TVEDESTRAND KOMMUNE
ELDRERÅD
ÅRSMELDING 2020

Årsmelding Eldrerådets virksomhet 2020

Eldrerådet:
Eldrerådet er et folkevalgt organ som kan uttale seg som alle saker som gjelder eldre.
Eldrerådet er en del av det kommunale og fylkeskommunale styringssystem.
Eldrerådet skal få forelagt alle saker i kommunen eller fylkeskommunen som gjelder eldre.
Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.
Valg og sammensetning – perioden 2020 - 2023
Eldrerådet konstituerte seg i møte 12 desember 2019.
For valgperioden har Eldrerådet følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder;
Sekretær;
Medlem;
Vara;

Ragnar Lofstad
Aud Solli Sjåvåg
Steinar Nilsen
Rune Hovstø, Berit Bakken, Arne Bjørnstad, Jan Dukene
Ingrid A. Eeg, Morten Foss

Se oversikt over samtlige varamedlemmer og kontaktinformasjon i slutten av årsmeldingen.
Oversikten finnes også på Eldrerådets hjemmeside.
Økonomi:
Eldrerådets faste medlemmer har møtegodtgjørelse, og budsjettet rommer et mindre beløp
for deltakelse på kurs / seminar.
2020: Kostnadene for Eldrerådet var under budsjett.
2021: Budsjettet er tilsvarende nivået for 2020.
Møter:
Inklusive konstituerende møte i 2019, har Eldrerådet hatt 9 møter.
Innkalling og referat finnes på Eldrerådets Hjemmeside.
Eldrerådsmøtene er åpne for alle, forberedes gjennom «formøter».
I formøtene planlegges møteinnkalling og aktuelle saker gås igjennom. Formann, nestformann og
sekretær er de som er deltagere i disse møtene.
Innkalling til Eldrerådsmøtene sendes Eldrerådet representanter og varamenn, ordfører,
kommunedirektør og assisterende kommunedirektør.
Innkalling legges også på Eldrerådets internettside. (Tvedestrand kommune.)
Grunnet Corona epidemien ble møteaktiviteten i første halvdel av 2020 noe redusert.

Fokusområder 2020
Leve Hele Livet (LHL reformen)
Regjeringens kvalitetsreform (Stortingsmelding 15, 2017 2018) «Leve Hele Livet» har vært
fokusområde for Eldrerådet i perioden. Reformen er rettet mot kommunene og skal bidra til en god
kommunal planlegging slik at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom.
Eldrerådet har gjennom møter med Kommunens administrasjon, politikere (kommunestyre) og
møter med sektorleder for «Helse, familie og rehabilitering» (HFR) samt representanter fra sektor
«Velferd, psykisk helse og habilitering» (VPH) fått innblikk i hvordan det arbeides med LHL reformen.
I møtene er det diskutert pågående aktiviteter, innsatsområder og utfordringer.
Det er satt opp regelmessige møter mellom Eldrerådet og sektorleder for HFR.
Eldrerådets oppfatning er at det arbeides godt med LHL reformen i sektorene; kommunens plan for
LHL er ikke like tydelig.
Det kan være et gap mellom LHL reformens målsetninger og kommunens gjennomføring.

Eldrerådets Plandokument;
Eldrerådet har gjennom året utarbeide et Plandokument for rådets virksomhet. Hensikten
med dokumentet er at målene Eldrerådet skal arbeide for skal bli synlige for kommunens
innbyggere, og aktivitetene skal ha støtte blant kommunes politikere og administrasjon.
Eldrerådet har også utarbeidet en oversikt som viser hvor de ulike medlemmer av Eldrerådet
skal ha sitt fokusområde.
Plandokumentet ble presentert for kommunestyret 20. oktober og godkjent i
kommunestyret 15. desember.
Plandokumentet og ansvarsmatrisen er vedlagt denne årsmelding.
Velferdsteknologi (VFT);
Tvedestrand Eldreråd ved Arne Bjørnstad (Velferdsteknologi Ambassadør - VTA) har i en
årrekke vært en sterk pådriver for kunnskap om, og bruk av tekniske hjelpemidler for eldre.
Arne Bjørnstad fortsetter sitt arbeide innenfor dette området.
I tillegg har Eldrerådet utpekt Rune Hovstø til å sitte i kommunens styringsgruppe for
Velferdsteknologi (VFT). Vårt engasjement er rettet mot større fokus for utbredelse av VFT
løsninger.
Kommunens oversikt over tekniske hjelpemidler i i bruk, implementerte løsninger og planer
ble gjennomgått i Eldrerådet 05 mars.

Frivillighet og øvrige aktiviteter
Leve Hele Livet - reformen fremhever at et godt liv for alle ikke bare avhenger av å lene seg
på kommunale tjenester og ytelser, men evnen til å skape aktivitet og engasjement hos eldre
i et samarbeide med frivillige – i alle aldre.
Eldrerådet har gjennomført flere møter med, og Frivilligsentralen har alene og sammen med
Eldrerådet søkt og fått offentlige midler til ulike aktiviteter for eldre.

I møte 22 oktober gjennomgikk Eldrerådets representanter med leder for Frivilligsentralen
områder og aktiviteter Eldrerådet ønsket samarbeide i. Dette som en del av arbeidet med
Eldrerådets Planstrategi for perioden.
Eldrerådet har utpekt en ansvarlig (Ingrid A. Eeg) til å være rådets representant innen
frivillighet og frivillig arbeide.
Av områder Eldrerådet har bidratt innen er trim, quiz og dans. Eldrerådet har også bidratt til
vedlikehold av rickshaw- og trim sykler på Strannasenteret.
Det er søkt om og bevilget penger til «Kioskvogn» på senteret, og vi ser fram til at denne
kommer i drift i 2021.
Videre er det er kjøpt inn bord og stoler til «Sansehaven», og plantet blomster i området.
«Lyttevenn» er et tiltak i grensesnittet eldre / unge. Igjennom 2020 har det kun vært
aktivitet ved Holt skole.
Eldrerådet har egen ansvarlig for denne aktiviteten (Berit Bakken), og det har vært
gjennomført positivt møte med leder for Sektor for Læring og Oppvekst for å få til aktivitet i
2021.
Deltagelse i eksterne møter, kurs og konferanser
*Leve Hele Livet:
Seminar på Holt Bedehus 14 november 2019
*Samarbeide om velferdsteknologi Agder 2020
Møte i Arendal 27 – 28 februar
- Utvikling av velferdsteknologi, nytteverdi og bruk. En representant fra Eldrerådet.
*Opplæring av Eldrerådsmedlemmer.
Melsomvik 15 – 17 April. Kurset avlyst/utsatt grunnet Covid.
* I4Helse; «Idé, involvering, innovasjon og implementering»
I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om
teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis.
Eldrerådet ved Arne Bjørnstad møter regelmessig for informasjonsutveksling og
oppdatering.
* Eldrerådets medlemmer har gjennom året fulgt flere kurs på WEB relatert til Leve Hele
Livet - reformen samt Velferdsteknologi.
- Et planlagt møte med representant(er) fra kommunens administrasjon, politikere,
Pensjonistforbundet og Eldrerådet den 26 november måtte utgå grunnet Covid. Målet med
møtet var en måling av Tvedestrand kommunes status på VFT i forhold til
Pensjonistforbundets kjennskap til ledende teknologi, implementering og planer.
Gjester/ informasjon til Eldrerådet:
04 Juni: Tina Heggekroken / «Pårørendekontakt for personer med demens.»
Orientering om arbeidet og prosjektstillingen. Utarbeidelse av demensplan.

27 September: Liv Siljan og Kristine Kvamme orienterer om LHL reformarbeidet i kommunen.

Saker til/fra formannskapet;
*Kommunens planprogram. Høring.
Eldrerådet ber kommunen høyne synligheten av LHL reformen, og således idet «Leve Hele
Livet» i planprogrammet, ved å fremheve LHL som egen plan.
* Kommunebudsjettet 2021 - 2024
Kommunen og kommunestyrets representanter tilskrives at budsjettet ikke reflektert
satsning på LHL reformen.
* Nedklassifisering av veier.
Eldrerådet har bedt om å bli tatt inn som representant i utvalget som skal se på omfanget av
nedklassifisering av kommunale veier.
Representasjoner;
Kommunestyret
Representant: Arne Bjørnstad
Boligstiftelsen
Representant: Ragnar Lofstad
Vara: Steinar Nilsen

Tvedestrand
10. mars 2021

___________________
Ragnar Lofstad
Leder

_________________
Aud Solli Sjåvåg
Nestleder

__________________
Steinar Nilsen
Sekretær

Linker:
Eldrerådets WEB – side
https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/styrer-rad-ogutvalg/eldreradet/
Leve Hele livet – en kvalitetsreform
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/

Vedlegg 1 til Eldrerådets Årsmelding 2020:
Eldrerådets sammensetning, roller og kontaktinformasjon

Vedlegg 2 til Eldrerådets Årsmelding 2020:
AKTIVITETER OG ANSVARSMATRISE
OMRÅDE

KONTAKTPERSON/
RESSURS
ELDRERÅDET

ANSVARLIG
ORGANISASJON

ENGASJEMENT

Saker fra og til
formannskap

Jan Dukene

Eldrerådet

Gjennomgå for Eldrerådet saker til
Formannskapet. Forslag til saker fra
Eldrerådet til Formannskap.

Ingrid Eeg

Frivilligsentralen,
Strannasenteret

Dans
Strannasenteret

Arne Bjørnstad

Strannasenteret

Pensjonist trim

Ingrid Eeg

Quiz
Kommunehuset

Ragnar Lofstad

Lyttevenn

Berit Bakken

TTT og
Frivilligsentralen.
Eldrerådet. Holt
Pensjonistforbund
(PF)
Eldrerådet

LHL reformen

Steinar Nilsen

Kommunens
administrasjon, OR
og OE

VFT

Rune Hovstø

Kommunen, OR
Øvrige grensesnitt

Rickshaw sykler
Strannasenteret

Aud Solli Sjåvåg

OR, Frivilligsentralen

Motitech sykkel
Strannasenteret

Aud Solli Sjåvåg

OR

Sansehaven

Ragnar Lofstad

OR

Eldrerådets ressurs;
Skaffe oversikt over omfang (Lag og
foreninger.) Lage planer for utvikling av
frivillighet. Bistå i rekruttering av frivillige.
Rapportere aktiviteter.
Eldrerådets ressurs;
Bidra til gjennomføring. Rapportere
aktiviteter.
Eldrerådets ressurs: Rapportere
aktiviteter.
Eldrerådets ressurs:
Planlegge og gjennomføre. Rapportere
aktiviteter.
Planlegge og støtte gjennomføring.
Rapportere aktiviteter.
Eldrerådets ressurs: Bidra til informasjon
utover i kommunen. Samarbeide med
Kommune, OR/OE,(PF) ved eksterne
tiltak. Få godkjent og rapportere
aktiviteter.
Eldrerådets ressurs: Medlem av
styringsgruppen for VFT.
Rapportere aktiviteter
Eldrerådets ressurs:
Sikre vedlikehold. Samarbeide med
«Frivillighet» og OR for ressurser til bruk
av syklene.
Rapportere aktiviteter
Eldrerådets ressurs:
Pådriver for oppdatering (filmer) og bruk.
Rapportere aktiviteter
Forskjønnelse / beplantning. Kalle til
dugnad ved behov.

Aktiviteter
Frivillighet

Økonomi
Budsjettet
Eldrerådet får fra
kommunen
Søknader om
økonomiske
midler fra ulike
instanser
Innsamling av
midler til nye
prosjekter

Leder og sekretær i
Eldrerådet
Sekretær i samarbeid
med frivilligsentralen.

Ad hoc i Eldrerådets
møter.

Vedlegg 3 til Eldrerådets årsmelding 2020

