Eldrerådets

Vår

medlemmer,

1. og 2. varamedlem

Deres

ref.:

ref.:

Saksbehandler
Aud

Referat

fra møte

Tilstede:

Arne

Monrad

Haugen,

Forfall:

Edle Johnsen

i Eldrerådet

Bjørnstad,

Anne

Solli

Dato
Sjåvåg,

97081530

7.10.2018

26.09.18

Lise Sundsdal,

Ragnar

Berit Bakken, Aud Solli Sjåvåg,

Lofstad,

Anders

Grændsen,

Åse Ellen

Liv Siljan, Ole Goderstad

ak nr.

38/18

Godkjenning
Godkj ent

39/18

Godkjenning
av referat fra møte, 06.06.2018
odkjent med følgende korrigeringer
til sak 36/18 pkt 1:

av innkalling

agnar Lofstad er representant i fylkesstyret for pensjonistene og representant inemd
or sammenslåing

40/18

av pensjonistforeningene

iAust— og Vest—Agder.

resentasjon
av ny Enhetsleder
i avdeling Omsorg og Rehabilitering(OR),
Liv
Siljan
om fra Porsgrunn til Sørlandeti
1991. Startet i OR, Tvedestrand
06.08.18 og ble tatt
godt imot. Godt introduksjonsprogram.
Før ansettelse i Tvedestrand
arbeidet jeg ved
orgestadklinikkeni
Skien.
r utdannet sosionom med videreutdanning
i familieterapi,
veiledning og ledelse.
Ulik arbeidserfaring
fra kommune, fylkeskommune,
stat og privat.
Som leder blir jeg nok oppfattet som tydelig, omsorgsfull og blid. Håper en gang å
ære frokostvert 0.1. Ønsker et eierforhold til jobben min. Er ambisiøs og krever noe
av mine ansatte. Alle er deltakere iet system, ingen spesielle. Tenker at vi må
ansvarliggjøre
alle, også våre brukere. Liker at Tvedestrand kommune har fokus på
estring. Tenker muligheter i stedet for begrensninger.
Møter utrolig ansvarsbevisste
folk. Mange spennende fagfelt, mye kunnskap, veldig imponerende.
nheten bærer preg av at det mangler kontinuitet osv.
Organisasjonen
og de ansatte trenger lederstøtte.
et er veldig mange vedtakstimer
ihjemmesykepleien
0g få sykehjemsplasser.
imå utnytte ressursene. Fag og kvalitet for brukerne. Viktig å være i kontinuerlig
tvikling.

vedestrand er foregangskommune
iktig med fleksibilitet,

på mange områder.

utnytte resursene

og se på hvilken

måte vi kan utvikle

oss.

essursen ipårørende må utnyttes.
Spørsmålet om hva som er dyrest av en sykehjemsplass
kontra sykepleie i hjemmet
le snakket litt rundt avslutningsvis.
Et spørsmål Vi vil se nærmere på.
Idrerådet ser fram til et godt samarbeid med OR—sjefen og ønsker henne hjertelig

elkommen til Eldrerådsmøtene framover.

'

41/18
J

alg av deltakere

til kurs for Eldreråd

i Melsomvik,

24.

-26. oktober

2018

me Bjørnstad og Aud Solli Sjåvåg deltar.

agnar
Lofstad reiser dersom Aud Solli Sjåvåg ikke kan.
42/18

Gjenstående
ldre»

midler

av pengegave

fra Mannskoret,

øremerket;

«glede/nytte

for

me Bjørnstad får fullmakt til å bruke gjenstående midler.
43/18

Oppfølging

av sak 34/18 «Appetitt»

ppen heter Appetittus. Vi har appen og vi skal bruke den. Det er vedtatti
tyringsgruppa
at appen blir fulgt opp.

44/18

45/18

annhelse blant
eldre
iønsker besøk iEldrerådet fra distriktstannlegens
annhelse blant
eldre.
odernisering
Idrerådet ber

av toaletter for å bedre hygiene
RagnarLofstad, som representant

kontor for å få informasjon om

og arbeidsmiljø
iBoligstiftelsen,

om at han tar opp

uligheten for innføring av nye toaletter med «spyl og tørk» iboligene.

agnarLefstad og Liv Siljan
har fått brosjyre med informasjon
46/18

47/18

eferat fra Arendalsuka
ved Arne Bjørnstad
rne Bjørnstad oppfordrer til at folk engasjerer

og pris.

seg iArendalsuka.

Der er mye å lære.

Orienteringssaker:
1. Møte med hovedtillitsvalgt
i Fagforbundet
Samtaletemaene
var knyttet til kommunens handlingsplan
for 2019 — 2022
lere ansettelser, frivillighet, velferdsteknologi,
hele stillinger, minimum 50 %
Idrerådet følger opp prosessene isamarbeid med leder av livsløpskomiteen.

Idrerådet ble i møtet oppfordret til å se på handlingsplanen
angår medlemmene i eldrerådet:
- Årsbudsjett/økonomiplaner
(Arne og Aud)
Kommuneplaner
(Ragnar)
- Tiltak
og planer i helse- og sosialsektoren

og på følgende saker som

(Anne Lise og Edle)

-Idretts- og kulturtiltak
(Åse Ellen)
-Boligutbygging
Samferdselssaker

og reguleringssaker
(Anders
og kommunikasjonsplaner

og Lars)
(Anders og Berit)

2. Informasjonsmøte
på Lisand «Godt voksen —og klar for mer»
ne Bjørnstad fortsetter forhandlingene
med Lisand om aktiviteter for eldre.
ålet med forhandlingene
er å beholde treningen på TTT som i dag (svært populært)
g samarbeide om resten av aktivitetene og annet.

Idrerådet arbeider med, og ønsker et godt samarbeid.
3. Eldrebølgen
rne Bjørnstad

og reformer
tar temaet inn på et av de to eldrerådsmøtene

vi har lgj en før jul 2018.

4W18

ventuelt
e Bjørnstad

supplert

av Anne Lise Sundsdal

orienterte

kort fra seminaret

11. og 12. september 2018
ema: «Hvordan lykkes som velferdsteknologiambassadør?»
t godt og nyttig

seminar.

Med hilsen

Aud Solli Sjåvåg
sekretær

Kopi: Ordfører,

Rådmann,

Ass. Rådmann,

Leder

ilivsløpskomiteen,

Enhetsleder

i OR.

i Risør

