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Referat fra møte i Eldrerådet 10.04.18 
 
Tilstede: Arne Bjørnstad,  Ragnar Lofstad, Anders Grændsen, Edle Johnsen, Berit Bakken, Lars T. 
D. Carlsen, Jens Tore Johnsen, Aud Solli Sjåvåg, leder av livsløpskomiteen Ole Goderstad. 
 
Forfall:  Anne Lise Sundsdal, Aase Ellen Monrad Haugen. 
 
Sak nr.  
21/18 Godkjenning av innkalling 

Godkjent med følgende endring: 
Sak 23/18 Tone Vestøl Bråten kunne ikke møte, men kommer på eldrerådsmøte 8. 
mai 2018. 
7 saker under eventuelt: 
 1. Orientering om sammensettingen av eldrerådet etter suppleringsvalget  
 2. Valg av styremedlem og varamedlem til Boligstiftelsen 
 3. Gjennomgang og korreksjon av årsmeldingen 2017 
  og fire info-saker 
 

22/18 Godkjenning av referat fra møte, 13.03.2018  
Godkjent 
 

23/18 Utsatt sak 14/18 Info om mål, struktur, kvalitetsledelse m.m. i OR  
Orientering om nyansettelse av Enhetsleder i OR ved Tone Vestøl Bråten 
Aud Solli Sjåvåg informerte om organisasjonsstrukturen i OR, vedtatte mål, 
prinsipper, og kvalitetsledelse. 
 

24/18 Orienteringssaker 
1. Lyttevennkonferanse 14.03.18 i Kristiansand ved Aase Ellen M. Haugen og 
Anders Grændsen 
Målsettingene til lyttevennprosjektet er: 
- Elevene skal få bedre leseferdigheter og forståelse 
- Minske avstanden mellom unge og eldre 
- Engasjere pensjonistene 
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor UiA er en av aktørene og det skal sendes 
rapporter til UiA som forteller om fremdriften fra skolene i kommunene. 
Invitasjon til konferansen ble sendt fra dokumentsenteret til alle rektorene. Det var en 
lærer fra Vest-Agder som deltok på konferansen, ingen rektorer. 
Det var derfor stort sett lyttevenner som deltok på konferansen. 
På de skolene hvor prosjektet fungerte kom det tydelig frem at samarbeidet mellom 
lærere og lyttevenner var av stor betydning. 
Arne Bjørnstad orienterte om prosjektet og fremdriften fra starten av og til nå i 



Tvedestrand kommune. 
1. varamedlem i eldrerådet, Berit Bakken er lyttevenn på Holt skole. 
Nestleder i eldrerådet, Anne Lise Sundsdal er lyttevenn på Songe skole. 
Lyttevennprosjektet er veldig viktig. Her har skolene en unik mulighet til å hjelpe 
barn til å få bedre leseferdigheter og ikke minst utvikle evnen til forståelse av 
innholdet i tekstene. Bedre forståelsen av sammenhenger og relasjoner på tvers av 
aldersgrenser. 
 
2. Seminar om heltidskultur 14.03.18 i Kristiansand ved Arne Bjørnstad og Ole 
Goderstad 
Arne Bjørnstad, Ole Goderstad, Helene Tveide og Løvdal fra Tvedestrand deltok på 
seminaret. 
Kommunen arbeider for å få flest mulig hele stillinger. 
Seminaret gav mange nye ideer. Representantene fra Tvedestrand ble takket for stort 
engasjement.  
Det arbeides videre med saken i kommunen. 
 
3. Møte i Austre-Moland pensjonistforening 23.03.18 på Eydehavn. 
Tema: Velferdsteknologi ved Arne Bjørnstad 
Arne Bjørnstad fortalte fra innlegget han hadde i møtet. Samarbeidet mellom 
pensjonistforeningen i Austre-Moland og Eldrerådet i Arendal kommune  er et tema. 
Bjørnstad ble godt mottatt og skal tilbake i et møte senere. 
 
4. Status – eventuelt sak 15/18, 4. Aktiviteter for eldre, B) Mai – juni 2018 
ved Arne Bjørnstad 
Det blir tur til Lyngørporten med lunsj på hotellet. Deltakerne er beboere ved 
Boligstiftelsens leiligheter(omsorg- og trygdeleiligheter) og hjemmeboende som 
mottar tjenester fra OR. Transport blir organisert.  
 

25/18 Eventuelt: 
 1. Orientering om sammensettingen av eldrerådet etter suppleringsvalget  
 Aud Solli Sjåvåg(tidligere 2. varamedlem) går inn som fast medlem av rådet. 
 1. varamedlem er Berit Bakken(ny) 
 2. varamedlem er Lars Carlsen(ny) 
 3. varamedlem er Jens Tore Johnsen(ny) 
 Rådets gamle og nye medlemmer og varamedlemmer presenterte seg for hverandre. 
 Alle varamedlemmene kan møte. Møtene er åpne. Nye varamedlemmer har fått en 
liten muntlig og skriftlig innføring i Eldrerådets lov og retningslinjer, funksjon og 
virksomhet. 
 
 2. Valg av styremedlem og varamedlem til Boligstiftelsen 
 På grunn av endringene i rådet måtte det velges nytt styremedlem og nytt 
varamedlem til Boligstiftelsen. Følgende medlemmer fra eldrerådet ble enstemmig 
valgt: 
 - nytt styremedlem ble Ragnar Lofstad,  
 - nytt varamedlem ble Anders Grændsen 
   
 3. Gjennomgang av årsmeldingen 2017 
 Årsmeldingen 2017 blir korrigert og legges fram for godkjenning i 
 Eldrerådsmøte 8.05.2018. 
 



 4. Godtgjørelser for kommunalt Eldrerådet 
 Leder får kr 13.000,- pr år 
 Kr. 300,- pr møte pluss kjøregodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmer som  
 er innkalt pga forfall i rådet.  
 Alle varamedlemmene må gjerne delta på møtene, men da uten rett til godtgjørelse. 
 
 5. Tilbud fra Lisand 
 Arne Bjørnstad orienterte om at det var kommet et tilbud fra Lisand i likhet  
 med tilbudet vi har i dag ved TTT. Tilbudet fra Lisand sees ikke på som en 
konkurrent til tilbudet fra TTT. Det sees på som et supplement slik at flest mulig kan 
komme og delta. 
 
 6. Oppfølgingskonferansen for velferdsteknologi-ambassadørene. 
 På grunn av liten påmelding flyttes konferansen fra Gardermoen til Risør, 
 10. - 14. september 2018. Tvedestrands ambassadører; Arne Bjørnstad og Anne Lise 
 Sundsdal er påmeldt. 
 
 7. Info-sak fra leder i livsløpskomiteen, Ole Goderstad 
 Leder av livsløpskomiteen blir invitert til mange ulike møter og seminarer. 
 Goderstad ønsker å invitere Yngve Stiansen til et kommunestyremøte. 
 Stiansen er svaksynt og han kan fortelle om hvordan han  
 bruker telefonen(velferdsteknologi) som et hjelpemiddel i hverdagen. 
 Eldrerådet støtter tiltaket. 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aud Solli Sjåvåg 
sekretær 
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