Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
08.12.2015
09:30 – 11:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Liv Wikeland
Medlem
Harry Arnesen
Medlem
Jakob Vaskinn
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer
SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Merete Hessen
Administrasjonssjef PS-sak 17/15
Leder Jarle Solheim ledet møtet.
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble det referert mail fra administrasjonssjef Merete Hessen
sendt 13.oktober 2015 14:17 om oppfølging av saker etter eldrerådsmøte 7.10.15:
9/15: Birger Bjørnstad orienterer valgkomiteen om dette rådet/ ønsket fra eldrerådet
10/15: Torbjørn Larsen avgjør om det er greit at leder og nestleder i eldrerådet får dekket
reisekostnader t/r til slik fellesmøte (mitt råd er at det skal de få). Samt om de skal innvilges
møtegodtgjørelse for fellesmøtet (Mitt råd er at de ikke får møtegodtgjørelse, men at deette
vurderes som en konferanse e.l. Ordinært er det kun møter i hele utvalget hvor det gis
møtegodtgjørelse).
15/15: Kristin Myreng Grimstad og Birger Bjørnstad tar dette til orientering.
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakslista ble enstemmig vedtatt.

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter velger man aktuelt utvalg, møtedato, protokoll.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Saksnr

Innhold

PS 16/15

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015

PS 17/15

Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019

PS 18/15

Referat sak

RS 27/15

Tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester og helse- og
omsorgstjenester

RS 28/15

Referat fra eldrerådskonferansen i Harstad 29.-30. september 2015

RS 29/15

Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd

RS 30/15

Innvilget tilskudd til rekruttering av fastleger

RS 31/15

Pårørendeskole - program høsten 2015

PS 16/15 Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015
Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.12.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 7.10.2015. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Liv Wikeland
Jakob Vaskinn
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 17/15 Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.12.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Høringssaken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen har avgitt innstilling i saken til formannskapets møte 30.11.2015.

Jarle Solheim foreslo (Forslag 1):
Kvæfjord eldreråd tar orientering om budsjett og økonomiplan for 2016 til etterretning. Eldrerådet er
glad for at det arbeides aktivt med etablering av helsehus i kommunen. Dog vil rådet påpeke at arbeidet
ikke må skyves lengre ut, slik at en konklusjon må foreligge innen utgangen av 2016.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 18/15 Referat sak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.12.2015
RS 27/15 Tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester og helse- og
omsorgstjenester
RS 28/15 Referat fra eldrerådskonferansen i Harstad 29.-30. september 2015
RS 29/15 Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd
RS 30/15 Innvilget tilskudd til rekruttering av fastleger
RS 31/15 Pårørendeskole - program høsten 2015

Møtet hevet kl. 11.30
Referent: Marit Blekastad

Rett utskrift:
Borkenes,08.12.2015
Ruth-Lise H. Olsen

