
 
 

 
 

ELDRERÅDET 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler  Dato 

       Steinar Nilsen  21.02.2023 
          

 
 
Referat fra Eldrerådsmøte  
 
 

Tid:      Torsdag 09. februar – kl. 10.00    
Sted:    Kommunehuset_Maskinrommet 
 
 
Tilstede:   Ragnar Lofstad, Aud Solli Sjåvåg , Berit Bakken, Rune Hovstø 
                      Jan Dukene, Steinar Nilsen 
 
Fraværende;  Ingrid Eeg 
 
 
 
   

Sak nr.  

 Møtet starter med 1min. stillhet for Arne Bjørnstad 

01/23 Godkjenning av innkalling. 
Innkalling godkjent. 

02/23 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 1. desember 2023 
Referat godkjent.  

03/23 Innsatstrappa. Status i arbeidet ved Hege Bjerkeseth. 
Prosjektleveranser. 
 
Prosjektet ble startet høsten 2022 og skal være ferdig som planforslag i løpet 
av Mars 2023. 
Prosjektet er godt forankret i kommunens administrasjon. Kommunens 
lederteam er styringsgruppe for prosjektet. 
 
Arbeidsmål for prosjektet er vedlagt dette referatet. 
(Fullstendig presentasjon er vedlagt referatets mailutsendelse. Øvrig informasjon ved 

henvendelse til Hege Bjerkeseth.) 

 
Kommunen er med i TØRN – prosjektet, der fokus er på rett kompetansenivå 
på ressursbruken i hjemmetjenestene. Fokus på bruk av VFT. 
(Velferdsteknologi) 
Samarbeide med Lindesnes kommune. Denne kommunen er sterkt drivende 
innenfor TØRN – tankegang. 
 
Kommunen har fått penger til «Nyby». Risør og flere andre kommuner er 
allerede i gang.  



Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som 

vil mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver.    
NyBy som plattform må driftes, og fylles med innhold. Eierskap under 
vurdering. 
 

04/23 Saker til Formannskapet. 
Ingen saker.   

05/23 Eldrerådets tilsvar til kommunebudsjett 2023  
Vedlegget ligger ved dette referatet. 

06/23 Eventuelt 
 
Ingrid Eeg (1. vara) trer inn som fast medlem av Eldrerådet etter Arne 
Bjørnstad.  
Morten Foss rykker opp som 1. vara. 
 
Eldrerådets møter fra og med mai, flyttes fra torsdager til onsdag.  
Nye datoer: 3. mai, 7. juni, 6. september og 4. oktober. 

 
Karl&Co spiller på Strannasenteret i Mars.  
 
Neste møte: 9 Mars. Tina Heggekroken om «Mestringskole og kognitiv 
stimuleringsterapi»  

 
 
 
 
Steinar Nilsen 
Sekretær                   Kopi: Ordfører, Kommunedirektør,  Politisk rådgiver, Leder HFR og VPH 

 

  



 

Vedlegg 1 
 
Eldrerådets kommentarer til Kommunedirektørens budsjettforslag 2023 

Eldrerådet ser at vi går inn i tider med stor usikkerhet vedrørende  kostnader og inntekter. 

Vi opplever at det er gjort et grundig arbeide med kommunebudsjettet og honnør til kommunedirektør, 

stab og øvrige enheter som legger fram et budsjett i balanse.  

 

Tvedestrand kommune har valgt «utviklingsalternativet», og sluttfører det meste av 

prosjektkostnadene i 2023.  

Vi ser optimisme og positiviteten i kommunen, tross en anstrengt økonomi. 

 

Leve Hele livet (LHL : Stortingsmelding 15, 2017-2018) ) er en kvalitetsreform for eldre som 

signaliserer en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg alderdom. 

Det er positivt å se at nå endelig, har kommunen sammen med flere kommuner tatt tak i dette og 

arbeider framover med «Innsatstrappa». «Innsatstrappa» er en konkret modell som nå fylles med 

innhold; dvs  det kartlegges og defineres tiltak som enten er på plass eller skal settes ut i livet.  

 

Fokusering og arbeide med «Innsatstrappa» bør være et prosjekt som også markedsfører 

Tvedestrand på en god måte.  

 

Eldrerådet peker her på 5 områder som vi mener bør forsterkes / endres / eller komme klarere fram 

som fokusområder, og der det settes måltall for aktiviteten. 

Områdene henger sammen og kan delvis gå inn i hverandre.  

  

1: INNSATSTRAPPA / LEVE HELE LIVET 

 

I de siste ukene har vi sett at det er etablert opplæring for eldre, innen bruk av PC/Nettbrett eller mobil. 

Et flott steg på veien framover. 

Utstillingen på kommunehuset den 16. november viste produkter og tjenester viktige for tilrettelegging 

av eget liv etter som man blir eldre. Enkle hjelpemidler, velferdsteknologiprodukter, økonomiske 

støtteordninger (Lån Husbanken) var litt av det som ble trukket fram. 

Utstillingen ble en suksess, og Eldrerådet mener at dette initiativet er et viktig tiltak som en del av 

arbeidet med Innsatstrappa, og det å spre kunnskap til alle om tiltak som kan/bør gjøres for å få en 

enklere hverdag i eget hjem. 

Vi ser lite til det økonomiske avtrykket innsatstrappa har i budsjettet. Venstreforksyvning av arbeide 

som resultat av prosjektet «Turn» er nevnt, utover dette er langtidsvirkningene kostredukjoner 

/besparinger ikke synlig. 

 

Eldrerådet ser teknologiopplæring og utstillingen på kommunehuset som en positiv start på en 

informasjon til kommunens innbyggere. Dette må gjentas med jevne mellomrom, det bør utvikles 

temadager og sikring av markedsføring gjennom presse og brosjyrer. 

Tilrettelegging av informasjon og styring av gjennomføringen bør ledes av de ansvarlige for 

prosjektet «Innsatstrappa», og være en synlig del av kommunens budsjett  i 2023 og utover i 

økonomiplanperioden. 



Det må bevilges midler til god prosjektledelse og gjennomføring av tiltak i perioden.  

 

 

2: FRIVILLIGHET; 

 

«Innsatstrappa» (prosjektet) peker på «frivilligheten» i de laveste trinnene på trappa. Vi oppfatter at det 

er vanskeligere i dag enn tidligere å rekruttere frivillige. 

Eldrerådets ser ikke så langt at det er noen arbeidsmessig kopling mellom prosjektarbeidet i 

«Innsatstrappa» og «Frivillighet». Kanskje er det for tidlig relatert prosjektets framdriftsplan.  

 

Vi mener at «Frivillighet» må utvikles, og det må styres. Kommunen må i arbeidet med 

LHL/Innsatstrappa og markedsføring av prosjektet, framsnakke det frivillige arbeide og 

gjennom dette heve anseelsen av frivillighet. Samtidig bør det rekrutteres frivillige til ulike 

områder etter hvert som prosjektet skrider fram. 

Arbeidet må sikres med en dedikert ressurs i hele 2023. 

  

3: AKTIVITETSSENTERET;  

 

Eldrerådet ser at det på nytt (som i 2021) vurderes å kutte ressurser til Aktivitetssentret. (Side 34, art 

23050) 

Vi burde nå vite viktigheten av dette tiltaket, og faren for «isolasjon og ensomhet» dersom tiltaket 

kuttes.  Slik negativ utvikling vil komme som kostnader i andre deler av organisasjonen i form av 

større behov for omsorgstjenester. En forutsetning i 2021 var at «frivillighet» skulle ta over arbeidet i 

aktivitetssentret. Så vidt vi erfarer har ikke «frivillighet» blitt utviklet til å ivaretar dette. 

 

Eldrerådet ber derfor om at Aktivitetssentret fortsatt bemannes, og at kostnadene legges inn 

igjen med kr. 421.000.- 

4: VELFERDSTEKNOLOGI (VFT): 

 

Budsjett kommentar side 55. 

Midler til VFT innen Helse og Omsorg  er strøket.  

Dette viser dessverre at kommunen ikke har noen strategi for utbredelse av VFT produkter.  

Velferdsteknologi er omtalt, (side90) og er ført opp som Fokusområde for HFR. (Punkt 6.2.4, side 

92. ) 

 

Med en satsning på VFT og Innsatstrappa som beskrevet som fokusområder i 2023 MÅ denne 

budsjettposten opprettholdes, enten det går på kjøp av produkter eller markedsføring av VFT produkter 

til behovsgruppene. 

Eldrerådet ber om at ubrukte midler fra 2022 overføres til 2023.  
  

  

5: TILSKUDDSPORTALEN: 

 

I kommunens budsjettoversikt (side 33 – art 21060) er midler til tilskuddsportalen tatt ut. 

Eldrerådet mener at her kan kommunen være mere fremoverlent og ta bedre tak i de muligheter som 

ligger i portalen. (Søknad om midler til ulike tiltak.) 

Kostnadene for tilgang til portalen kr. 36.000.-  må inn igjen i budsjettet,  og bemanning sikres 

for å bruke portalen effektivt.  



Eldrerådet mener at midlene som kan hentes ut av søknadsportalen langt overgår kosten ved 

effektiv bruk av denne, og midlene som kan hentes inn vil være med på å skape positive 

ringvirkninger i kommunen. 

  

                                             ************************ 

 

 

Søknad om prosjektmidler gjennom Tilskudsportalen eller Bufdir/Bufetat syntes å være for lite 

fokusert.  

Eldrerådet ser at for å få tilgang til midler gjennom disse kanalene må det søkes om midler til konkrete 

prosjekt, og prosjektene må beskrives. 

Videre må resultatene rapporteres for å få godkjent påløpte kostnader. 

 

Det ligger mye prosjektmidler i disse kanalene, og vi har sett at kommuner omkring oss har benyttet 

mulighetene bedre enn Tvedestrand. Spesielt er det i Eldrerådet kommentert manglende søknad til 

prosjektmidler gjennom Bufdir/Bufetat.  

 

Når fremtiden syntes å bli mere og mere prosjektorientert i forhold til å søke midler, må kommunen 

også ha ressurser til å drive dette arbeidet, inklusive å ivareta nødvending rapportering. 

En måling på innsats vs. uttelling burde kunne vise god lønnsomhet i en slik fokusering. 

  

 

 

 

Mvh 

Eldrerådet 

 

  



 
Vedlegg 2 
 
Innsatstrappa, prosjekt, mål: 
Utdrag fra presentasjon ved Hege Bjerkeseth. 
 
 

• Skissere Tvedestrands utfordringsbilde og kartlegge hvordan innsatstrappa kan 
brukes i denne sammenhengen.  

• Kobling til Fagutvalget for analyse og kunnskapsutvikling, Østre-Agder  
• Samkjøre mal for Innsatstrappa i samarbeid med Østre- Agder samarbeidet  
• Avklare viktige prinsipper for videre sentrums- og distriktsutvikling sett i lys av 

innsatstrappa  
• Skissere organisering av et systematisk arbeid med innsatstrappa (etter 

prosjektperioden)    
• Kartlegge og avklare sektorenes «eierskap» til de ulike deler av innsatstrappa. og 

styrker/svakheter ift. de aktuelle trinnene.  
• Klarlegge hvordan frivillighet kan/bør brukes inn i arbeidet med innsatstrappa, inklusivt 

praktisk organisering.  
• Klarlegge strategier for innsalg i kommuneorganisasjonen, hvordan få ansatte med/ 

informasjon/ kompetanse – felles kultur!  
• Klarlegge strategier for innsalg i samfunnet Tvedestrand inkl. avklaring av de viktigste 

målgruppene og prioritering av disse.  
• Avklare evt. kompetansebehov i organisasjonen.  Innsatstrappa som metode og 

verktøy, årshjul etc, har vi kompetanse i forhold til de ulike trinnene   
• Klarlegge hvordan «Leve hele livet- reformen», «Oppvekstreformen» og 

«Forebyggende plan barn og unge» kan implementeres i arbeidet.  
• Avklare forholdet mellom det som er skissert i kommunens planstrategi og 

arbeidet med innsatstrappa.  
 


