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Dato
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18.02.2018

Referat fra møte i Eldrerådet 6.02.18
Tilstede:Arne Bjørnstad, RagnarLofstad, AaseEllenMonradHaugen,AndersGrændsen,Edle
Johnsen,Aud SolliSjåvåg.
Forfall: AnneLise Sundsdal,HalvorA. Lilleholt.
Saknr.
1/18

Godkjenningav innkalling
Godkjent

2/18

Godkjenningav referatfra møte,5.12.2017
Godkjent

3/18

ktivitetsvenn—orienteringfra IreneStrandene
Gårut pga sykdomblant ansattei aktivitetsavdelingen.

/18

yttevenni skolene
Måletmedprosjekteter:
Eleveneskal få bedreleseferdigheterog forståelse.
Minskeavstandenmellomunge og eldre.
Engasjere pensjonistene.
Songeskolehar fulgtbestemmelsenei prosjektetetterintensjonene.
Holt skolehar fulgtdelvisopp.Det fungertefintpå Holt skolei starten.
Tvedestrandog Dypvågskolerhar ikke fått det til.
Det er full enighetmed skoleneom at dette er bra og det er et ønsketprosjekt.
Vivil samarbeidevideremed enhetslederChristiansenfor å få prosjektetopp å gå på
alle skoler.

5/18

/18

udsjettresultatetfra 2017
Budsjett2017 : kr. 51.000,00
Forbruk2017 : kr. 50.74031
Overskudd2017:kr. 259,69
Søknadom fritakfra politiskeverv
Eldrerådetber kommunestyretom suppleringsvalgpå 1 medlemog 2
aramedlemmer.

7/18

Utsendingav referatenefra eldrerådet
Det blir sendt kopi til leder av livsløpskomiteen.

8/18

Orienteringssaker
1. Representasjon
- styringsgruppe—velferdsteknologi
Eldrerådets leder Arne Bjørnstad er brukemes representant i styringsgruppa.

- administrasjonsutvalget
—heltidsprosjekt
Eldrerådets leder og leder av livsløpskomiteen skal delta på alle kurs om
heltidsprosjektet.

9/18

Eventuelt
Utbedringene ved Distriktstannlegens kontor er utført. Vi vil etter hvert erfare
funksjonaliteten av utbedringene.
125 personer er utdannet velferdsteknologiambasadører (VTA) i Norge. 3 av dem
er fra Tvedestrand kommune. Det er Arne Bjørnstad, Anne Lise Sundsdal og Berit
Stykket. Velferdsteknologiutvalget (VTU) innkaller alle VTA-ene i Aust-Agder til 4
møter i året.
Arne Bjørnstad orienterte om endringene i OR og hjemmetjenesten.
Aase Ellen Monrad Haugen og Edle Johnsen ga et fyldig referat fra
eldrerådskurset i Melsomvik 29. - 31. januar 2018.
De nevnte følgende temaer: eldrepolitikk —uetisk behandling av eldre —mistrivsel
på sykehjem —endring av tidspunkt for måltider —link: «leve hele livet» frivillighet, kompetanse og teknologi —sykehjemsplassen billigere enn
hjemmetjenesten hjelpemidler —frakt til og fra aktiviteter —eldrebølgen er blitt et
skjellsord —unge engasjere seg mer i besøk på sykehjem ?
Ekskursjon til nybygget sykehjem (2 år gammelt) på Nøtterøy. Kursdeltakerne var
imponert over det de så. Sykehjemmet hadde en spesiell utforming og var innredet og
bygd med tanke på eldres funksjonalitet.
Det ble levert ut kompendier til deltakerne fra alle foredragene.
Konklusjon: Vi ligger ikke etter i Tvedestrand i forhold til arbeid i Eldrerådet og
samarbeid med kommunens organer og ledelse.

Med hilsen
Aud Solli Sjåvåg
sekretær

Kopi: Ordfører, Rådmann, Ass. Rådmann, Leder i livsløpskomiteen, Enhetsleder i OR

