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Saker til formannskapet
Ingen saker til/fra formannskapet.
Orienteringssaker; Mulighetsstudie for distriktene.
Eldrerådet ber om å bli satt på distribusjonslisten fra arbeidsgruppen.
Ansvar: Steinar Nilsen.

11/21

Aktivitetssenteret (Kommunes Arkivsak 21/487-1)
Orientering;
Eldrerådet spilte inn innsigelse til vedtaksforslaget fra kommunedirektøren, der det
sto at Aktivitetssenteret skulle legges ned i sin nåværende form, fra 2022.
Eldrerådet kontaktet tre representanter i Formannskapet/ for at de skulle fronte
vårt alternative forslag. Vårt innspill ble tatt til følge i Kommunestyret 16. februar,
etter tilleggstekst foreslått av Einar Johnsen (H).
Pensjonistforeningen anklager Eldrerådet gjennom brev til Ordfører at Eldrerådet
«er i lommen på» politikerne. Dette blir motgått i eget svar, og Pensjonistforeningen
blir bedt om en beklagelse. (Vedlegg 1 og Vedlegg 2.)

12/21

Frivilligstrategi Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommunes frivilligstrategi ble vedtatt i 2017. Det kan synes som om
strategien mangler oppfølging/oppdatering.
Eldrerådet vil følge denne saken i forbindelse med Leve Hele Livet – reformen.
(Vedlegg 3)
‘

13/21

Eldrerådets innsatsområder 2021.
Områdeansvarlige.
Quiz;
Liten/ingen aktivitet grunnet Covid. Det er bevilget midler for denne aktiviteten, og
vi ber om at kr. 5.000 .- blir overført til «Bingo» - kvelder. Ansvar: Ragnar Lofstad
Sykler:
Rickshaw: Nye batterier (2x) anskaffet. Syklene tas i bruk når «vi» er «Coronaklare».
Motitech; Filmer oppdateres. Samarbeide med Guttorm Nilsen og Unni Nilsen.
Ansvar Aud Solli.
Lyttevenn;
Berit Bakken tar kontakt med sektorleder Esther Kristine Hoel for planlegging av
oppstart høsten 2021.
Velferdsteknologi (VFT):
3 sykepleiere som har tatt kurs innen VFT skal bruke / promotere VFT i sitt daglige
arbeide. «Prosjektet» skal evalueres høsten 2021.
Rune Hovstø anmodes om å få fram de konkrete planene som kommunen har for
utbredelse av VFT – produkter og presentere dette i neste Eldrerådsmøte.
Trim; Aktivitetene fortsetter, lite bruk av apparater. Forsøk på å øke brukere /
bruken av disse i 3 – 4 kvartal.
Fysioterapi – grupper. Siri Aas på «Tvedestrand Fysioterapi og Rehabiliteringssenter»
har diskutert med Ingrid E. hvorvidt det kunne startes trimgruppe/turgruppe for
eldre med veiledning fra fysioterapeut. Diskuteres videre.
Ansvar: Ingrid Eeg.
Musikk/Underholdning;
Arne Bjørnstad diskuterer muligheten for å få til litt musikkunderholdning på
Strannasenteret. (Corona variant.) Ragnar Lofstad drøfter om det kunne holdes en
liten «konsert» i Sansehaven på sommeren.
Ansvar: Arne Bjørnstad/ Ragnar Lofstad.
Beplanting Sansehaven:
Eldrerådet stiller til dugnad i Sansehaven etter oppfordring.
Ansvar: Ragnar Lofstad.
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Årsmelding Eldrerådet 2020.
Årsmeldingen godkjent. Årsmeldingen er tidligere distribuert på mail til de som
kalles inn til Eldrerådsmøtet. Vi kopierer opp et antall Årsmeldinger og får disse
distribuert til politikere, Strannasenteret og Bibliotek.
Ansvar: Steinar Nilsen
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Eventuelt
Søknad om midler: Statsforvalteren har invitert til å søke om midler relatert
aktiviteter eller motvirkning av ensomhet hos eldre, for 2021.
Ragnar Lofstad og Steinar Nilsen deltar på møte 17 mars, kalt inn av Kristine
Kvamme. Søknadsfrist 30 mars 2021.
Strategi/Planlggingsmøte. Kommunedirektøren har invitert til å delta på møte 18.
mars; Sitat: « I dette møtet skal vi drøfte hvordan vi skal gripe an arbeidet knyttet
til den såkalte innsatstrappa, videre arbeid med helse- og sosialplanlegging, Leve
hele livet mv.»
Fra Eldrerådet deltar Steinar Nilsen.

Elderåds-kurs/opplæring:
Eldrerådet har tidligere påmeldt 2 personer for å delta på opplæring. Grunnet Covid
ble kurset i 2020 utsatt til høsten 2021. Da denne opplæring nå kan fås gjennom
Pensjonistforbundet, avmelder vi oss fra opplæringen. Kursavgiften blir refundert.

Steinar Nilsen
Sekretær

Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, Leder HFR og VPH

Vedlegg 1:
Brev fra Holt Pensjonistforening til Ordfører:

Til Tvedestrand kommune v/ ordføreren.
Holt 22.02 2021

Ad. Nedlegging av aktivitetsavdelingen på Strannasentret.
Holt pensjonistforening i styremøte 22.02 er bekymret for holdningen til politikerne i Tvedestrand
kommune i forhold til de eldre. Vi er dessutten nervøse for at Eldrerådet er i lomma på de samme
politikerne.
Vi er en av de foreninger som er pekt på fra ordføreren, som overtakere av aktivitetsavdelingen på
Strannasentret.
Dette kan vi ikke være med på.
Vi er faktisk en del av brukerne av denne avdelingen.
Vi ser det som ansvarsområdet til Tvedestrand kommune og drive aktivitetsavdelingen på
Strannasentret.
Holt pensjonistforening vil alltid være aktiv som støtteapparat til aktiviteter ved Strannasentret. Men
tar aldri ansvar for gjennomføring av aktivitetsavdelingen her.
For
Styret i Holt pensjonistforening
v/ leder Anders Grændsen
Vedlegg 2
Eldrerådets tilsvar til Holt Pensjonistforening;
Med referanse til Pensjonistforeningens mail til Tvedestrand kommune ved ordfører og Eldrerådets
leder omkring nedleggelse og drift av Aktivitetssenteret.
Eldrerådet holder seg nøytralt politisk til alle saker som vedrører eldre. Vi har vår klare instruks for
hvordan vi skal arbeide.
Aktivitetssenteret ble foreslått nedlagt av sektorleder, omstendighetene om dette kan leses i gårsdagens
nettutgave av Tvedestrandsposten.
Eldrerådet har da saken ble kjent i forbindelse med sakspapirer til Formannskapet, reagert på
forslaget. Vedtaket i Kommunestyret 16. februar bekrefter at det skal være et mål at Aktivitetssenteret
består, i et samarbeide med ansatte og frivillige. Vedtaket ble fattet etter påvirkning fra blant annet
Eldrerådet.
Vi har oppfattet at det er et godt forhold mellom Pensjonistforeningen og Eldrerådet, og det mener vi
bør fortsette.
Pensjonistforeningens insinuasjon om at Eldrerådet skulle «være i lomma på de samme politikerne»
( hvem nå «de samme» enn måtte være), syntes vi er lite passende, spesielt når det rettes til den
offentlige delen av kommunen gjennom mail.
Pensjonistforeningen har ingen ting å tjene på en slik populistisk uttalelse og Eldrerådet og
Pensjonistforeningen bør etter vår mening heller forsterke samarbeidet og unngå denne form for
retorikk.
Eldrerådet ber derfor Pensjonistforeningen beklage sin uttalelse.
Mvh
Eldrerådet
Ragnar Lofstad
Leder
Steinar Nilsen
Sekretær

Vedlegg 3

Tvedestrand Kommune Frivillighetsstrategi

Dette dokument er sendt ut til Eldrerådets medlemmer i egen mail.

(Sekr)

