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Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent

32/21

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 03.06.2021.
Godkjent med følgende kommentar:
Under «Eventuelt» refereres det til «styret» i Eldrerådet. Eldrerådet har ikke
noe styre, men en arbeidsgruppe bestående av formann, nestformann og
sekretær.

33/21

Saker til Formannskapet
I sak PS21/33, Tabell 6.4 at «Overordnet plan for Helse, omsorg og sosiale
tjenester 2021-2033»; foreslås det at «Utarbeidelse utsettes til 2022-2023»
Beslutning:
Eldrerådet ber om at LHL – reformen tas ut av den «overordnede plan» og
drives fram etter tidsplan fra tidligere vedtak, som sier at «kommunestyret
slutter seg til eldrerådets forslag til «Planstrategi for 2020-2023 for
Tvedestrand eldreråd».
Eldrerådet ber videre kommunen svare opp for fremdriften/løsningen i
vedtaket fra kommunestyret der Aktivitetssenteret ved Strannasenteret skulle
opprettholdes.

34/21

Aktiviteter gjennom sommeren;
* Konsert med Karl @ Co, avholdt på Strannasenteret. Det legges opp til to
nye konserter i løpet av høsten/vinteren.
* «Måltid for eldre»: Det ble arrangert to turer til Furøya. Målgruppen, «Eldre
over 65», responderte godt på tilbudet, totalt deltok 95 personer på disse
arrangementene. Stor suksess, gode tilbakemeldinger.

Frivilligsentralen fikk inn kr. 10.000 fra en privat sponsor som verdsatte
tilbudet, og vi ble sponset med blomsteroppsetninger til begge
arrangementene.
* Turer på Tjenna: Lars har arrangert båtturer på Tjenna. Meget populært
tiltak!
* Sansehagen: Ragnar har vært flere runder til Sansehaven for vedlikehold av
blomsterbed. Ansatte og beboere ved senteret takker for innsatsen som har
gitt området et stort «løft».
* Rickshaw – sykler: Nye batterier kjøpt inn. Litt lite bruk av syklene.
Corona/vaksine har vært et hinder.
Kan vi engasjere «TOSK» som frivillige til å stille opp noen «runder»?
(Aud)
* Bruk av traller på Strannasenteret
Ikke i bruk. Kan disse nå komme i bruk etter at vaksineringen er kommet
lenger? (Aud)
* Trening, kvinner. Under mottoet «Mitt liv, mitt ansvar» blir det nå startet
treningsgruppe. Aktiviteten blir annonsert. (Ingrid)
* Lyttevenn: Berit har hatt møte med Esther Hoel. Forsøker å starte opp igjen
i Holt og Songe, deretter Tvedestrand og Dypvåg.
35/21

Eldrerådets Plan. Gjennomgang, innspill.
Eldrerådet har i perioden etablert kontaktpunkter i kommunen (Administrasjon
og Strannasenteret) og fått positive tilbakemeldinger på vårt engasjement.
Eldrerådet er blitt mere synlig gjennom de aktivitetene som er igangsatt, men
vi ønsker sterkere fokus ut mot distrikt.
VFT - området trenger økt innsats. Eldrerådet har god innsikt i området, men
savner at Tvedestrand løfter fram implementerte løsninger og satsning.
LHL reformen går på en måte «under radaren», og utsettelse av planarbeidet
i Kommunen (Ref sak 33/21) rammer dette arbeidet.
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Eventuelt
Budsjettmøte i kommunen: Ragnar Lofstad og Jan Dukene og deltar tirsdag
7. september.
Neste møte i Eldrerådet 7. oktober.
Møtet avholdes på Holt Bedehus. Pensjonistforeningens styre invitert.
Tema: «Godt samarbeide mellom kommune, eldreråd, pensjonistene og
teknologiambassadørene»
Foredrag ved Prosjektleder Silje Marie Jensen.

Med hilsen
Steinar Nilsen
Sekretær
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