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Referat fra møte i Eldrerådet 03. juni 2021 
 
Tilstede: Ragnar Lofstad, Arne Bjørnstad, Berit Bakken, Rune Hovstø, Ingrid Eeg,  Jan 
Dukene, Aud Sjåvåg,  Steinar Nilsen 
 
Gjester:  Gro Anette Marcussen, Nina Songe Heggeland (foredragholdere) 
Olav Loftesnes (Tvedestrandsposten)  
 

 

 

Sak nr.  

 25/21 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

 26/21 Godkjenning av referat fra møte, 29.04.2021  
Godkjent  
 

27/21 Saker til formannskapet. Utgår grunnet endring av møtetidspunkt for 
dette juni – møtet. 
Jan Dukene følger opp saksdokumentene som kommer før 
formannskapsmøtet. Eventuelle bemerkninger Eldrerådet måtte ha til dette 
blir tatt på telefon/mail mellom Eldrerådets medlemmer før oversendelse til 
kommunen.  

 28/21 Lindrende omsorg 
Gro Anette  Marcussen og Nina Songe Heggeland har fullført 2 års 
videreutdanning  innen palliativ behandling.  
Presentasjonen som var basert deres eksamensoppgave gjorde et sterkt 
inntrykk, og Eldrerådet berømmer foredragsholderne og deres kolleger i 
Tvedestrand for at denne kompetansen finnes og at det satses på videre 
studier innen området.  

 29/21 Orienteringer: 
 
Musikk: Avtale gjort med musikere som spiller i Sansehaven 21. eller 28 juni, 
avhengig av vær. 
Elsykler: Service gjennomført, syklene klare til bruk.  
Bekjempe ensomhet: Midler mottatt for å arrangere turer/måltid med eldre. 
Det legges opp til tur(er) til Furuøya,  inklusive bevertning etter ferien. 
Nærmere detaljer følger. 
Møter høst 2021:  
2. september: Orientering fra kommunens representant om planer for gamle 



skoletomta. (Dagens barneskole) 
7 oktober: Eldrerådet inviterer Pensjonistforeningens styre til samtaler 
/orientering.  
 

30/21 Eventuelt:  
 
Eldrerådets arbeidsform: Jan Dukene løfter følgende saker: 
 
Det bes om at møtene styret har med representanter fra Strannasenteret og 
/eller kommune blir referert.  
Sekretær vil ivareta dette på en hensiktsmessig måte fremover. 
 
Formøter i Eldrerådet: Ønsker orientering.  
Disse møtene ivaretas av formann, nestformann og sekretær med formål å 
planlegge neste Eldrerådsmøte og eventuelle påkommende saker. 
Sekretær skal sørge for å orientere i den grad det er nødvendig, dvs om det 
blir tatt opp saker som bør behandles for beslutning i et samlet Eldreråd. 
 
Vedlikehold Sansehaven: Det reageres på at det er sendt en mail til 
kommunes administrasjon om manglende vedlikehold. 
Det er styrets oppfatning at dette må kunne gjøres uten vedtak i Eldrerådet, 
for om mulig «få til noe» uten å bli for formell. 
 
Styret tar disse punktene til etterretning, og vil sørge for at nødvendig 
informasjon kommer til Eldrerådet til orientering eller beslutning. 
 
Lindrende omsorg:  
 
Sekretær tar opp den uheldige utsettelsen av møtet /presentasjonen som nå 
ble gjennomført av «Gro og Nina». Arne Bjørnstad fikk i oppdrag av 
Eldrerådet å forberede denne presentasjonen tidligere i år, noe han var klar 
til. Da møtet ble avlyst ble dette ikke håndtert på en tilfredsstillende måte fra 
Styret, noe vi beklager ovenfor Arne. 
Vi takker samtidig Arne for at saken ble fulgt opp, og at presentasjonen nå ble 
holdt. 
 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
Steinar Nilsen 
 

 

 

 

Kopi: Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, leder OR, leder OE. 


