
 

 
 
ELDRERÅDET 
 
 
 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler  Dato 
       Steinar Nilsen  04. desember 2020 
 
 
 
Referat fra møte i Eldrerådet tirsdag 3. desember 2020. 
 
 
Tilstede; Ragnar Lofstad, Berit Bakken, Rune Hovstø, Aud Solli Sjåvåg, 
Arne Bjørnstad, Ingrid Eeg, Jan Dukene, Steinar Nilsen. 
 
 
Sak nr.  
58/20 Innkalling godkjent. 
59/20 Referat fra Eldrerådsmøte 24.11.2020 godkjent. 
60/20 Saker til formannskapet. (Jan Dukene)  

Ingen saker til/fra formannskapet. 
61/20 Eldrerådets tilsvar til kommunebudsjettet, LHL . 

Tilsvaret referert. Eldrerådet påpeker behovet for styrking innsatsen omkring 
LHL reformen. Se vedlegg 1. 
Vårt tilsvar blir tatt videre i Kommunestyremøte i desember. 
 
Utvalg vedrørende nedklassifisering av veier. (Ref kommunens budsjett.)  
 
Vedtak: Eldrerådet ved sekretær sender en anmodning til kommunen om å få 
inn en representant i utvalget som skal etableres. Fra Eldrerådet vil Ragnar 
Lofstad ivareta denne rollen. 

62/20 Eldrerådets innsatsområder 2021. 
Målsetninger. Diskusjon. Alle. 
 
Eldrerådets plandokument er kjernen for Eldrerådets arbeide i 2021. 
Plandokumentet bør revideres på årlig basis.  
Coronasituasjonen gjør at en del planlagte aktiviteter settes på vent. Det 
utarbeides konkrete planer for aktiviteter innen de ulike områdene i løpet av 
Januar / Februar 2021.  
  

63/20 Eventuelt: 
  
Arne Bjørnstad informerer:  
Gro Anette Marcussen (Innsatsteam / hverdagsrehabilitering) og Nina Songe 
Heggland (Sykepleier) har tatt utdannelse på UiA, tema «Lindrende omsorg» 
og holdt et foredrag for Pensjonistforbundet sentralt, med stor akklamasjon. 



Tema; «Hvordan kan sykepleiere trygge pårørende til palliativ pasient 
gjennom bruk av forhåndssamtaler»  
 
Eldrerådet ved Arne Bj.  inviterer Gro og Nina til Eldrerådets møte i Januar. 
 
 

 
 
 
 
 
Steinar Nilsen 
Sekretær                   Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, Leder OR 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: 
 
 
Tvedestrand Kommunes Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024.  Leve hele livet - en 
kvalitetsreform for eldre. 
 
Til deg som medlem av Tvedestrand kommunestyre: 
 
Hei; 
 
Tvedestrand Kommunes Eldrerådet ønsker ved dette å rette fokus på et område som er svært viktig for 
Tvedestrand i årene som kommer.  
Det er Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) som initierer et landsdekkende prosjekt «Leve Hele Livet» 
(LHL).  
LHL handler om det viktigste i livet for oss mennesker; Fellesskap, aktivitet god mat og helsehjelp.    
 
Eldrerådet hadde en presentasjon for Kommunestyret 20. oktober der vi var innom LHL, og jeg 
vedlegger presentasjonen for oppfrisking.  
 
I Tvedestrand kommunes Budsjett og Økonomiplan 2021 – 2024 presiseres det at kommunen vil ha en 
stram økonomi framover, og det pekes på en generell aldrende befolkning med økt pleiebehov. 
Leve Hele Livet – reformen er en beskjed fra Helse og omsorgsdepartementet / Stortinget til 
kommunene om å ta tak i denne situasjonen; heve livskvaliteten til eldre, minke presset på pårørende 
og hjelpeapparatet. 
 
Innen sektorene OR og OE arbeides det med deler av LHL reformen, men reformen som sådan er ikke 
reflektert i kommunes Budsjett- og Økonomiplan.  Kommunen ligger også på etterskudd i forhold til 
skissert fremdriftsplan. 
Dette mener vi er svært uheldig, da reformen kan være en god katalysator for å nå kommunens uttalte 
målsetting, blant annet : «attraktiv bokommune og gode levekår».  
Prosjektet vil bidra til lavere kost for kommunen over tid.  
 
Som vi ser av skissen under så kan «omsorgstjenestene ikke klare satsningen alene, man må se utover 
eget tjenesteområde og mobilisere samfunnet»  
 



  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at Leve Hele Livet – reformen legges inn i kommunes Økonomiplan og 
budsjett 2021-2024 som klar aktivitet, og at prosjektet etableres med en styringsgruppe / 
prosjektgruppe for å sikre fremdrift og resultater i linje med reformens forutsetning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Eldrerådet 
 
Ragnar Lofstad  
Leder 
 
Steinar nilsen 
Sekretær 
 


