Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler

Dato

Steinar Nilsen

22. oktober 2020

Referat fra møte i Eldrerådsmøte torsdag 08.10.2020

Tilstede: Ragnar Lofstad, Arne Bjørnstad, Berit Bakken, Jan Dukene, Rune
Hovstø, Aud Solli Sjåvåg, Ingrid Aanonsen Eeg, Steinar Nilsen.

Fraværende:

Ingen.

Gjest:

Lars Henrik Molleklev (Frivilligsentralen)

Sak nr.
33/20

Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling godkjent

34/20

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 27.08.2020
Kommentar: Ingrid Aanonsen Eeg var tilstede på møtet 27.08.2020.
Dato i referatet er feil, det skal være 27.08.2020.
Referat forøvrig godkjent.

35/20

Saker til formannskapet (Jan Dukene)
* Høringsuttalelse Kommunal Planstrategi 2020 – 2030 ble diskutert.
Eldrerådet ønsker at LHL reformen og VFT trekkes ut som egne planer i
Planstrategien, og har felles styringsgruppe.
Oversendes kommunen innen frist. (Steinar N)
*Ingen nye saker.

36/20

Eldrerådet, Plandokument. Plandokumentet er blitt presentert for Øyvind
Johannesen, (ass dir. i kommunen) 30. september. Positiv tilbakemelding
med kommentar «ambisiøst». Presentasjon klargjøres for kommunestyret
20. oktober og godkjenning av kommunestyret i desember.

37/20

Eldrerådet, utvidet representasjon i VFT Styringsgruppe.
Ønske om utvidelse med en representant fra Eldrerådet er gitt til Øyvind
Johannesen.
Arne Bjørnstad meddeler Eldrerådet at han velger å trekke seg ut av VFT styret
og overlate plassen til Rune Hovstø. Dette ble vedtatt.
Sekretær melder til Øyvind Johannesen.

38/20

Møte med Pensjonistforbundets representant(er) og
Tvedestrand Kommune, Eldreråd og VFT Styre.
«Leve hele Livet» og «Velferdsteknologi». Hvor står vi?
Dato: 26. november 2020. Rådhuset.
Vi tenker oss ca 30 personer på invitasjonslisten. Invitasjon sendes ut innen
neste møte. (Steinar Nilsen)

39/20

Frivillighet. Koordinator.
Frivilligsentralen jobber godt og har stor anerkjennelse for arbeidet som
nedlegges. Lars Molleklev har flere ideer på økt aktivitetsområder.
Strannasenteret har over 30 frivillige.
Coronasituasjonen begrenser aktivitetene omkring Strannasenteret.
Økt press på Strannasenteret gjør det vanskelig å få full utnyttelse av frivillighet /
tilbud om aktiviteter. Det er søkt om prosjektmedarbeider.
En koordinator står høyt på ønskelisten. Eldrerådet støtter dette og tar det opp i
den videre dialog med kommunen.

40/20

Eldrerådets aktiviteter. Status.
Eldrerådet er i gang med å liste opp og prioritere aktiviteter. Møtet gav tilslutning
til at Arne Bj. Og Ragnar L. arbeider ut et forslag til neste møte.
Lyttevenn: Berit Bakken og Ragnar Lofstad ber om møte med Esther Hoel
(Sektorleder) for å starte opp denne aktiviteten i flere grendeskoler.

41/20

Eventuelt.
Aud S. etterlyser oppfølging etter møtet på Holt. Hva kan/bør vi gripe tak i?
- Vi har referatet fra Holt og bør gjennomgå dette i eget forberedende møte til
«neste» Eldrerådsmøte.

Med hilsen
Steinar Nilsen
Sekretær

Kopi: Ordfører, Dir, Ass dir, Politisk rådgiver, Leder OR

