
 
 
ELDRERÅDET 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Saksbehandler  Dato     
      Steinar Nilsen   13.11.22  
           
 
 
 
Referat fra Eldrerådsmøte  
 
Tid:  Torsdag 03. november 2022 – kl. 10.00 
Sted:  Kommunehuset - maskinrommet 
 
Tilstede:   Ragnar Lofstad, Rune Hovstø, Berit Bakken, 

Aud Solli Sjåvåg, Steinar Nilsen 
 
Fraværende: Jan Dukene, Arne Bjørnstad 
Vararepr.:   Ingrid Eeg 
 
 
Sak nr.  
42/22 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent 
 

43/22 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 06. oktober 2022 
Referatet godkjent med kommentar at det er ført opp feilaktig dato på 
forrige referat.(08. september.) Sekr. beklager.  
 

44/22 Saker til Formannskapet  
Ingen nye saker for Eldrerådet. Kommunebudsjett 2023 vil fremlagt i 
kommunestyret 15. november. 

45/22 Frivillighet. Innsatstrappa. 
Lars Molleklev (Frivillighet) og Hege Irene Bjerkeseth orienterer. 
Frivillighet; Man ser en endring i befolkningen, det er mindre 
engasjement i frivillighet en tidligere. Tilskuddsportal; Til bruk for 
kommunen, frivillige og lag. Må bli bedre kjent. Lite brukt dette år. 
Lag og foreninger registreres i Brønnøysundregisterne. Kan gi bedre 
oversikt over hva som finnes.  
Kunne det etableres en «småjobb-portal»? 
IB skolene har «service» som fag. Kopling mot «Innsatstrappa»? 
 
Innsatstrappa; 
Et samarbeide i Østre Agder regionskommuner. Hege mener Tvedestrand 
nå er kommet langt i dette arbeidet med forankring i kommunens ulike 



planer.  
Styringsgruppe for prosjektet er kommunens øverste ledergruppe. 
Prosjektgruppen skal ha sitt arbeide klart innen utgangen av februar.  
Informasjonsmøte den 16 november. (12.00 – 16.00) på biblioteket.  
Tvedestrand er med i det såkalte «TØRN» prosjektet som pilot. Område 
er «Hjemmetjenester og VFT» «Hvilke arbeide gjøres av ulike 
kompetanser» Kan dagens arbeidsmodeller endres?  
 
Eldrerådet takker for god informasjon og er positive til at arbeidet 
omkring Leve Hele Livet reformen – ivaretatt ved «Innsatstrappa» nå 
syntes å ha kommet i gang.  
En vitalisering av frivillig arbeide bør kunne skje ved god kommunikasjon 
omkring arbeidet med «Innsatstrappa», og gjennom dette å sette klare 
mål for frivilligheten. Mere synlighet, mere anerkjennelse.  

46/22 Dekket av sak 45/22. 
 

47/22 Orienteringer: 
 
Utvikling av tomteareal omkring barneskole +.  
Det er foreløpig ikke satt møte med Stensland (kommunen). Saken 
utsettes. 
 
Eldrerådenes samling på Byglandsfjord: 
 
Temaene på møtet :  
- Presentasjon av Bygland kommunes «Råd for eldre og 
funksjonshemma»/ Per Odd Berge 
- AKT Svipp / Thomas R. Jensen Agder Kollektivtrafikk 
- Arverett og fremtidsfullmakt /Stasforvalteren i Agder 
- Utfordringer i en digital tid /Agder Fylkeskommune 
 
Presentasjonene er vedlagt. 
Eldrerådet bør diskutere innholdet i presentasjonene og se relevans 
relatert eget arbeide i Tvedestrand. 
 
 

  
 
 
Kopi: Ordfører, Kommunedirektør, Politisk rådgiver, Leder HFR og Leder VPH 


