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Sak nr.
50/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

51/20

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 29.10.2020
Referat godkjent.

52/20

Saker til formannskapet. (Jan Dukene)
Kommunens budsjett 2021
Budsjettet avspeiler «Utviklingsalternativet» Dette betyr positiv satsning for
Tvedestrand, samtidig som budsjettet og økonomiplanen er svært anstrengt i
perioden. Satsningsområdene er «Barn og unge», «Infrastruktur og
næringsutvikling «samt Idrett, folkehelse og kultur.»
Det anbefales at Eldrerådets medlemmer leser seg opp på budsjettet.
Utviklingen innen demografi (aldrende befolkning) øker presset på
omsorgstjenestene og økte fremtidige kostnader. OR og OE arbeider med
«Leve Hele Livet -reformen (LHL); en plan som gjennom foreslåtte løsninger
og omorganiseringer «kan bidra til mere effektive tjenester og et mindre
omfattende tjenestebehov hos de eldre på sikt». LHL reformen syntes ikke
konkret referert i Kommunens budsjett eller økonomiplan.
Vedtak: Kommunen og politikere tilskrives i forhold til reformen «Leve
hele livet» . Reformen er i liten grad befestet i økonomiplanen.

53/20

Eldrerådets aktiviteter og ansvarlige. Endelig oppsett for godkjenning.
Vedtak: Oppsett vedtatt. Ref; Vedlegg 1. Sansehaven inngår som aktivitet.

54/20

Orientering. Pensjonistforbundets innspill til kommunen vedr. mottatte
bevilgninger.
Ragnar Lofstad informerer om brev fra Pensjonistforbundet (lokalt).
Pensjonistforbundet har misoppfattet størrelse på bevilgede midler og formål.
Tilsvar gitt. Ref; Vedlegg 2.

55/20

Rapport fra ansvarsområdene

•
•
•
•

•
•
•
•

Lyttevenn (Berit Bakken) Kontakt med sektorleder. Aktiviteter på vent.
Frivillighet (Ingrid Eeg) Startet arbeide med å skaffe oversikt over lag
og foreninger. Kontakt med Unni Mesel på Strannasenteret.
Trim (Ingrid Eeg) Følger opp.
VFT (Rune Hovstø) I gang i styringskomiteen. Noen fagarbeidere har
tatt utdannelse på VFT. Neste styringsgruppemøte vil ta for seg plan for
videre utvikling av VTF.
Arne Bjørnstad kommenterer at det er ubrukte midler på VFT for 2020.
Disse må utnyttes til oppgradering/komplettering av utstyr.
Det er fattet vedtak om kjøp av «Pilli». Rune følger opp.
Dans (Arne Bjørnstad) Ingen aktivitet grunnet Corona.
Quiz (Ragnar Lofstad) Kontakt med Pensjonistforbundet. Ingen aktivitet
grunnet Corona.
Sykkel (Aud Solli Sjåvåg): Motitech sykkel i bruk. Ønsker å utvide med
aktuelle filmer. Rikshaw; I vinteropplag. Samarbeide med «Frivillighet»
for å få bedre utnyttelse av syklene i 2021.
Leve Hele Livet (Steinar Nilsen) Kommunen har ikke utviklet ferdig plan
for reformen. Dette tas med kommunen i eget skriv.
Mye av aktivitetene som er omtalt i Vedlegg 1, er typiske aktiviteter som
omtales i LHL reformen. Det er tidligere gjort en del forberedende
arbeide for å få fram en brosjyre over aktiviteter. (Bente Aaby) Dette
materiellet bør søkes opp, og om mulig benyttes.
Økonomi (Steinar Nilsen) Foreløpig er det ikke mottatt tall fra
kommunen vedørende status for 2020. (Ass.dir.) Mangler også formell
tilbakemelding på budsjett for 2021. Nivået vil bli som 2020. Ref. også
sak 52/20.

56/20

Orientering.
• Møte med OR 18.11.2020 (Ragnar Lofstad)
Møte gjennomført, tilstede: Liv Siljan, Tore G. Andersen, Ragnar
Lofstad, Rune Hovstø, Steinar Nilsen. Eldrerådets ansvarsmatrise ble
gjennomgått.
OR/OE har ikke anledning ti å løfte hele LHL reformen Eldrerådet tar
LHL reformen opp med kommunens administrasjon samt det politiske
miljø.
• Godkjenning av Eldrerådets Plandokument, Kommunestyret,
(Steinar Nilsen) Dokumentet inklusive Ansvarsmatrise vil etter avtale
med Ass. kommunedirektør bli oversendt for vedtak i Kommunestyret i
desember.

57/20

Eventuelt.
Neste møte, 3 desember blir avholdt ihht oppsett.
Møteplan for 2021 kommer etter at kommunens møtekalender er klar.

Med hilsen
Steinar Nilsen
Sekretær
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AKTIVITETER OG ANSVARSMATRISE
OMRÅDE

KONTAKTPERSON/RESSURS ANSVARLIG
ENGASJEMENT
ELDRERÅDET
ORGANISASJON

Saker fra og til
formannskap

Jan Dukene

Eldrerådet

Ingrid Eeg

Frivilligsentralen,
Strannasenteret

Aktiviteter
Frivillighet

Dans
Arne Bjørnstad
Strannasenteret
Pensjonist trim

Ingrid Eeg

Quiz
Kommunehuset

Ragnar Lofstad

Lyttevenn

Berit Bakken

Gjennomgå for Eldrerådet
saker til Formannskapet.
Forslag til saker fra
Eldrerådet til
Formannskap.

Eldrerådets ressurs;
Skaffe oversikt over
omfang (Lag og
foreninger.) Lage planer
for utvikling av frivillighet.
Bistå i rekruttering av
frivillige.
Rapportere aktiviteter.
Strannasenteret
Eldrerådets ressurs;
Bidra til gjennomføring.
Rapportere aktiviteter.
TTT og
Eldrerådets ressurs:
Frivilligsentralen. Rapportere aktiviteter.
Eldrerådet. Holt
Eldrerådets ressurs:
Pensjonistforbund Planlegge og
(PF)
gjennomføre.
Rapportere aktiviteter.
Eldrerådet
Planlegge og støtte
gjennomføring.
Rapportere aktiviteter.

LHL reformen

Steinar Nilsen

Kommunens
administrasjon,
OR og OE

VFT

Rune Hovstø

Kommunen, OR
Øvrige
grensesnitt

Rickshaw
Aud Solli Sjåvåg
sykler
Strannasenteret

OR,
Frivilligsentralen

Motitech sykkel Aud Solli Sjåvåg
Strannasenteret

OR

Sansehaven

OR

Økonomi
Budsjettet
Eldrerådet får
fra kommunen
Søknader om
økonomiske
midler fra ulike
instanser
Innsamling av
midler til nye
prosjekter

Ragnar Lofstad

Leder og sekretær i
Eldrerådet
Sekretær i samarbeid med
frivilligsentralen.

Ad hoc i Eldrerådets møter.

Vedlegg 2

Midler søkt og
bevilget Underlag ELd

Eldrerådets ressurs:
Bidra til informasjon
utover i kommunen.
Samarbeide med
Kommune, OR/OE,(PF)
ved eksterne tiltak. Få
godkjent og rapportere
aktiviteter.
Eldrerådets ressurs:
Medlem av
styringsgruppen for VFT.
Rapportere aktiviteter
Eldrerådets ressurs:
Sikre vedlikehold.
Samarbeide med
«Frivillighet» og OR for
ressurser til bruk av
syklene.
Rapportere aktiviteter
Eldrerådets ressurs:
Pådriver for oppdatering
(filmer) og bruk.
Rapportere aktiviteter
Forskjønnelse /
beplantning. Kalle til
dugnad ved behov.

