TVEDESTRAND
ELDRERÅD
ÅRSMELDING 2017

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler

Dato

Aud Solli Sjåvåg, 97081530

4.04.2018

Årsmelding fra Eldrerådets virksomhet i 2017
Mandat:
Det kommunale eldrerådet er et rådgivende organ som uttaler seg om saker som
gjelder blant annet levekår for eldre i Tvedestrand.
Viser til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd §3 og kommunens
reglement for politiske organer pkt. 5.6, redigert og vedtatt av kommunestyret 2017.
Rådet utarbeider hvert år forslag til budsjett for virksomheten og årsmelding som
legges fram for kommunestyret.
Valg og sammensetning – perioden 2016 -2019:
Det kommunale eldrerådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet velger
selv leder og nestleder. Eldrerådsloven §2.
Leder: Arne Bjørnstad
Nestleder: Anne Lise Sundsdal
Medlemmer: Halvor A. Lilleholt, Ragnar Lofstad, Anders Grændsen, Edle Johnsen,
Aase Ellen Monrad Haugen.
Varamedlemmer (ikke personlige): Baard Midtgård, Aud Solli Sjåvåg, Kirsti
Grændsen, Gunleif Lindland, Else Torunn Rosseland, Alf Georg Braaten og Bjørn
Walle.
1. og 2. vara innkalles til alle møtene, uten godtgjørelse, dersom personen ikke trer
inn ved forfall.
(Vedlegg 1)
Sekretariat:
Kommunen er lovpålagt og sørge for høvelig sekretærhjelp. Det er Rådmannens
ansvar at de saker som Eldrerådet behandler får en tilfredsstillende saksbehandling og
at sakene videre distribueres til riktige adressater. Eldrerådsloven §4.
Ansatt i OR, Aud Solli Sjåvåg er sekretær.
Økonomi:
Budsjett for 2017: kr. 51.000,00
Forbruk 2017:
kr. 50.740,31
Overskudd 2017: kr: 259,69

Møter:
Eldrerådet har hatt 9 møter.
Det blir avholdt formøter før alle ordinære møter i Eldrerådet. Leder, nestleder og
sekretær møter. (Vedlegg 2)
Saker:
Eldrerådet har behandlet 58 saker i 2017.
Virksomhet:
Eldrerådet har behandlet alle kommunestyresaker som har aktualitet for eldre.
Eldrerådet er opptatt av å holde seg oppdatert slik at Eldrerådet kan bidra til positiv
utvikling og et godt liv for de eldre i kommunen. Dette arbeides det med gjennom
saker som:
Årsbudsjett/økonomiplaner
Kommuneplaner
Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
Idretts- og kulturtiltak
Boligutbygging og reguleringssaker
Samferdselssaker og kommunikasjons-planer
Eldrerådet har på eget initiativ tatt opp saker som angår eldre i kommunen.
Eldrerådet ønsker å være ideskapende.
Eldrerådet ønsker i større grad å bli brukt som et rådgivende organ for kommunen.
Eldrerådet samarbeider med andre organ i saker med felles interesser.
Jfr.: Reglement for eldrerådet pkt. 5.6.
Eldrerådet har invitert følgende organisasjoner/personer:
Sak 14/17 Forsker fra Flødevigen Sigurd Heiberg Espeland informerte og svarte på
spørsmål fra Eldrerådet vedrørende fisken og fremtiden i Tvedestrandsfjorden.
Sak 19/17 Fagleder ved avdeling 2, sykehjemmet, Hannelore Karlsen ledet
omvisning ved alle sykehjemsavdelingene (avd. 1, 2 og 3) for Eldrerådets
medlemmer. Orienterte og informerte om de ulike avdelingenes virksomhet.
Sak 20/19 Avdelingsleder for sykehjemmet Laila Anita Soursa informerte om
aktuelle saker og svarte på spørsmål fra Eldrerådet.
Sak 24/17 Enhetsleder i OR Hege de Lange Haaland presenterte seg for Eldrerådet.
Sak 30/17 Enhetsleder i OR Hege de Lange Haaland orienterte om omstillingen i
hjemmetjenesten.
Sak 35/17 Fysioterapeut Bente Aaby fra OR Forteller om oppgavene og veien til
resultatene så langt i prosjektet «Helsefremmende hjemmebesøk for eldre» Målet
med prosjektet er å få helsetjenestene mest mulig over på det forebyggende.

Sak 50/17 Enhetsleder i OR Hege de Lange Haaland informerer om faktasituasjonen
og budsjettforhandlingene i hjemmesykepleien og på sykehjemmet.
Deltagelse i møter og kurs:
Seminar om velferdsteknologi i Risør, januar 2017. Ambassadør og leder i eldrerådet,
Arne Bjørnstad og ambasadør og nestleder i eldrerådet Anne Lise Sundsdal deltok
sammen med 3 politikere fra kommunen.
Seminar «Eldreomsorg 2020 – 2025» ved UiA i Grimstad. Leder i eldrerådet Arne
Bjørnstad sammen med 2 politikere fra kommunen deltok.
Regionsmøte med de kommunale eldrerådene i østregionen, 15. mars 2017.
Leder Arne Bjørnstad, medlem Aase Ellen Monrad Haugen, medlem Anders
Grændsen og medlem Ragnar Lofstad deltok.
Møter for velferdsteknologi-ambassadørene i Aust-Agder fylke avholdes 3 – 5 ganger
pr åre i Tvedestrand. Arne Bjørnstad og Anne Lise Sundsdal møter.
Kurs «Leve hele livet» påmeldfrist: 5. mai 2017. Leder Arne Bjørnstad og nestleder
Anne Lise Sundsdal deltok.
Eldrerådet besøkte Alerishuset i Arendal 27. juni 2017 og fikk omvisning der.
Leder Arne Bjørnstad og nestleder Anne Lise Sundsdal deltok på Arendalsuka 2017.
Eldrerådskonferanse på Fylkeshuset i Arendal, 27. september 2017. Leder Arne
Bjørnstad og medlem Ragnar Lofstad deltok.
Den internationale eldredagen i Risør, 2. oktober 2017. Leder Arne Bjørnstad,
medlem Anders Grændsen, 1 politiker, leder av frivilligsentralen Mollekleiv og
rickshaw-syklene var med.
Seminar «Heltidskultur» på Dyreparken hotel, Kristiansand, 14. november 2017.
Leder Arne Bjørnstad og 1 politiker deltok.
Møter i NAVs brukerrådet i Aust-Agder ble avholdt 10.02., 09.06. og 01.11.2017.
Leder Arne Bjørnstad deltok.
Demens-kurs ved Inger Klara Lilleholt Vaaje. Arne Bjørnstad deltok.
Eldrerådets medlemmer og leder har hatt flere møter, utover det som er nevnt, som
kan relateres til rådets virksomhet.
Leder Arne Bjørnstad og nestleder Anne Lise Sundsdal er utdannet til
velferdsteknologiambassadører i regi av Pensjonistforbundet. Tvedestrand har 2
ambassadører av totalt 125 i Norge.

Prosjekter/aktiviteter:
Ditt liv – ditt ansvar/seniortrim på TTT. Deltakerene betaler litt pr gang/oppmøte.
Aktiviteten er blitt veldig populær.
Lyttevennprosjektet i barneskolen
Seniorquiz. Nestleder Anne Lise Sundsdal og medlem Anders Grændsen gjør en stor
innsats.
Arbeider med en besøksordning til eldre.
Piloter til el-syklene/rickshaw-syklene. Førerne av syklene må ha opplæring og i
2017 er det blant annet flere ansatte i OR som har fått opplæring.
Utvalg/komite som arbeider med å bringe positive ting og glede inn i hverdagen i
OR. Arne Bjørnstad har ledet arbeidet med å samle inn penger til «Aksjon møbler» til
Strannasenteret. Fine og brukervennlige møbler er på plass i spisesal og
salong/sittegruppe. Det har i den forbindelse vært to markeringer. Innvielsesfest med
Ordføreren med fler, og lunsj hvor alle ansatte i OR var invitert. Lunsjen ble godt
mottatt.
Konferanse om velferdsteknologi 22. - 23. november 2017 på Lyngørporten hotel.
En vel gjennomført konferanse med mange gode tilbakemeldinger.
Prosjektene finansieres ikke av kommunebudsjettet.
Eldrerådet samarbeider med frivillig sentralen, pensjonistforbundet og flere andre.
Representasjon:
Medlem Halvor A. Lilleholt, Eldrerådets representant til styret i Boligstiftelsen,
vararepresentant er medlem Ragnar Lofstad.
Medlem Halvor A. Lilleholt, sitter som styremedlem i Pensjonistforbundet i AustAgder fylke.
Medlem Anders Grændsen er styreleder og nestleder Anne Lise Sundsdal er
styremedlem i Holt pensjonistforening
Leder Arne Bjørnstad har vært/er representert i:
NAV's brukerråd i Aust-Agder fylke, kommunestyret, livsløpskomiteen, styret i
frivilligsentralen, styringsgruppen i velferdsteknologi, «heltidskultur» i Agder,
ad hoc utvalg: alkoholpolitisk og i omsorg og rehabilitering(OR)
Høringer:
Verneområdet i sjø, Tvedestrand kommune. 17.03.2017
(Nye 10 år er vedtatt i kommunestyret.)

Saker fra publikum:
Sak 70/16 og 12/17 Tiltak for å bedre adkomsten til Distriktstannlegens kontor i
Tvedestrand (Døråpnere inne og ute, fjerne dørstokker, utbedre rampe ved
hovedinngangen) Arbeidene ble i løpet av 2017 utført. De ansatte er fornøyd med
forbedringene. Tilgjengeligheten er betydelig bedret.
Sak 27/17 Gågata – Forlenge «løper». Det er vedtatt i kommunestyret at saken skal
utredes.
Sak 38/17 – 1. Universell utforming – gater/veier på offentlige steder.
Fortauene i Ramsdalsveien fikk universell utforming. Takket være rask reaksjon og
handlekraft fra Inge Ramleth.
Politiske saker:
Sak 10/17 Omsorgslønn. Eldrerådet ser positivt på å få plassert omsorgslønn inn i
eksisterende lønnsregulativ for hjemmehjelpere. Viktig at ordningen blir kjent.
Sak 13/17 og 26/17 Samboergaranti. Eldrerådet anmoder kommunen om at
samboergarantien i Tvedestrand kommune blir utredet. Det er opprettet sak på dette i
kommunen.
Sak 36/17 Nytt reglement for Eldrerådet 2017. Eldrerådet prøver å få gehør for det
rådet har lovmessig rett på. Saken blir tatt opp på nytt dersom lov og retningslinjer
ikke blir fulgt opp fra kommunens side.
Sak 38/17 – 5. Handlingsplan for 2017 – 2020 – høringsutkast med rådmannens
forslag til vedtak. Eldrerådet ønsker å få en reell mulighet til å påvirke viktige saker
for eldre i kommunen.
Flere saker er belyst og drøftet i Eldrerådet.

Tvedestrand, 9.04.2018
Arne Bjørnstad
Leder i Tvedestrand Eldrerådet

