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Referat fra møte i Eldrerådet 04. november 2021 
 
Tilstede: Ragnar Lofstad, Rune Hovstø, Aud Sjåvåg, Jan Dukene, Steinar Nilsen 
 
Forfall:  Berit Bakken, Arne Bjørnstad 
Vara:   Jens Tore Johnsen, Ingrid Eeg 
 
 
Gjester:   Andreas G. Stensland,  arealplanlegger Tvedestrand kommune 
 
Sted:   Kommunehuset 
 
 
Sak nr.  
37/21 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent 
38/21 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 07.10.2021. 

Referatet godkjent, det tilføyes at varamenn som stilte var: 
Jens Tore Johnsen og Alf Georg Braaten. 
 

39/21 Saker til Formannskapet  
Ingen saker som direkte berører Eldrerådet.  

40/21 Utvikling av skoletomten (dagens barneskole i Tvedestrand) og 
nærliggende områder.  
Andreas Gimming Stensland, arealplanlegger i Tvedestrand kommune 
orienterer om tanker for utnyttelse av dette området.  
Foreløpig er ingen ting konkret, men det vises bevissthet om utvikling av dette 
området og sentrumsnære områder, i tråd med Eldrerådets ønsker og LHL 
strategien:  Utvikling mot et eldrevennlig samfunn der unge og eldre har felles 
møteplasser.  
Det må utarbeides en reguleringsplan for området, prosessplan vil bli startet 
og det forventes resultater av dette arbeidet i løpet av 2022. 
Eldrerådet ber om at eventuelt salg av området til private må ha klare 
premissforutsetninger for utviklingen, og at disse premissene klart styrer 
områdebruken inn mot «klyngetunmodell» som gi personer i ulike livsfaser 
naboskap som samhandling og fellesskap. (Ref: Håndbok i aldersvennlig 
samfunn.)  
Stensland opplyser også at det startes en mulighetsstudie for distriktene. 
(Anette Pedersen og Elias Lien ref.)  
Vi takker Stensland for en god orientering, god innsikt og fin 
meningsutveksling. Det blir oppfølging i 1 kvartal 2022. 



41/21 Eventuelt 
 
Innsatstrappen     
 
Sektorleder for Helse familie og rehabilitering Liv Siljan orienterte Eldrerådet 
ved Ragnar Lofstad, Rune Hovstø og Steinar Nilsen om arbeidet med 
«Innsatstrappen» i møte 26 oktober. «Innsatstrappen» er en modell det 
arbeides med i Østre Agder. Modellen illustrerer 12 trinn for «Inngripen i 
innbyggers liv» - Utvikling av tjenester. (Vedlagt enkelt utdrag). Denne 
modellen svarer i mange områder opp mot LHL reformen.  
Vi inviterer sektorleder Liv Siljan til gjennomgang av denne modellen i januar 
2022.  
 
Måltid 
Det inviteres til Julebuffet 18 november på Lyngørporten. Målgruppe 65 + , en 
fortsettelse av tiltakene på Furøya i sommer. 
 
Bingo 
Det er søkt om og bevilget penger til denne blant annet denne aktiviteten. 
Beløpet kr. 5.000 overføres Strannasenteret for dekning av tilsvarende 
aktivitet. 
 
Møteplan 2022  
Vedtatt. Justeres etter endringer i kommunes planer (Formannskapsmøter)  
 
Trim for eldre: 
Ingrid Eeg har satt i gang trim for eldre på DDD. Opplegget ble fulltallig + litt 
til!  Honnør!!! 
 
Utopiverksted: 
Kommunen arrangerte et såkalt «Utopiverksted» på Tvs Videregående 1. 
november. Fra Eldrerådet stilte Arne Bjørnstad, Ragnar Lofstad og Steinar 
Nilsen. Tema var «Et idéverksted om Tvedestrand 2040! Hvordan kan vi 
utvikle Tvedestrand til å bli et enda bedre sted å bo og trives?» ved 
Prosessledere Ove D Jakobsen og Vivi Storsletten 
fra Nord Universitet. 
Møtet fokuserte på scenario-tenking og arbeidsmetodikk, verdier fremfor 
økonomi.  
Vårt innspill var «Frivillighet, bo og teknologi.»  
Videre arbeide med dette ikke fastlagt. 
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Steinar Nilsen 
 
Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, Leder OR/OE 
A.G Stensland Tvs Kommune. 
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