommunen overtar driftsansvaret for 
frivilligsentralen. Det innledes drøftinger med kommunen på nyåret, både med tanke på organisering og frivilligsentralens rolle. 

 

44/18  

Eldrerådet – og kontakten med ”grasrota” 
Det vises til sak 37/18. Det ble besluttet å gjennomføre møtene etter følgende plan: 

• 3. desember på Maurits Landhandel, Tufsingdalen, kl. 11-13. Kåre, Bjørg Dagny og Finn stiller. 
• 7. desember på Kølbua, Dalsbygda, kl. 11 – 13. Kåre, Jon Ola og Inge stiller. 
• 10. desember på Spar, Os, kl. 11-13. Kåre, Olav og Jon Ola stiller. 

 

45/18  

Kommunebudsjettet 2019 og de økonomiske utsiktene framover 
Administrasjonens budsjettforslag 2019 ble gjennomgått, spesielt med fokus på omsorgsbudsjettet/hjemmetjenesten. Det 
forslåtte kuttet på 3,1 årsverk i hjemmetjenesten virker svært krevende. Det er verdt å merke seg kommentaren fra fagledelsen 
ved omsorgstjenesten som sier at at kuttforslaget ikke kan forsvares. Ytterligere innsparing i helse- og omsorgstjenesten på 6 
mill. kroner i planperioden virker dramatisk, sjøl om bygging av sentralt beliggende omsorgsboliger kan gi rasjonell utnytting av 
personalresurser. En utsatt byggestart med påfølgende forsinkelser fram til ferdigstillelse letter ikke situasjonen, snarere tvert i 
mot. Etter diskusjoner i eldrerådet ble det enighet om at uttalelse utformet av leder skulle gjelde som eldrerådets innspill (se 
vedlegg). 

 

46/18  

Økonomisk oversikt for eldrerådet 2018 og bruken av overskytende midler 
Pr november gjenstår noen tusen kroner. Eldrerådet ønske å bruke noe av disse midlene til utstyr til friområdet langs Verjåa ved 
Nørnesjordet. Olav Nylend får i oppdrag å gjøre materialinnkjøp til orienteringstavle, sittebenker og bord på området. Dette 
utføres før nyttår. 

 

 
 
Os, 28.11.2018 
 
Finn Hval (sekretær) 
 
 
Kopi av protokoll: Rådmann Arne Svendsen 



Kommentar fra eldrerådet til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
 
Kommunestyret vedtok 28.6.2018 enstemmig helse- og omsorgsplan for perioden 2018-2022 – med 
følgende endringer/tilføyelser: 

• Planen oppdateres i forhold til fakta og status 
• Det forutsettes at planen følges opp med tiltak som nedfelles i økonomiplanen 
• Det lages en egen kortversjon av planen 
• Utrede muligheten for å samordne helse- og omsorgstjenesten i et felles helsehus sammen 

med frivilligheten 
 
Arbeidsgruppa bestående av politikere, fagpersoner og tillitsvalgte sier i avslutninga av 
plana….”Arbeidsgruppa har som utgangspunkt at tjenestene i planperioden skal drives innenfor 
dagens rammer og at det ikke vil være rom for bemanningsøkninger eller omfattende styrking av 
tjenester totalt sett. Styrking av deltjenester må løses ved at innsatsen på andre tjenesteområder 
reduseres”. 
 
Eldrerådet sa i ei omfattende høringsuttalelse til plana at eldrerådet er usikker på hvor realistisk det 
er å holde driften av tjenesten innenfor dagens økonomiske ramme i planperioden. Rom for 
innsparinger på lang sikt, - gitt de demografiske utfordringene, er ifølge eldrerådet vanskelig å se. I 
etterkant av høringsrunden kommenterte arbeidsgruppa dette slik:  
 
”Arbeidsgruppa støtter dette synspunktet og mener at det tvert om er nødvendig å tilføre 
ressurser og at dette vil måtte skje ved at andre tjenesteområder nedprioriteres”. 
 
Eldrerådet mener at det ble gitt meget klare politiske signaler gjennom det enstemmige 
kommunestyrevedtaket 28.6.2018 og forventer at kommunestyret mener alvor med planvedtaket for et 
knapt halvår tilbake. Vi kan ikke se at vedtaket i kommunestyret tok avstand fra arbeidsgruppas 
vurderinger – gjengitt med fete typer ovenfor.  
 
Ei innsparing på 1,4 millioner kroner med en reduksjon på 3,1 årsverk innafor hjemmebasert omsorg 
for 2019, kan ikke være ei rimelig oppfølging av vedtaket i juni 2018. Så langt vi kjenner til skulle 
omsorgsboligene stå ferdig 29.11.2019. Vi er imidlertid usikker på realismen i framdrifta ettersom de 
skisserte planene rent tidsmessig vel ikke følger det fastsatte tidsskjemaet. Dette bidrar vel til at 
utgangspunktet for innsparingsforslaget blir enda mer krevende. Et anna meget sterkt signal er 
følgende kommentar fra fagledelsen ved omsorgstjenesten: 
 

Fagledelsen ved omsorgstjenesten kan ikke forsvare et slikt kutt, men de kan ikke se å kunne ta 
det på andre områder i tjenesten. Hjemmetjenesten blir sårbar med bare en på kveldsvakt. 

 
Eldrerådet slutter seg for øvrig til planene om ombygging/rehabilitering av Verjåtunet og ser dette 
som ei sentral forutsetning for å kunne møte krevende utfordringer som følge av 
befolkningsendringene med markert økning av personer over 80 år fra midten av 2020-tallet. Det 
skisseres ei ytterligere innsparing innafor helse og omsorgstjenesten i planperioden på 6 millioner 
kroner. Vi har på nåværende tidspunkt ikke klare oppfatninger rundt denne innsparinga, bortsett fra 
at dette også i klartekst bryter med forutsetningene i helse- og omsorgsplana. Og det er altså bare 
knappe 6 måneder siden dette enstemmige vedtaket. Så langt vi kjenner til var de økonomiske 
utsiktene framover mot 2021/2022 tilnærma de samme da vedtaket ble gjort i slutten av juni 2018 
som de er i november 2018.  Menigmanns tillit til politiske beslutningsorgan og politikere generelt, er 
avhengig av samsvar mellom ord/vedtak og konkret handling.   


