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Årsmelding fra Eldrerådets virksomhet i 2019 
 
 
 
Mandat: 
Det kommunale eldrerådet er et rådgivende organ som uttaler seg om saker som 
gjelder blant annet levekår for eldre i Tvedestrand. 
Viser til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd §3 og kommunens 
reglement for politiske organer pkt. 5.6, redigert og vedtatt av kommunestyret 2017. 
Rådet utarbeider hvert år forslag til budsjett for virksomheten og årsmelding som 
legges fram for kommunestyret. 
   
 
Valg og sammensetning – perioden 2016 -2019: 
Det kommunale eldrerådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet velger 
selv leder og nestleder. Eldrerådsloven §2. 
Leder: Arne Bjørnstad 
Nestleder: Anne Lise Sundsdal 
Medlemmer: Ragnar Lofstad, Anders Grændsen, Edle Johnsen, Aase Ellen Monrad 
Haugen, Aud Solli Sjåvåg. 
Varamedlemmer (ikke personlige): Berit Bakken 1. varamedlem, Lars Thomas 
Dahlgren Carlsen 2. varamedlem, Jens Tore Johnsen 3. varamedlem.  
1. og 2. vara innkalles til alle møtene, uten godtgjørelse, dersom personen ikke trer 
inn ved forfall. 
(Vedlegg 1) 
 
 
Sekretariat: 
Kommunen er lovpålagt og sørge for høvelig sekretærhjelp. Det er Rådmannens 
ansvar at de saker som Eldrerådet behandler får en tilfredsstillende saksbehandling og 
at sakene videre distribueres til riktige adressater. Eldrerådsloven §4. 
Ansatt i OR, Aud Solli Sjåvåg er sekretær. 
 
 
Økonomi: 
Budsjettkontroll for 2019; godkjent av ass. Rådmann.       
 
 
 



Møter:  
Eldrerådet har hatt 6 møter. Det siste møte i gjellende 4 årsperiode ble avholdt 
09.10.2019. 
Kommune- og fylkeskommunevalg i september 2019, og som følge av dette velges 
nytt Eldreråd for perioden 2019 – 2023.   
Det blir avholdt formøter før alle ordinære møter i Eldrerådet. Leder, nestleder og 
sekretær møter. (Vedlegg 2) 
 
 
Saker:  
Eldrerådet har behandlet 39 saker fram til 09.10.2019.  
 
 
Virksomhet: 
Eldrerådet har behandlet alle kommunestyresaker som har aktualitet for eldre. 
Eldrerådet er opptatt av å holde seg oppdatert slik at Eldrerådet kan bidra til positiv 
utvikling og et godt liv for de eldre i kommunen. Dette arbeides det med gjennom 
saker som: 
Årsbudsjett/økonomiplaner 
Kommuneplaner 
Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren 
Idretts- og kulturtiltak 
Boligutbygging og reguleringssaker 
Samferdselssaker og kommunikasjons-planer 
Eldrerådet har på eget initiativ tatt opp saker som angår eldre i kommunen. 
Eldrerådet ønsker å være ideskapende. 
Eldrerådet ønsker i større grad å bli brukt som et rådgivende organ for kommunen. 
Eldrerådet samarbeider med andre organ i saker med felles interesser. 
Jfr.: Reglement for eldrerådet pkt. 5.6. 
 
 
Eldrerådet har invitert følgende organisasjoner / personer: 
Sak 5/19 Tannpleier Susann Juel Fossen fra Distriktstannlegens kontor i Tvedestrand. 
Tema: God munnhelse for eldre – utfordringer i praksis – rettigheter. 
 
Sak 11/19 Enhetsleder Liv Siljan fra avdeling for Omsorg og Rehabilitering(OR) i 
Tvedestrand kommune. 
Tema: Rikets tilstand- OR i dag. 
 
Sak 22/19 Leder av Livsløpskomiteen i Tvedestrand kommune Ole Goderstad. 
Tema: Livsløpskomiteen er vedtatt nedlagt fra 01.01.2020. Hvorfor og hva nå?  
 
Sak 28/19 Seniorrådgiver Angelia Fjogstad fra fylkesmannens kontor i Aust-Agder. 
Tema: Vergeordningen. 
 



Sak 33/19 Christine Widding Kaspersen fra TELMA(telemedisinsk avstands-
oppfølging).  
Tema: TELMA-prosjektet(ferdig 2019) – Hensikt og muligheter  
Hege Bjerkseth, kommunens ressursperson var også tilstede under denne saken i 
Eldrerådet. 
 
 
Deltagelse i møter, kurs og konferanser: 
 

DATO STED MØTE – KURS - 
KONFERANSER 

DELTAKERE 

7. - 8. mars 
2019 

Arendal Seminar;  
«Sammen om 
velferdsteknologi» 

Arne Bjørnstad,  
Kristine Kvamme,  
Tore Gryting Andersen 

2. april 2019 Holt, Tvedestrand Møte; 
Velferdsteknologi i 
praksis 

Arne Bjørnstad, Tore 
Gryting Andersen 

30. april 2019 Risør Åpent møte; 
«Appetitus» 

Arne Bjørnstad 

August 2019 - 
uke 33 

Arendal Arendalsuka Arne Bjørnstad 

24. september 
2019 

Clarion Hotel Ernst 
Kristiansand 

Leve hele livet 
St.meld. 15 

Arne Bjørnstad og  
Ole Goderstad 

25. september 
2019 

Strand Hotell, Fevik Eldreråds-
konferanse 

Anne Lise Sundsdal,  
Arne Bjørnstad,  
Aud Solli Sjåvåg 

31. oktober 
2019 

Clarion Hotel Ernst 
Kristiansand 

Helsekonferanse Arne Bjørnstad og 
Marianne L. Nilsen 

2019 Tvedestrand 
kommune 

Møter i 
Boligstiftelsen 

Ragnar Lofstad 

2019 Fylkeskommunen, 
Arendal 

Møter i Pensjonist-
forbundet Aust-
Agder fylke 

Ragnar Lofstad 

 
 
 
Prosjekter/aktiviteter: 
 
Ditt liv – ditt ansvar/seniortrim på TTT. Deltakerene betaler pr gang/oppmøte. 
Aktiviteten er blitt veldig populær. 
 
 
 



Lyttevennprosjektet i barneskolen – pr dato er det bare Holt skole som fortsatt har 
aktive lyttevenner. 
 
Seniorquiz. 2. torsdag i hver måned kl.: 15.00. Nestleder Anne Lise Sundsdal og 
medlem Anders Grændsen gjør en stor innsats. Quisen er i løpet av 2018 flyttet til 
Lisand og arrangeres i samarbeid med prosjektet «godt voksen – og klar for mer»  
 
Arbeider med en besøksordning til eldre. Det er flere som er aktive på frivillig basis. 
 
Eldrerådet har i samarbeid med Frivillig-sentralen søkt om tilskudd til «glede for 
eldre» og fått innvilget søknaden. 
 
Restbeløp på kr. 3.000,- fra «Aksjon møbler» til Strannasenteret ble godkjent til bruk 
ved musikkarrangement til glede for eldre på Strannasenteret. 
 
14.11.2019 arrangerte Eldrerådet Konferansen - «Et godt liv» med Workshop. 
Temaer var «Leve hele livet» og «Velferdsteknologiens plass i reformen» 
Workshoppen hadde fokus på; Hvordan jobbe videre med reformen i vår kommune? 
Det nye eldrerådet skal fortsette å arbeide med oppfølgingen av resultatet fra 
konferansen og workshoppen. 
 
 
Representasjon: 
Medlem Ragnar Lofstad , Eldrerådets representant til styret i Boligstiftelsen,  medlem 
Anders Grændsen er vararepresentant. 
 
Medlem Ragnar Lofstad, er styremedlem i Pensjonistforbundet i Aust-Agder fylke. 
 
Medlem Anders Grændsen er styreleder og nestleder Anne Lise Sundsdal er 
styremedlem i Holt pensjonistforening 
 
Leder Arne Bjørnstad har vært/er representert i:      
NAV's brukerråd i Aust-Agder fylke, kommunestyret, livsløpskomiteen, styret i 
frivilligsentralen, styringsgruppen(brukernes representant) for velferdsteknologi, 
«heltidskultur» i Agder, 
ad hoc utvalg: alkoholpolitisk og i omsorg og rehabilitering(OR). 
 
Velferdsteknologiambasadører (VTA) fra Tvedestrand: Leder Arne Bjørnstad og 
nestleder Anne Lise Sundsdal. 
 
 
Høringer: 
Sak 12/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forskrift til kommuneloven § 5 – 12 
(«eldrerådsloven»). Sendt før svarfristen svarfrist 01.04.2019. 
 



Sak 34/19 Høring – Prøveprosjekt – Statlig finansiering av kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Et enstemmig Eldreråd støttet Rådmannens forslag til vedtak i 
kommunestyret – prøveprosjektets Alternativ II. 
 
 
Saker fra publikum: 
Sak 8/19 pkt. 2 og sak 25/19 – Monter til små hjelpemidler – informasjon og 
tilgjengelighet på Strannasenteret. 
Det er arbeidet med saken lenge, men ikke funnet en god løsning ennå. 
 
Sak 25/19 – pkt. 2 Sansehagen – tilgjengelighet/brukervennlighet og oppfriskning. 
Eldrerådet ønsker å sette fokus på Sansehagen og blomsterbed rundt sykehjemmet. 
Det arbeides fortsatt med saken. 
 
Oppfølging av kommunens handlingsplan og budsjett for 2019 – 2022. 
 
 
Politiske saker: 
 
Eldrerådet ble i møtet oppfordret til å se på handlingsplanen og på følgende saker 
som angår medlemmene i eldrerådet: 
- Årsbudsjett/økonomiplaner (Arne og Aud) 
- Kommuneplaner (Ragnar) 
- Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren (Anne Lise og Edle) 
- Idretts- og kulturtiltak (Åse Ellen) 
- Boligutbygging og reguleringssaker (Anders og Lars) 
- Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner (Anders og Berit) 
 
 
Eldrerådet fortsetter å arbeide med å få en reell mulighet til å påvirke viktige saker 
for eldre i kommunen, bidra til en god eldreomsorg og arbeide for å nå de vedtatte 
målsettingene nasjonalt og kommunalt. 
 
 
 
Eldrerådet for perioden 2015 – 2019 takker for tilliten, et spennende og 
interessant arbeid og for godt samarbeid med ulike organisasjoner, råd og 
utvalg, internt og eksternt.   
 
 
Tvedestrand, 24.02.2019 
 
Arne Bjørnstad 
Leder i Tvedestrand Eldreråd fram til konstituerende møte 12.12.2019.  
 
 
(Ny valgperiode og nytt Eldreråd for 2019 – 2023) 


