
ELDRERÅDSMØTE    Kommunehuset   30.01.2020 
                                                                                                         
Referat fra møte nr. 2, periode 2019 – 2023.  
 
 
Tilstede:  
 
Ragnar Lofstad   Aud Solli Sjavåg   
Rune Hovstad    Steinar Nilsen 
Arne Bjørnstad   Jan Dukene 
Berit Bakken    Ingrid Eeg (1. vara) 
 
Liv Siljan  (Enhetsleder OR)  
Kristin Kvamme (Avdelingsleder OR) 
Unni Mesel Nilsen (Avdelingsleder OE)  
 
 
Kommunen har innført ny struktur på saksnummerering. Dette referatet følger 
kommunens nye struktur, med ÅRSTALL / SAKSNUMMER.   
Det er ikke gjort tilbakevirkende endring i nummerstrukturen på innkalling, der er 
saksnummer satt opp etter tidligere praksis, saksnummer/ årstall.  
 
 
Referat: 
 
20/1 Ingen bemerkning til innkalling. Godkjent. 

20/2 Referat fra konstituerende møte 12.12.2019.  Godkjent.  

20/3 Saker fra innkalling til Formannskapsmøte. 
  
Sak no 20/3 til Formannskapet 4 februar 2020.  
«Oppnevnelse av 17 mai komiteen 2020 - Representant fra Eldrerådet.» 
 
Uttalelse fra Eldrerådet;  
Eldrerådet har ikke hatt representant(er) i 17 mai komiteen fra 2017.  
Vi ber derfor om at Eldrerådet også for inneværende kommunestyreperiode fritas for 
representasjon. 
Dette begrunnes med Eldrerådets aldersmessige sammensetning og rådets ellers 
brede engasjement i andre sektorer.   
 

20/4 Leve hele livet 

Arne Bjørnstad gikk igjennom innspill fra seminaret «Leve hele livet» på Holt bedehus 
14.11.2019.  Se vedlegg.  
 
«Skill Aid» et verktøy for opplæring ble presentert av foredragsholder. 
Se referat fra seminaret samt eget vedlegg om verktøyet.  
 
Leve hele livet – reformen: Må følges opp, og Eldrerådet må sørge for å komme «i 
kapp» med reformens tidplan og intensjon. Må forankres i kommunen.  
Hvordan og hvem som tar ansvar/deler av ansvaret innen denne reformen, klargjøres 
som del av punkt under, 20/5.  



 

20/5 Eldrerådet / Aktiviteter 
 
Eldrerådet skal sette opp en oppdatert aktivitetsoversikt som koordineres med innspill 
fra styrende dokument og innspill fra OR / OE. 
Hensikten med denne oversikten er å fokusere på hva som kan være Eldrerådets 
innsatsområder, uten å dublere. 
 
Av styrende dokument for Eldrerådet kan nevnes: 
Politisk reglement: Punkt 1.3 Kommuneloven 
Leve hele Livet: Stortingsmelding  15 (2017-2018) «Leve hele livet» - En 
kvalitetsreform for eldre. 
 
Kommentarer: 
Det skjer veldig mye i OR/OE relatert til aktiviteter for eldre.  
Liv / Unni / Kristin orienterte Eldrerådet om dette, og sender en oversikt over hva som 
skjer i områdene.  
 
Sekretær og leder jobber ut en matrise med aktivitet som bør innebefatte  
Aktivitet / Mål / Omfang / Ansvar / Finansiering.  
 
Utkast fremlegges for diskusjon på neste møte. 
 

20/6 Opplæring av Eldrerådsmedlemmer 
 
Melsomvik 15 – 17 April:  
Vi sender 2 medlemmer: Jan Dukene, Steinar Nilsen 
 

20/7 Eventuelt: 
 
Årsmelding skrives. Arne Bjørnstad / Aud Solli. 
 
Kirkegård-området: Et eldre falleferdig hus skjemmer området og bør fjernes.  
Jan Dukene følger opp mot kommunen.  
 
Sykler på Strannasenteret:  
Vedlikehold av sykler kan være mangelfull. Lagring av sykler, ute i paviljong i 
«Sansehaven» .   
Steinar Nilsen følger opp saken mot vaktmester og frivillighetssentralen.  
 
Annonsering av Eldrerådets møter: Skal annonseres. Tvedestrandsposten.   
Sekretær tar kontakt med Tvedestrandsposten. 

 

 

Steinar Nilsen 
Sekr. 


