
 
Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler    Dato 
       Aud Solli Sjåvåg, 97081530  15.04.2019 
 
 
 
Referat fra møte i Eldrerådet 02.04.2019 
 
Tilstede: Arne Bjørnstad, Anne Lise Sundsdal, Ragnar Lofstad, Anders Grændsen, Aase Ellen 
Monrad Haugen, Edle Johnsen, Aud Solli Sjåvåg, Liv Siljan og Jan Dukene (forlot møtet før sak 
16/19) 
 
Forfall: Ingen 
 
 
Sak nr:  
09/19 Godkjenning av innkalling 

Sakslista ble godkjent med tilleggssak og følgende endringer:  
Tilleggssaken ble sak 11/19: Rikets tilstand – OR i dag ved Enhetsleder i OR, Liv 
Siljan. 
Oppsatt sak 11/19 Høringsuttalelse ............ ble sak 12/19 osv. 
Siste sak på sakslisten; Eventuelt fikk dermed nummer 19/19. 
 

10/19 Godkjenning av referat fra møte, 04.02.2019  
Referatet ble godkjent med følgende korrigering: medlem Edle Johnsen var tilstede 
og medlem Ragnar Lofstad hadde forfall. 
 

11/19 Rikets tilstand – OR i dag ved Enhetsleder Liv Siljan 
OR er en enhet med mye kompetanse og mange dedikerte mennesker. 
 
Utfordringer i forhold til press på tjenestene i OR og at det blir et år med mange 
omstillinger. 
Det skal arbeides med:  
- Kvalitet- og avviksystem 
- Nytt arkivsystem – Public 360 
- Nytt personal og lønnssystem ERP 
- Etter hvert nytt Kvalitet- og avvikssystem 
Helhetlig tankegang: 
Vi er alle deltakere i systemer,- i OR, sykehjemmet, avdeling 1, 2 og 3, TUI, 
kjøkken, administrasjonen, osv. 
«Vanskelig å forandre andre,- kan forandre deg selv i møte med andre» 
Helhetlig kultur: 
- Lojalitet til enheten og hverandre/ felles forståelse 
- Se muligheter mer enn begrensninger 
- Hvordan samhandle på best mulig måte? 
- Hvordan kan vi sammen bli bedre? 
Snakket om: «Kommer langt med vanlig folkeskikk» 



Tverrfaglighet: 
- Tverrfaglighet er til det beste for våre brukere/beboere/pasienter 
- Full utnyttelse av tverrfagligheten – krever respekt for hverandres oppgaver og 
kompetanse. 
- Hvordan utnytte tverrfagligheten på best mulig måte? 
Videre snakket hun om bemanning, rekruttering, resursutnytting. Sykehjemsplasser, 
omsorgsboliger og avlastning. 
 

12/19 Høringsuttalelse om forskrift til kommuneloven § 5 – 12 («eldrerådsloven») 
Svarfrist 01.04.2019 
Høringssvaret ble sendt den 31.03.2019. Godkjent. 
 

13/19 Aktuelle saksområder i Økonomiplan 2019 – 2022 – se sak 6/19 
Eldrerådets medlemmer finner sine saker i forhold til ansvarsfordeling.  
 

14/19 Ragnar Lofstad, medlem i styre for Boligstiftelsen, refererer fra møter 
Lofstad er imponert over boligstiftelsen,- det er ganske stort.  
Det er viktig at oppussingen av leilighetene går så fort som mulig slik at folk kan 
flytte inn og at leilighetene ikke står tomme.  
Det er utfordringer med utleie av leilighetene på Nesverk.  
Det «Blå huset» som nå er hvitt er under ombygging.  
De 4 leilighetene på Slotta har bydd på en del utfordringer.  
Det er 4 leiligheter på Lauvåsen,- 2 av dem er leid ut. Det arbeides med det 
elektriske anlegget. 
 

15/19 Arne Bjørnstad refererer fra Seminar; «Sammen om velferdsteknologi» 
Seminaret var 7. - 8. mars 2019. Fra Tvedestrand var Kristine Kvamme representert 
sammen med Bjørnstad. Av de ulike parallellseksjonene valgte de temaet: 
«Gevinstrealisering» Det er interessant å se på hva kommunen kan tjene på å innføre 
velferdsteknologi (hjelpemidler). 
Eksempel: I kommunen er det 10 pilli ute. Vi sparte over 3.000 besøk. Det totale 
beløpet på besparelsen i kroner og øre er ikke helt på plass. 
Det var blant annet fokus på:  
- etiske diskusjoner om hva slags hjelpemidler som kan tas i bruk. 
- kan teknologien bidra til å utsette innleggelser? 
- kan teknologien bidra til bedre arbeidsvilkår for ansatte? 
Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om hvorledes bruke velferds-
teknologien? Det var mange gode innspill. 
 

16/19 
 

Tannhelse blant eldre 
Nestleder Anne Lise Sundsdal tar opp utfordringene i forhold til tannlegetimer og -
besøk blant hjemmeboende funksjonshemmede/eldre uten hjemmesykepleie. 
Det vises til regler og rettigheter. 
 

17/19 Ettergodkjenning av restmidler fra «Aksjon møbler» i 2017 
Etter tur til Lyngørporten og fest i Sansehagen var det noe over kr. 3.000,- igjen. 
Pengene ble brukt til musikk ved Karl & Co. 
Eldrerådet godkjente enstemmig bruken av pengene som skulle brukes til glede for 
eldre.  



18/19 Representasjon i 17. mai-komiteen 
Etter et enstemmig kommunestyrevedtak er Eldrerådet fritatt fra 
representasjonsoppgaven i 17. mai komiteen. 
 

19/19 Eventuelt 
1. Eldrerådet har i samarbeid med Frivillig-sentralen søkt om tilskudd til «glede for 
eldre» og fått innvilget søknaden. 
 
2. I 2019 vil sommerfesten i Eldrerådet bli fredag 14. juni, kl.: 18.00 hos Heidi og 
Jan Dukene på Østrå. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Aud Solli Sjåvåg 
sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Ordfører, rådmann, ass. rådmann, leder av livsløpskomiteen, enhetsleder OR 
 
 
 
 
 


