
 
 
ELDRERÅDET 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Saksbehandler  Dato     
      Aud Solli Sjåvåg  06.10.22  
      
 
 
Referat fra Eldrerådsmøte  
 
Tid:  Torsdag 06. oktober 2022 – kl. 10.00 
Sted:  Oppmøtet; Kommunehuset - maskinrommet 
 
Tilstede:   Ragnar Lofstad, Rune Hovstø, Berit Bakken, Arne Bjørnstad, 

Ingrid Eeg, Jens Tore Johnsen(vara), Aud Solli Sjåvåg 
 
Fraværende: Jan Dukene 
Vararepr.:   Ingrid Eeg 
 
 
Sak nr.  
36/22 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent 
 

37/22 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 08. september 2022. 
Referatet godkjent med et tillegg under orienteringssaker. 
 

38/22 Saker til Formannskapet  
Arne Bjørnstad ga en kort orientering. 
Handlingsplanen: anbefaler at medlemmene i Eldrerådet leser den på 
nettet. 
Budsjettet: stramt budsjett, men ser muligheter. Kan risikere at 
kommunen må bruke 20 mill. av sparepengene. Dersom kommunen må 
«en tur» innom Robek-lista skal vi ikke se så mørkt på det. Mye arbeid, 
men vi må se på mulighetene. 
FHI(Folkehelseinstituttet): Kommunene i østregionen skal delta i et 
prosjekt der fylket betaler 75% av utgiftene og kommunene i østreg. 
dekker 25%. 
 

39/22 Frivillighet. Eldrerådets prioritering og fokus. Ref, notat fra formøtet i 
Eldrerådet. Sendes separat. 
Varaordfører Vidar Eng var på pensjonistforeningens møte og snakket om 
«Eldretorg» der eldre kunne komme å få hjelp til alt som trengs. Tanken 
eller forslaget støttes av Eldrerådet. 
Eldrerådet ønsker å prioritere arbeidet med ensomhet blant eldre. I den 



forbindelse holder Ingrid Eeg på med å kartlegge alle Vel-foreningene. 
Eldrerådet er enig i at vi har fokus på «grasrota». 
I Eldrerådsmøtet 03.11.22 får vi besøk av Lars Mollekleiv og Hege I. D. 
Bjerkeseth som vil informere og samtale om frivillighet. 
 

40/22 Sak 31/22 Innsatstrappa 
HFR har søkt om, og fått innvilget midler for utvikling av prosjektet. 
Forprosjektet skal starte i oktober. 
Eldrerådet har bedt om at Frivillighet og Eldrerådet blir med i 
forprosjektet. 
Eldrerådets holdning/medvirkning. 
Eldrerådet ønsker å være representert. Vi ønsker medvirkning i prosjektet 
og eventuelt i delprosjekt. 
 

41/22 Orienteringssaker 
 
*Sak 32/22: Pensjonistforeningen; Brev fra Tore Moen 
vedrørende «Informasjon og hjelp til eldre i Tvedestrand 
kommune». Eldrerådets svar vedlagt denne innkalling. 
Brevet tas til etterretning. Eldrerådet vil samarbeide med 
pensjonistforeningen. 
 
*Sak 34/22: Utvikling av tomteareal,- Barneskolen. Status. 
Eldrerådet ønsker å holdes informert og ønsker at det skal tilpasses 
alle generasjoner. 
 
*Fylkets Eldrerådssamling Byglandsfjord 13. oktober. 
Følgende er påmeldt: Ragnar Lofstad, Aud Solli Sjåvåg, Arne 
Bjørnstad, Ingrid Eeg og Rune Hovstø. 
*LHL konferanse 16. november. WEB-basert.  
Link; https://levehelelivet.webflow.io/ 
 

 *Eventuelt  
En orientering fra Ingrid Eeg(teknologiambassadør): 
 
Teknologiambassadørene er frivillige og kurset av 
Pensjonistforbundet. Vi jobber selvstendig og rapporterer direkte 
dit. Vi ble anmodet om å etablere kontakt med Eldrerådet ved 
behov, da det er Eldrerådet som har direkte kontakt med 
administrasjonen i kommunen, og kan legge trykket der. En 
overordnet plan er ikke aktuelt, men vi vil orientere Eldrerådet 
løpende om vårt arbeid. 
 

 
 
Kopi: Ordfører, Kommunedirektør, Politisk rådgiver, Leder HFR og Leder VPH 

https://levehelelivet.webflow.io/

