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Referat fra møte i Eldrerådet 10. mars 2022
Tilstede: Ragnar Lofstad, Rune Hovstø, Berit Bakken, Aud Sjåvåg, Arne Bjørnstad,
Jan Dukene, Ingrid Eeg (Vara)
Fraværende:

Steinar Nilsen

Sted: Kommunehuset

Møtereferatet er endret på på punkt 11/22 or 13/22.
Endringne er ført i kursiv.
Sak nr.
09/22

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent

10/22

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 03. februar 2022.
Referatet godkjent

11/22

Saker til Formannskapet
Jan Dukene gikk gjennom sakslista for møte 15. mars 2022.
2022 er Frivillighetens år!
Formannskapet sak PS 22/15
Oppnevnelse av styremedlemmer – Frivilligsentralen
Frivilligsentralen skal ha et styre.
Ansvar: kommunestyret - innstilling: formannskapet.
I kommunens sakspapirer fremkommer det at:
«Det varslede forskriftet vil ikke bli gjeldende før 2023 og man kan evt. avvente
oppnevnelsen av nytt styre til senere inneværende år. Dagens styre har imidlertid et
sterkt ønske om å få bragt klarhet i organiseringen av sentralen så fort som mulig .»
(Dette utdraget er tilføyd etter møtet. S.Nilsen)

Styret må være på plass innen mars 2022 ellers mister kommunen deler av
tilskuddet. (Arne Bjørnstad.)
Til styret skal det oppnevnes : 2 personer som velges av Formannskap/Kommunestyre,
og 2 personer fra frivillige organisasjoner.
2 vara, der 1 velges av Formannskap/Kommunestyre og 1 fra frivillige organisasjoner.
Kommunedirektøren skal i tillegg oppnevne 1 styrerepresentant.

Eldrerådets forslag til styrerepresentanter er:
1. prio: Siri Bertelsen
2. prio: Arne Bjørnstad
Vara: Ingrid Eeg.
De 3 som er foreslått en aktiv del av det frivillige arbeidet.
Argumenter:
- ta vare på kontinuiteten
- viktig at frivilligheten kan styrkes og videreutvikles
- viktig med struktur og handling
- få mennesker engasjert.
- den eldre garde innehar mange ressurser som ligger ubrukt
Skal vi styrke og videreutvikle frivilligsentralen er det en forutsetning at vi får folk til å
gjøre noe, ikke bare snakke.
Endring: Etter møtet er det framkommet at Siri Berthelsen ikke ønsker å sitte i styret.
Hun trekkes derfor fra vår innstilling. Endringsmelding er sendt til Formannskap og
Gruppeledere.
Formannskapet sak PS 22/15
Utviklingsplan 2040 – Sørlandet sykehus HF – høringsuttalelse fra Tvedestrand
kommune
Eldrerådet støtter høringsuttalelsen som foreligger.
Vedtak:
Saken om Frivilligsentralen og Eldrerådets forslag til styremedlemmer samt
Utviklingsplanen 2040 - Sørlandet Sykehus sendes fra Eldrerådet til alle gruppelederne
slik Eldrerådet har praktisert med andre saker.
Tidligere saker (for informasjon):
Eldrerådets Møtereferat 03/22, Tilsvar formannskapssak 22/507-1 Tilskuddsportalen
Eldrerådet ved sekr. sendte uttalelse til kommunedirektør og gruppeledere der vi
støttet opp om Kommunedirektørens forslag. Vedtak i Kommunestyret etter innlegg fra
Arne Bjørnstad, ble at det skulle reforhandles ny avtale med utvidet/full tilgang til
portalen.
12/22

Innsatstrappen. Liv Siljan, sektorleder helse, familie og rehab.
Grunnet sykdom falt dette punktet ut. Det avtales nytt møte, fortrinnsvis slik at vi har
hatt denne orienteringen før neste ordinære Eldrerådsmøte.

13/22

Eldrerådets fokusområder 2022
Eldrerådet leder Ragnar Lofstad bad om forslag til en sak eldrerådet kunne arbeide
med. Den måtte være til eldre beste, bedre ensomhet og gjør Eldrerådet bedre kjent
blant vanlige folk / brukere.

Diskusjon går omkring Velferdsteknologi.
Eldrerådet kan oppmuntre og motivere til å bruke tilgjengelig teknologi som
kommunen har i dag.(eks.: COMP og Pilli)
KOMP for eksempel er et produkt som med stor fordel kan gjøres mere kjent for
enklere kommunikasjon mellom familie / pårørende og venner.
Arne Bjørnstad fremmet følgende forslag: Eldrerådet tar kontakt med VGS på Mjåvann
for å få til et samarbeide med skolen om opplæring og bruk av «Kompen».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
14/22

Eventuelt
- Endring møte 28 april. Det er nå avtalt møte med Ordfører og Kommunedirektør.
Planlagt møte i Risør utsettes til 9 juni 2022.
Rune Hovstø deltar på konferanse på UiA 24. og 25. mars -22. Tema SOVA(Samarbeid
Om Velferdsteknologi i Agder)

Kopi: Ordfører, Kommunedirektør, Politisk rådgiver, Leder HFR og Leder VPH

