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Referat fra møte i Eldrerådet 28. april 2022 
 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler  Dato 
       Steinar Nilsen  09. mars 2022 
            
 
 
 
 
Tid:      Torsdag 28.04.2022 – kl. 10.00    
Sted:    Kommunehuset, Maskinrommet 
 
 
 
Sak nr.  
15/22 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent. 
16/22 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 10. mars 2022 

Referat godkjent. 
17/22 Saker til Formannskapet.   

Ingen saker aktuelle for Eldrerådet. 
18/22 Møte med Ordfører og Kommunedirektør 

 
Eldrerådets planprogram og årsmelding. Nøkkelpunkter. (Eldrerådet) 
 
*Utvikling av bysentrum med «klyngetun» (spesielt området omkring 
den gamle barneskolen)  
*Velferdsteknologi, status og målsetninger i Tvedestrand 
*Frivilligheten, organisering. 
 
Eldrerådet presenterte et sammendrag fra Eldrerådets årsmelding. 
Presentasjonen er vedlagt dette referatet. 
Vår oppfatning er at tiltakene omkring reformen Leve Hele Livet mangler 
fremdrift, noe som bekreftes fra kommunens administrasjon. Dessverre er det 
slik at bortfall av sentral person, sykdom og senere en Coronapandemi har 
skapt forsinkelser. Det arbeides dog videre med «Innsatstrappen», en modell 
som kartlegger og definerer tiltak innen omsorgstjenesten.  
 
Sitat: ««Innsatstrappen» er tenkning/metodikk/verktøy for å ha et systematisk arbeid 
for bærekraftige kommunale tjenester i framtida. 
Østre Agder kommunene har i samarbeid med rådgivnings-selskapet Agenda 
Kaupang arbeidet med utviklingen av dette og arbeidet er forankret i Tvedestrand 
kommunes handlingsplan og økonomiplan.» 
  



Innsatstrappen har mange elementer fra LHL – reformen. 
 
10 mai vil det bli holdt et seminar med deltagelse fra «Agenda Kaupang».  
Målgruppen er «Kommunens politikere, kommunens ledere, hovedtillitsvalgte, samt 
Eldreråd og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse». 
 
Vi håper at møtet vil berøre alle områdene innen LHL reformen og at vi nå 
kommer i gang med målsatte planer innenfor de over nevnte områdene.  
 
Takk til Ordfører og Kommunedirektør for en god og åpen diskusjon. 
Ordfører og Kommunedirektør inviterer til videre samarbeide, gjerne ved 
innkalling til møte i Eldrerådet. 

19/22 Eventuelt 
 
Sak 12/ 22:   
 
«Arne Bjørnstad fremmet følgende forslag: Eldrerådet tar kontakt med VGS på 
Mjåvann for å få til et samarbeide med skolen om opplæring og bruk av «Kompen». 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.» 
 
Kommentarer: 
  
Eldrerådet mener at denne saken trenger bredere forankring, spesielt relatert 
Teknologiambassadørene og deres planer for informasjonsmøter relatert 
VFT.  
Eldrerådet / Teknologiambassadørene bør ha en felles plan i forhold til 
aktiviteter imot offentligheten, skole eller annet. 
Saken tas opp på nytt i neste møte. 
 
 
 
Neste møte: 9.juni 2022.  
Sted: Risør  
Sak: VFT  
Tidspunkt og transport kommer vi tilbake til.  
  
 
 Invitasjon mottatt til høstkonferanse for kommunale Eldreråd i Agder, 
13. oktober 2022. Agenda ikke klar.  

 
 
 
Steinar Nilsen 
Sekretær                   Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, Leder HFR/VPH 


