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                      Steinar Nilsen 
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Sak nr.  

07/23 Godkjenning av innkalling. 
Innkalling godkjent 

08/23 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 9. februar 2023. 
Referat godkjent 

09/23 Mestringsskole og kognitiv stimuleringsterapi. 
Tina Heggekroken 
Ergoterapeut, Demens- og pårørendekoordinator, helseteam demens, 
Gro Anette Marcussen 
Sykepleier helseteam demens. 
 
Demens er økende. For Tvedestrand forventes det over 12% vekst i 
antall tilfeller fram til 2025. Deler skyldes økt alder i befolkningen, men det 
er også en økning i antall tilfelle blant middelaldrende. Demens er en 
dødelig sykdom, skader i hjernen kan ikke repareres. Statsforvalter har 
bevilget penger til et prosjekt for «Mestringsskole / kognitiv stimulering» 
for personer med demens. Prosjektet er kjørt i 14 uker. Det vil bli holdt et 
kurs for pårørende.  
Demens beheftes med flauhet, og det er vanskelig for både pårørende og 
den det gjelder å være åpne om tilstanden.  
Erkjennelse og trening er viktig i en tidlig fase for å håndtere – og å kunne 
bo lengere hjemme med lidelsen. Tillæring av nye rutiner og flytting til ny 
bolig/sykehjem er krevende når sykdommen er fremtredende. 
 
Erfaring tilsier at fokus på tidlig innsats vil kunne gjøre hverdagen bedre 
for berørte, og gjøre at tiltaksbehovet fra kommunen kan reduseres. 
 
 



 
 
Tina og Gro Anette brenner for at opplegget omkring Mestringsskolen og 
kognitiv stimuleringsterapi kommer inn som et fast opplegg i 
demenshåndteringen, og at det blir bevilget en stillingsbrøk for tiltaket i 
kommunens budsjett.  
Demenshåndtering ligger i dag høyt i trinnene på «Innsatstrappa2 og bør 
adresseres også på et vesentlig lavere nivå.   
 
Eldrerådet takker for en god presentasjon, og vil gjerne støtte at 
opplegget kan sikres. 
    

10/23 Saker til Formannskapet.   
 

PS_23 Sak 23_1008 
Opprettelse av ad-hoc-utvalg - avhending av kommunale 
eiendommer 
 
Spesielt er det fra Eldrerådet interesse for reguleringsplan for området 
«gamle barneskolen» 
Eldrerådet mener at dette området, barneskole/Prix/fylkesvei/ «meieri» er 
høyaktuelt for utvikling av sentrum, og en utvikling som bør rettes mot 
LHL (Leve Hele Livet) – klyngetun og møteplasser for generasjoner.  
 
Beslutning: Sekretær får fullmakt til å gi innspill til Formannskapet.  
 
PS23/16_ Vurdering av evt. opphevelse av Tvedestrand kommunale 
boligstiftelse  
Eldrerådet ser ingen gevinst i å gå for en opphevelse av boligstiftelsen på 
nåværende tidspunkt. 
 
Beslutning: Sekretær får fullmakt til å forme en innsigelse til 
Formannskapet..  
Ref. vedlegg. 

11/23 Velferdsteknologi.  
 
Status i Tvedestrand kommune. Videre satsning. 
Rune Hovstø  
(Representant fra Eldrerådet til styret for VFT.) 
 
Rune går igjennom status på VFT(Velferdsteknologi) i kommunen. Det er 
lite utvikling i utbredelse av produkter i forhold til 2021. Dog satses det nå 
gjennom «Tørn» - prosjektet sterkt på utbredelse av slike produkter, der 
det kan gi en god effekt. Et prosjektsamarbeide med Lindesnes kommune 
er positivt i forhold til å se muligheter og sette planer for bruk. 
Ref .vedlegg.   
 

12/23 Uttalelse fra Eldrerådet til kommunens ledelse /politikere 
Se 10/23 
 

13/23 Eventuelt 
 
Leder for Frivillighet. Behov for koordinering med Innsatstrappa. 
 
Der er kjent at nåværende leder for Frivilligsentralen fratrer i vår. 
Kommunen skal lyse ut stilling. 



Eldrerådet er opptatt av at frivillighet adresseres på et bredt plan, og 
ønsker 1) at dagens aktiviteter i Frivillighetsenalen opprettholdes samtidig 
som 2)  fremtidig organisering av frivillighet knyttes sterkt opp mot 
behovene som belyses i prosjektet «Innsatstappa». 
Beslutning: Sekretær adresserer dette til kommunes administrasjon. 
 
- Reguleringsplan for området «gamle barneskole».  (Se sak 10/23) 

 
 
 
Mvh 
 
Eldrerådet 
Steinar Nilsen 
Sekr 
 
 
 

Kopi: Ordfører, Kommunedirektør,  Leder HFR og VPH.  
Tina Heggekroken, Gro Anette Marcussen 
 
  



 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Innspill til Formannskapssaker og innspill vedrørende leder for frivillighet 
Tekstene er kopiert inn fra mail som er sendt. 
 
 
Til: 

 

Ordfører 

Kommunedirektør 

Formannskapets medlemmer 

 

Kopi: Eldrerådets medlemmer 

 

Ref: PS_23 Sak 23_1008 

Opprettelse av ad-hoc-utvalg - avhending av kommunale eiendommer 

 

Tvedestrand kommune arbeider med «Innsatstrappa», hvilket er kommunens respons til 

reformen  «Leve Hele livet».  

Stm 15 (2017-2018) 

 

Når det gjelder opprettelse av ad-hoc utvalg foravhending av kommunale eiendommer, er det i forslag 

til mandat fra kommunedirektøren blant annet skrevet: 

 

«For gamle Tvedestrand skole og tilliggende kommunale bygg/eiendommer skal 
utvalget avklare rammer for utvikling av området/reguleringsplan i tråd med det 
som er skissert som satsingsområder i handlingsplanen» 
 
Under «Faglige merknader/historikk finner vi; 

«Utvikle et «konsept» for salg av de gamle skolebygningene i planperioden, som en 

del av by- og distriktsutviklingen. Området rundt Tvedestrand skole skal vurderes 

knyttet til boligtenkning rundt innsatstrappen og evt. utbygging av Morrow- 
fabrikken.» 

 
Eldrerådet mener at «Innsatstrappa» dekker mye av LHL reformens fokusområder, men er 

nødvendigvis ikke spesifikk på temaet «Et aldersvennlig samfunn» og det å utvikle et helhetlig 

lokalsenter. 

 

Området omkring gamle barneskolen og ned mot fylkesvei er det området i Tvedestrands 

sentrumsområde som kan utvikles i tråd med tankegangen i aldersvennlige lokalsamfunn, og vi ber 

derfor om at mandatet til ad-hoc utvalget skjerpes med hensyn til å vurdere spesielt dette området i 

tråd med tankesettet som er godt presentert i KS hefte  «Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn» 

( og senere publikasjoner om kring temaet.) 

 

La oss tilføye at en slik utvikling ikke ligger til hinder for andre gruppeinteresser; snarere tvert 

imot. Et «blandet miljø» med utviklede møteplasser er nærmest en forutsetning og vil styrke 

området. Sannsynligvis faktoren som gjør dette til en suksess.  

 

 

Mvh 

Eldrerådet 

Steinar Nilsen 

Sekr. 



 

Tvedestrand kommune; 

 

 

Kommunedirektør 

Ordfører 

Formannskapets representanter 

Eldrerådets kommentar til Formannskapets sak PS23/16_ Vurdering av evt. opphevelse av 

Tvedestrand kommunale boligstiftelse 

 

 

Eldrerådet har i møte 9. mars hatt saken opp for drøfting og vedtatt følgende: 

 

« Eldrerådet ser ikke at det er noen rimelig grunn til at stiftelsen skal oppløses på nåværende 

tidspunkt.  

Eldrerådet ber om tilslutning til Alternativ 3» 

 

Som kommunedirektøren selv argumenter for så taler følgende for at Boligstiftelsen bør bestå: 

- Dårligere vedlikehold i kommunal regi 
- I dag er det et godt fungerende driftsopplegg 
- I dag er det raske beslutningsprosesser 
- Kommunen må overta gjeldsforpliktelser  
- Mulig behov for kjøp av eksterne tjenester ( for å gjennomføre oppløsing)  

 

 

Det er mange eldre som benytter Boligstiftelsens bygg, og det er lite grunn til å endre et godt 

fungerende opplegg. 

 

Vi ser at de mulige positive konsekvenser er små, og tidsrammen for beslutning gir rom for senere 

vurdering (2028). 

Kommunens ressurser er i dag presset, og fokus bør ligge på gjennomføring av andre aktiviteter som i 

dag er forsinket.  

VI minner spesielt om «Innsatstrapp» som en stor utfordring i implementeringsfasen. Manglende fokus 

her vil medføre tap av mulige kostreduksjoner og effektivitet i organisasjonen.  

 

«Alternativ 3 innebærer at en utsetter en endelig vurdering av spørsmålet om 

oppløsing av Tvedestrand kommunale boligstiftelse og ber nytt kommunestyre om 

vurdere spørsmålet i løpet av kommende kommunestyreperiode» 

 

Mvh 

Eldrerådet 

Steinar Nilsen 

Sekr. 

  



 

 
 
Til:  

 

Ordfører og styreleder Frivilligsentralen 

Sektorleder for samfunn og infrastruktur 

Kommunedirektør 

 

Kopi: Eldrerådet, Leder FHR, Prosjektleder Innsatstrappa 
 

Frivillighet_ leder Frivilligsentralen. Eldrerådets kommentar. 

 

Eldrerådet har tidligere og i vårt møte 9ende Mars diskutert fremtidig utvikling av frivillig arbeide i 

Tvedestrand kommune. 

Vi er kjent med at det er nytt styre i Frivilligsentralen fra 2022, og at det vil bli søkt etter erstatter for 

nåværende leder da han ønsker å fratre. 

 

Frivilligsentralen med Lars Molleklev som leder har utført et betydelig arbeide med utvikling av 

Tjennaparken, utlånsentral, tiltak for eldre i sammen med Eldrerådet og sørget for tilskudd til 

aktiviteter gjennom «Tilskuddsportalen». 

 

De aktivitetene som er etablert må bestå, til beste for brukerne og som markedsføring av Tvedestrand. 

 

Leve Hele Livet – reformen og Tvedestrand kommunes arbeide med «Innsatstrappen» setter en retning 

for fremtidig organisering av Frivillighet.  

Eldrerådets mening er at mye av de utfordringene som kommunen står over for og mulighetene som 

finnes innen frivillig arbeide kan «styres opp» og rettes mot konkrete oppgaver som defineres i 

prosjektet «Innsatstrappa».   

 

Eldrerådet ber derfor om at før det søkes etter ny leder for Frivilligsentralen så er kommunens formål 

med frivillighet klart definert, at det er koordinert med prosjektet «Innsatstrappa» og at kort- og 

langsiktige mål er satt. 

Vi ber også om at de etablerte aktiviteter videreføres i en smidig og ubyråkratisk modell. 

 

Med hilsen 

Eldrerådet  

 

Steinar Nilsen 

Sekr. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

Vedlegg:  VFT i Tvedestrand 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


