ELDRERÅDET

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler
Steinar Nilsen

Dato
08.09.2020

Referat fra møte i Eldrerådet 27.09.2020
Tilstede: Ragnar Lofstad, Arne Bjørnstad, Berit Bakken, Jan Dukene,
Rune Hovstø, Aud Solli Sjåvaag, Steinar Nilsen.
Forfall:
Gjester:

Ingen

Gunn Olsen, Saksbehandler, Tvedestrand kommune.
Liv Siljan, Enhetsleder
Kristine Kvamme, Avdelingsleder

Sak nr.
24/20

Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling godkjent.
Arne Bjørnstad ber om at forrige møtereferat blir lagt ved innkalling.

25/20

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte, 04.06.2020
Referat godkjent.

26/20

Saker til formannskapet (Jan Dukene)
Kommunens planprogram:
*Kommuneplanens arealdel. Forlenget høringsfrist til 1. Oktober 2020.
*Strategisk plan for Velferdsteknologi skal innarbeides i Overordnet plan
for Helse, omsorg[SN1] og sosiale tjenester 2021-2033.
Eldrerådet ved formann, nestformann og sekretær gis myndighet til å
kommentere på vegne av Eldrerådet.

27/20

Eldrerådet, Plandokument. (Ragnar Lofstad/Steinar Nilsen)
Plandokumentet for Eldrerådet, periode 2020 – 2023 ble gjennomgått.
Eldrerådet slutter seg til Plandokumentet, som beskriver ønsket posisjon
for Eldrerådet gjennom perioden.
Liv Siljan og Kristine Kvamme orienterer om Leve Hele Livet (LHL)
undersøkelsen som er sendt Eldrerådet. Ønsker innspill. Ulike områder
blir diskutert, som ressurser til å drive aktiviteter innen området
«Fellesskap» på Strannasenteret, samt koordinering «Frivillighet». Det er
sterkt behov for en koordinerende og drivende ressurs innen dette
området.

Eldrerådet bes å støtte og fremheve dette behovet for kommunen for
mulig løsning.
28/20

Eldrerådets presentasjon for Kommunestyret 20 oktober. (Ragnar
Lofstad)
Eldrerådet skal presentere seg i Kommunestyret 20 oktober.
Plandokumentet (Sak 27/20) legges til grunn.

29/20

Møte med Pensjonistforbundets representant og Tvedestrand
Kommune.
«Leve hele Livet» og «Velferdsteknologi». Hvor står vi?
Liv Siljan og Kristine Kvamme gir deres syn på Velferdsteknologi (VFT)
status i kommunen. Eldrerådet ønsker deltakelse på dette møtet fra VFTAmbassadører og drivere av VFT på Strannasenteret samt
representanter fra kommunens administrasjon og politisk ledelse.
Dato: 26. november 2020. Rådhuset.

30/20

Sansehagen. Gjennomførte aktiviteter.
Ragnar Lofstad redegjør for hva som er gjort: Planting av blomster,
Innkjøp av stoler og bord, samt sandkasse til besøkende barn. Planlagt
dugnad utgikk, da dette ble håndtert av andre.

31/20

Godtgjørelse til Eldrerådet, hvordan registrere i Kommunens
system.
Gunn Olsen går igjennom kommunens lønnssystem system / det
relevante området for Eldrerådets medlemmer – der det skal legges inn
regninger til kommunen. Alle brukere må være registrert i systemet.
Sekretær sørger for å overbringe data for registering av enkeltpersoner.

32/20

Eventuelt.
Diverse aktivitetsområder der Eldrerådet er involvert, ble diskutert.
Opplisting og oppfølging av disse sakene kommer i neste referat.

Steinar Nilsen
Sekr.

Distribusjon;
Kopi:

Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem
Ordfører, Kommunedirektør, Ass. Kommunedirektør, Politisk rådgiver,
Enhetsleder OR

