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Til: Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler  Dato 

       Steinar Nilsen  2. februar 2023 
          

 
Innkalling til møte i Eldrerådet.    
 
 

Tid:      Torsdag 09. februar 2023 – kl. 10.00    
Sted:    Kommunehuset_Maskinrommet. 
 
 
Eldrerådets faste medlemmer samt 1. vara innkalles med dette til møte i Eldrerådet.  
Forfall meldes til kommunens resepsjon, tlf.: 371 99 500.  
Kommunens resepsjon innkaller vara ved meldt forfall fra Eldrerådets faste medlemmer. 
 

 

Sak nr.  

01/23 Godkjenning av innkalling. 

02/23 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 1. desember 2023 

03/23 Innsatstrappa. Status i arbeidet ved Hege Bjerkeseth. 
Prosjektleveranser. 

04/23 Saker til Formannskapet.   

05/23 Eldrerådets tilsvar til kommunebudsjett 2023 + og Kommunedirektørens 
tilsvar. Ref vedlegg.  

06/23 Eventuelt 

  

 
 
 
 
Steinar Nilsen 
Sekretær                   Kopi: Ordfører, Kommunedir., Politisk rådgiver, Leder HFR/VPH 
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Vedlagg til Sak 05/23 
 
 
Eldrerådets kommentarer til Kommunedirektørens budsjettforslag 2023 

Eldrerådet ser at vi går inn i tider med stor usikkerhet vedrørende  kostnader og inntekter. 

Vi opplever at det er gjort et grundig arbeide med kommunebudsjettet og honnør til kommunedirektør, 

stab og øvrige enheter som legger fram et budsjett i balanse.  

 

Tvedestrand kommune har valgt «utviklingsalternativet», og sluttfører det meste av 

prosjektkostnadene i 2023.  

Vi ser optimisme og positiviteten i kommunen, tross en anstrengt økonomi. 

 

Leve Hele livet (LHL : Stortingsmelding 15, 2017-2018) ) er en kvalitetsreform for eldre som 

signaliserer en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg alderdom. 

Det er positivt å se at nå endelig, har kommunen sammen med flere kommuner tatt tak i dette og 

arbeider framover med «Innsatstrappa». «Innsatstrappa» er en konkret modell som nå fylles med 

innhold; dvs  det kartlegges og defineres tiltak som enten er på plass eller skal settes ut i livet.  

 

Fokusering og arbeide med «Innsatstrappa» bør være et prosjekt som også markedsfører 

Tvedestrand på en god måte.  

 

Eldrerådet peker her på 5 områder som vi mener bør forsterkes / endres / eller komme klarere fram 

som fokusområder, og der det settes måltall for aktiviteten. 

Områdene henger sammen og kan delvis gå inn i hverandre.  

  

1: INNSATSTRAPPA / LEVE HELE LIVET 

 

I de siste ukene har vi sett at det er etablert opplæring for eldre, innen bruk av PC/Nettbrett eller mobil. 

Et flott steg på veien framover. 

Utstillingen på kommunehuset den 16. november viste produkter og tjenester viktige for tilrettelegging 

av eget liv etter som man blir eldre. Enkle hjelpemidler, velferdsteknologiprodukter, økonomiske 

støtteordninger (Lån Husbanken) var litt av det som ble trukket fram. 

Utstillingen ble en suksess, og Eldrerådet mener at dette initiativet er et viktig tiltak som en del av 

arbeidet med Innsatstrappa, og det å spre kunnskap til alle om tiltak som kan/bør gjøres for å få en 

enklere hverdag i eget hjem. 

Vi ser lite til det økonomiske avtrykket innsatstrappa har i budsjettet. Venstreforksyvning av arbeide 

som resultat av prosjektet «Turn» er nevnt, utover dette er langtidsvirkningene kostredukjoner 

/besparinger ikke synlig. 

 

Eldrerådet ser teknologiopplæring og utstillingen på kommunehuset som en positiv start på en 

informasjon til kommunens innbyggere. Dette må gjentas med jevne mellomrom, det bør utvikles 

temadager og sikring av markedsføring gjennom presse og brosjyrer. 

Tilrettelegging av informasjon og styring av gjennomføringen bør ledes av de ansvarlige for 

prosjektet «Innsatstrappa», og være en synlig del av kommunens budsjett  i 2023 og utover i 



økonomiplanperioden. 

Det må bevilges midler til god prosjektledelse og gjennomføring av tiltak i perioden.  

 

 

2: FRIVILLIGHET; 

 

«Innsatstrappa» (prosjektet) peker på «frivilligheten» i de laveste trinnene på trappa. Vi oppfatter at det 

er vanskeligere i dag enn tidligere å rekruttere frivillige. 

Eldrerådets ser ikke så langt at det er noen arbeidsmessig kopling mellom prosjektarbeidet i 

«Innsatstrappa» og «Frivillighet». Kanskje er det for tidlig relatert prosjektets framdriftsplan.  

 

Vi mener at «Frivillighet» må utvikles, og det må styres. Kommunen må i arbeidet med 

LHL/Innsatstrappa og markedsføring av prosjektet, framsnakke det frivillige arbeide og 

gjennom dette heve anseelsen av frivillighet. Samtidig bør det rekrutteres frivillige til ulike 

områder etter hvert som prosjektet skrider fram. 

Arbeidet må sikres med en dedikert ressurs i hele 2023. 

  

3: AKTIVITETSSENTERET;  

 

Eldrerådet ser at det på nytt (som i 2021) vurderes å kutte ressurser til Aktivitetssentret. (Side 34, art 

23050) 

Vi burde nå vite viktigheten av dette tiltaket, og faren for «isolasjon og ensomhet» dersom tiltaket 

kuttes.  Slik negativ utvikling vil komme som kostnader i andre deler av organisasjonen i form av 

større behov for omsorgstjenester. En forutsetning i 2021 var at «frivillighet» skulle ta over arbeidet i 

aktivitetssentret. Så vidt vi erfarer har ikke «frivillighet» blitt utviklet til å ivaretar dette. 

 

Eldrerådet ber derfor om at Aktivitetssentret fortsatt bemannes, og at kostnadene legges inn 

igjen med kr. 421.000.- 

4: VELFERDSTEKNOLOGI (VFT): 

 

Budsjett kommentar side 55. 

Midler til VFT innen Helse og Omsorg  er strøket.  

Dette viser dessverre at kommunen ikke har noen strategi for utbredelse av VFT produkter.  

Velferdsteknologi er omtalt, (side90) og er ført opp som Fokusområde for HFR. (Punkt 6.2.4, side 

92. ) 

 

Med en satsning på VFT og Innsatstrappa som beskrevet som fokusområder i 2023 MÅ denne 

budsjettposten opprettholdes, enten det går på kjøp av produkter eller markedsføring av VFT produkter 

til behovsgruppene. 

Eldrerådet ber om at ubrukte midler fra 2022 overføres til 2023.  
  

  

5: TILSKUDDSPORTALEN: 

 

I kommunens budsjettoversikt (side 33 – art 21060) er midler til tilskuddsportalen tatt ut. 

Eldrerådet mener at her kan kommunen være mere fremoverlent og ta bedre tak i de muligheter som 

ligger i portalen. (Søknad om midler til ulike tiltak.) 

Kostnadene for tilgang til portalen kr. 36.000.-  må inn igjen i budsjettet,  og bemanning sikres 



for å bruke portalen effektivt.  

Eldrerådet mener at midlene som kan hentes ut av søknadsportalen langt overgår kosten ved 

effektiv bruk av denne, og midlene som kan hentes inn vil være med på å skape positive 

ringvirkninger i kommunen. 

  

                                             ************************ 

 

 

Søknad om prosjektmidler gjennom Tilskudsportalen eller Bufdir/Bufetat syntes å være for lite 

fokusert.  

Eldrerådet ser at for å få tilgang til midler gjennom disse kanalene må det søkes om midler til konkrete 

prosjekt, og prosjektene må beskrives. 

Videre må resultatene rapporteres for å få godkjent påløpte kostnader. 

 

Det ligger mye prosjektmidler i disse kanalene, og vi har sett at kommuner omkring oss har benyttet 

mulighetene bedre enn Tvedestrand. Spesielt er det i Eldrerådet kommentert manglende søknad til 

prosjektmidler gjennom Bufdir/Bufetat.  

 

Når fremtiden syntes å bli mere og mere prosjektorientert i forhold til å søke midler, må kommunen 

også ha ressurser til å drive dette arbeidet, inklusive å ivareta nødvending rapportering. 

En måling på innsats vs. uttelling burde kunne vise god lønnsomhet i en slik fokusering. 

  

 

 

 

Mvh 

Eldrerådet 

 

 

 


