Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, Møterom 2
04.10.2016
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.
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Jarle Solheim
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Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen
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RS 35/16
RS 36/16
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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.09.2016
2016/228

Saksnr
17/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
04.10.2016

Godkjenning av eldrerådets møtebok 07.06.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2016. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..

Saksopplysninger
Det vises til omtale av regler for godkjenning av møtebok slik som disse senest er gjengitt i framlegget til
K-sak 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 77023000.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok fra eldrerådets forrige møte 07.06.2016. En
godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre på innholdet i møteboka. Vedtak som er
gjort kan ikke i seg selv endres ved rettinger i møteboka, men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til
ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring av åpenbare feil og mangler i møtebokas
framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
18/16

20.09.2016
2016/228

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Eget budsjett for eldrerådet

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
Dokumenter i saken ettersendes

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
04.10.2016

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
19/16

20.09.2016
2016/228

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
04.10.2016

Behov for teleslynge i offentlige bygg og bygg med aktiviteter i regi av det offentlige

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
Saksutredning ettersendes.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.09.2016
2016/228

Saksnr
20/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
04.10.2016

Saker som eldrerådet ønsker å arbeide videre med i inneværende periode

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
Eld-sak 2/16: Tanker om arbeid i Eldrerådet i perioden 2016-2019
Saksopplysninger
I eldrerådsmøte 16.02.2016 kom det i sak 2/16 «Tanker om arbeid i Eldrerådet i perioden 2016- 2019» en
del innspill på saker og tema som eldrerådet ønsket å arbeide videre med. Rådet gjorde følgende vedtak:
«Eldrerådet ber administrasjonen om å legge fram en liste på foreslåtte emner til neste møte..»
Tema som kom opp i møtet i februar, er samlet i et notat fra dette møtet, og følger vedlagt.
Vurderinger
En del av temaene som ble foreslått i notatet, er allerede gjennomført, eller under arbeid. For å få en
videre plan, vurderes det som fornuftig at Eldrerådet går gjennom de foreslåtte tiltakene, og setter opp en
framdriftsplan videre.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Vedlegg:

Hva vil eldrerådet jobbe med i 2015-2019
Notat etter eldrerådsmøte 16.2.2016
Lillian Hessen:
1. Fokus på kommunereformen
2. Åpent møte- på Kvæfjordheimen 7.6.- annonseres. Orientering ved enhetsleder, kjøkkensjef,
ansatte, pårørende, demenskoordinator
3. 2017- møte i Gullesfjord med administrasjonen,- hva tenker man videre
4. Samarbeid med Pensjonistforeninga, Sanitetsforeninga – fokus på Primærhelsetjenestemeldinga, eks Astrid Nøkleby Heiberg som innleder?
J. Vaskinn:
1. Følge opp arbeidet med Helsehus
K. Bakken:
2. Ønsker møter utenfor rådhuset,- fokus på ungdomssamarbeid, helse- og oppvekstfag
3. Nevner f. eks frisørdag, hudpleiedag med elever fra Stangnes på sykehjem
4. Eldredagen 1.10. har ikke vært spesielt markert i Kvæfjord. Eldrerådet har møte 4.10.- kan vi
markere denne? Sammen med ungdom? Kokkelinja på Rå vgs serverer mat? På Boas?

Ifm sak om Orientering om Frivilligsentralens arbeid
1. Samarbeid med Frivilligsentralen på Eldredagen 4.10?
5. Få tak i unge elever som hjelpere på seniorsurf-kurset
Saker som kan være aktuelle og som ble utsatt fra forrige rådsperiode:
1. Beredskapsarbeid- Eli Annie M
2. Invitere repr fra fylkeseldrerådet- Anne Vik
3. Brann/ beredskap

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.09.2016
2016/228

Saksnr
21/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Gatelys i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
Ettersendes.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
04.10.2016

PS22/16Referatsak

Ibestad eldreråd
v/leder Harry H. Jensen
Nøysomheten 74
9450 HAMNVIK

29.06.2016

Troms fylkeseldreråd

DE ELDRE OG DAGENS TEKNOLOGI
NAV har bebudet at papirutgaven av utbetalingsmeldingene for pensjonen skal stanses. Denne
informasjonen skal i stedet sendes til en digital postkasse. Alle pensjonister må derfor på
internett for å sjekke sine månedlige pensjonsutbetalinger. Bakgrunnen er at NAV skal spare
penger.
Eldrerådene i Sør-Troms – regionen har i fellesmøte på Evenskjer 26. april 2016 drøftet denne
utviklingen, og vi vil uttale følgende:
Den nye teknologiske utviklinga, som tas i bruk av NAV og det offentlige, gjør at flere og flere
av den eldre generasjon uten datakunnskap faller utenfor. Bankene, posten og NAV legger ned
sine informasjonstjenester i papirform. All informasjon skal nå formidles via internett og data
for å spare penger.
Dagens eldre, som ikke har jobbet med data i sitt yrkesaktive liv og heller ikke fått opplæring i
data på skolen, har små muligheter til å lære seg dette. Av denne grunn blir denne aldersgruppen
stående utenfor som en kasteball. Det er ikke alle som tar ting like lett i en slik alder og som vil
investere i internett og PC.
Eldrerådene i Sør-Troms-regionen ber Troms fylkeseldreråd om å ta tak i dette, som er et
stort problem for mange eldre i dagens datahverdag. Det er viktig at de eldre, som faller
utenfor, får de nødvendige opplysningene på lik linje med andre borgere i landet vårt.
Eldrerådene kan ikke godta denne utviklinga!

Med vennlig hilsen
for eldrerådene i Sør-Troms

Harry H. Jensen
leder Ibestad eldreråd

Saksprotokoll
Saksmappenr:
Saksbehandler:
Arkivkode:

Behandles av:
Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
22.08.2016

2016/5046
May-Unni Ertsås Olsen
F00/&75

Utvalgssaksnr.
16/33

DAGENS TEKNOLOGI OG DE ELDRE - UTTALELSE
Behandling Eldrerådet - 22.08.2016:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Eldrerådet - 22.08.2016:
Harstad Eldreråd godkjenner Ibestad Eldreråds forslag til uttalelse vedr. dagens teknologi
og de eldre.
UTSKRIFT:
May-Unni Ertsås

Rett utskrift:
Aud Jorun Pedersen
Sekretær
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Pensjonistforbundet

8
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GRATIS KURS
Om Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet
er Norges største organisasjon for
pensjonister, med over 220 000 medlemmer fordelt på over
850 lokalforeninger. Vi jobber for å ivareta pensjonistenes
rettigheter og sikre politisk gjennomslag for pensjonistenes
saker. Pensjonistforbundet
tilbyr også kurs og opplæring, og
arrangerer turer og sosiale aktiviteter gjennom lokalforeningene.

Bh kjent med velferdsteknologi
Vi tilbyr kurs til eldre over hele landet.
Les mer om hva vi kan gi eldre i din kommune.

cLL

12,f.
1

DET KON GELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

( Li d

Landetskommuner

Deres ref

Var ref

Dato

16/4260-

24.06.2016

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer ipasient- og brukerrettighetslovenog helseog omsorgstjenestelovenom rett til opphold i sykehjem eller tilsvarendebolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester—kriterier og ventelister. Grunnlagetfor lovvedtaket er Prop.
99 (2015 2016) og Innst. 372 L (201-2016).
-

Lovendringene
For å tydeliggjøre retten til sykehjernsplasseller opphold i tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester.er rettigheten presisertipasient- og brukerrettighetsloven§
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold
dersomdette etter en helse- og omsorgsfagligvurdering er det enestekommunaletilbudet som
kan sikre pasientenog brukeren nødvendigeog forsvarlige helse-og omsorgstjenester.
Kommunenskorresponderendeplikt til å tilby slike tjenesterer presiserti helse-og
omsorgstjenesteloven§ 3-2 a første ledd. Id isse tilfellene må pasienteneller brukerentildeles
plass og kan ikke settespå venteliste.
Ny § 3-2 a andre ledd ihelse- og omsorgstjen
esteloven innebæreren plikt for den enkelte
kommuneneå utarbeidekommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsoppholdi
sykehjem eller tilsvarendebolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.Forskriften skal omfatte
pasienterog brukere som vil værebesttjent med langtidsopphold.men hvor kommunen
vurderer at vedkommendemed forsvarlige tjenesterfra kommunenkan bo hjemme ipåvente
av langtidsopphold.Ved fastsettelseav forskrift må kommunenefølge forvaltningsloven
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenestelove
n § 2-2.
Ipasient- og brukerrettighetslovenny § 2-1 a andre ledd er det bestemtat pasientog bruker

Postadresse
Postboks 80 I I Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Besoksadresse
Ieatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefim*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

lelserettsavdelingen

Saksbehandler
Hanne Ramstad Jensen
22248589

,

som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som
venter på langtidsopphold.
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er hostet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering
av forsoket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd.
Ikraftsetting
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
i ny § 2-1 e forste ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett.
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra 1.juli 2016, jf
sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17.juni 2016.
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene
gis tid tilå utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for
tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før
pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi
forskrifter etter ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra
I. juli 2016, jf sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17.juni 2016.
Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte
på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister
fra 1.juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom
vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester viI først iverksettes
på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne Ramstad Jensen
seniorrådgiver
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Dokionemel er elekhamisk signert og har dellOr ikke handskrerne signaturer.
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Side 3

Landets fylkesmenn
Statens helsetilsyn
Helsedirektoratet
KS
Kommunal- og moderniseringsdeparternentet

Frivilligsentralene iflg. liste
Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

16/4316-

28.06.2016

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
15. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til
frivilligsentralene til kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015) og Prop. 123 S (2015-2016)
Kommuneproposisjonen 2017.
Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling
av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er
vedtatt av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført.
Tilskudd til frivilligsentralene budsjetteres i dag over kap. 315, post 71 på
Kulturdepartementets budsjett og utgjør i 2016 127,8 millioner kroner. Fra 2017 legges det
opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode
på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil
bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye
sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.
Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes
regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære
tilskuddet. Vi er kjent med at KS vurderer mulige tiltak for bidra til en god overgang fra
statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet. KS legger blant annet opp til en egen
konferanse for kommunene og frivilligsentralene høsten 2016 for å drøfte videre utvikling av
sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kud.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Avdeling for sivilsamfunn
og idrett

Saksbehandler
Glenn Greenberg
22248053

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) vil bli presentert i "Grønt hefte Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til
statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvert år.
Statsbudsjettet for 2017 legges frem 6. oktober 2016.
Frist for innlevering av frivilligsentralenes rapport for 2015 er 1. oktober. Departementet vil
legge til rette for enkel innlevering ved bruk av den samme digitale løsningen som tidligere
år. Lenke til rapporteringsskjemaet vil bli lagt ut på www.regjeringen.no/no/tema/kulturidrett-og-frivillighet/frivillighet.
For midler mottatt i 2016, skal det sendes en kort rapport (maks 200 ord) som e-post til
postmottak@kud.dep.no innen 1. mars 2017.
Henvendelser om tilskudd for 2017 skal rettes til den enkelte kommune.

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef
Heidi Karlsen
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Program for Eldrerådskonferansen 2016
13.-14. september
Finnsnes Hotell
Tirsdag 13. september
1100-1145

Innsjekk, registrering, kaffe

1145-1200

Velkommen – praktiske opplysninger

1200-1300 Morgendagens aktivitetssenter

v/ Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet
1300-1400 Lunsj
1400-1500 Morgendagens aktivitetssenter, fortsetter

Anledning til spørsmål/samtale
1500-1515

Fylkeseldrerådets leder legger frem resultatet fra
eldrerådsundersøkelsen

1515-1600

Eldrerådene har ordet

1600-1615 Kaffepause
1615-1730

Eldrerådene har ordet, fortsetter

1730-1800 Film om lyttevennordningen

v/Bitten Barman-Jenssen
1800

Innlevering av uttalelser/resolusjoner elektronisk til
line.samuelsen@tromsfylke.no

1930

Middag, kaffe.
Hilsningstale v/ordfører i Lenvik Geir Inge Sivertsen

Onsdag 14. september
0830-1000 Demensplanen

v/ Gunn Elise Mathisen, seniorrådgiver
1000-1015

Kaffepause

1015-1100

Vedtak av uttalelser/resolusjoner.

1100-1230

Kosthold for eldre
v/Ida Rasmussen, klinisk ernæringsfysiolog ved UNN

1300-1400 Lunsj
1400-1530 Livsglede for eldre

v/Arnt H. Jerpstad, generalsekretær

Anledning til spørsmål/samtale
1530

Erfaringer fra Bergsodden sykehjem
v/Ivar Østberg, leder i Harstad eldreråd

1600

Avslutning v/fylkeseldrerådets leder

God tur hjem!

Kvæfj ord kommune
Helse- og omsorgsavdelingen

Hjemmesykepleie / personrettet praktisk bistand
Tjenesten er bygd opp for å gi bruker nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Bruker
skal kunne bo lengst mulig i eget hjem ved langvarig hjelp, eller gjenvinne muligheten til å
ivareta egen omsorg ved at man får midlertidig hjelp. Hjelp kan ytes i form av helsetjenester i
hjemmet og/eller personrettet praktisk bistand. Tjenesten er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 a og b og ytes av sykepleietjenesten eller omsorgsgruppene.
Målgruppe:
Tjenesten yter hjelp til personer som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Dette gjelder både
kommunens innbyggere og personer som oppholder seg midlertidig i kommunen.
Tjenesten omfatter:
Dette kan for eksempel være:
personlig hygiene
toalettfunksjoner
av- og påkledning
kartlegging av ernæringsstatus og kostveiledning
sykepleie og oppfølging og observasjon av forordnet medisinsk behandling som må
utføres i hjemmet som for eksempel medisiner, sårbehandling, surstoff, administrering
av medisinskiteknisk utstyr
råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet, slik at du klarer mer selv
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Tjenesten utføres av utdannet helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste.
I forbindelse med hoytider og ferieavvikling

kan det bli avvik på faste rutiner.

Tjenesten omfatter ikke:
Personer som uten videre problemer kan få utført tjenesten ved legekontor. Dette gjelder
for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver
Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjenesten med mindre det er tungtveiende årsaker til
at dette må gjøres
Vask og fortløpende renhold i hjemmet (se tjenestebeskrivelse for praktisk bistand/
hjemmehjelp for slike tjenester)

Tjenestebeskrivelse

hjemmesykepleie revidert august 2016

Brukers ansvar:
Bruker er pliktig å holde avkjørsel/adkomstvei måket for snø og sørge for at det blir
strødd
Bruker eller pårørende plikter å gi beskjed dersom bruker innlegges i sykehus, reiser bort
etc.
Bruker må være forberedt på å få montert nøkkelboks dersom bruker ikke kan låse opp
selv
Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre
arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven
Søknadsskj ema
Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner du
på kommunens hjemmeside. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle
forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre
(jfr. Forvaltningsloven § 13.)
Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten eller omsorgsgruppe for å vurdere behov. Etter
hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om hvilke oppgaver han/hun har fått innvilget hjelp
til. Vedtaket er tidsbegrenset, og før fristen går ut blir det foretatt en ny vurdering om man
fortsatt har behov for hjelp (redusert, uforandret eller økt behov).
Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens
helse samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt (jfr. Lov om personvern).
Klagemulighet:
Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig eller
skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes
vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms.
Kontaktinformasjon:
Kvæfiord kommune www.kvaf ord.kommune.no.
videre til riktig instans.

Tjenestebeskrivelse

Servicekontoret telefon77023000 henviser
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Helse- og omsorgsavdelingen

kommune

WKvæfjord

Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelpsordningen i Kvæfjord ytes fra sykepleietjenesten eller fra de ulike
omsorgsgruppene. Det betales egenandel for tjenesten ut ifra inntekt og omfang.
Hjemmehjelpsordningen er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr 6 b. Med
hjemmehjelp/ praktisk bistand menes her "hjemmehjelp og armen hjelp til alle dagliglivets
praktisk gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen som for eksempel innkjøp av
varer, matlaging, vask av klær med mer". "Personrettet praktisk bistand" beskrives i egen
tjenestebeskrivelse om hjemmesykepleie/ personrettet praktisk bistand.
Målgruppe:
er personer som har et spesielt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller
andre årsaker. Tjenesten omfatter personer som bor eller midlertidig oppholder seg i
kommunen. Søker har selv ansvar for oppgaver som han/ hun greier å utføre, mens
hjemmehjelp/praktisk bistand gis til oppgaver som søker ikke selv kan utføre. Med riktig
tilrettelegging kan oppgaver i noen tilfelle utføres i samarbeid med hjelperen. Behovet blir
vurdert ut fra husstandens samlede behov for hjelp. Har man ektefelle/samboer/barn i huset,
forventes det at disse deltar i husarbeidet. Hjelp tildeles ut fra ordinære behov for fieks
renhold.
Normen for hjemmehjelp/ praktisk bistand er hver 3. uke. Dersom det bor flere i
husholdningen vil deres eventuelle bidrag være med i vurderingen av tjenesten, og omfanget
kan bli redusert. Det vil til enhver tid bli foretatt en faglig vurdering av hjelpebehovet.
I forbindelse med hoytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner.
Tjenesten omfatter:
Renhold i boligen. Gjelder i rom som er i daglig bruk
Vindusvask innvendig- maks 2 ganger årlig
Vask av klær etter behov
Vask av kjøleskap etter behov
Sengetøyskift etter behov
Tilrettelegging av måltider, bestilling av matvarer
Å få varmet middag

Tjenesten omfatter ikke:
Hovedrengjøring/rundvask/ rydding av loft, garasje med mer
Utvendig vindusvask
Forflytting av møbler/store tepper
Rydding/rengjøring/ sengetøysvask etter besøkende eller andre medlemmer av
husstanden
Utvendig vedlikehold som stell av hage, klipping av plen
Snørydding
Middagslaging, brød/ kakebaking

Tjenestebeskrivelse
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Brukers ansvar:
Bruker eller andre i husstanden må være tilstede i hjemmet når hjemmehjelperne utfører
sitt arbeid. Tjenesten bortfaller den dagen/uken dersom det ikke er noen hjemme når
hjemmehj elpen kommer.
Bruker bør oppbevare penger og verdisaker forsvarlig nedlåst. Kommunen har ikke
erstatningsplikt dersom penger/verdisaker blir forlagt eller kommer bort.
Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre
arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven. Bruker må selv ha riktig utstyr for at tjenesten kan
utføres. Dette innebærer vaskemaskin, mopper (dersom ikke mopper medbringes av
hjemmehjelp), moppeskaft, vaskebøtte, støvkluter, støvsuger, rengjøringsmidler til gulv,
toalett og kjøkken.
Brukeren er pliktig til å holde avkjørsel/adkomstvei

måket for snø og strødd.

Brukeren (evt. pårørende) plikter å gi beskjed til hjemmetjenesten dersom han/hun:
Reiser bort/innlegges på sykehus etc.
Endrer sivilstand (giftemål/samboerskap/skilsmisse)
Får besøk av lengre varighet (1 uke eller mer). 1 slike tilfeller kan tjenesten
reduseres eller opphøre.
Søknadsskjema
Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner
du på kommunens hjemmeside. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle
forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre
(jfr. Forvaltningsloven § 13.)
Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten eller omsorgsgruppe for å vurdere behov.
Etter hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om hvilke oppgaver han/hun har fått
innvilget hjelp til. Vedtaket er tidsbegrenset, og før fristen går ut blir det foretatt en ny
vurdering om man fortsatt har behov for hjelp (redusert, uforandret eller økt behov).
Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens
helse samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt (jfr. Lov om personvern).
Egenbetaling regnes ut fra husstandens samlede nettoinntekt (inkl. ektefelles/samboers
inntekt) fra siste tilgjengelige ligning. Hjelpestønad legges til nettoinntekten.
Gjeldende betalingssatser finner du på kommunens hjemmeside.
Klagemulighet
Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig
eller skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes
vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms.
Kontaktinformasjon:
Kvæfjord kommune www. kvaf ord.kommune. no . Servicekontoret tele fon 77023000 henviser
videre til riktig instans.
Tjenestebeskrivelse
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Kvæfjordkommune
-en ren fomøyelset

VELKOMMENTILMARKERINGAV

DENINTERNASJONALEELDREDAGENI
KVÆFJORD
PÅFRAMBORKENES,
ONSDAG5.OKTOBERKL.12.00
Program

Professor
ASTRIDNØKLEBYHEIBERG
holder foredrag med tittelen
«OM- OGTILELDREOVER60 ÅR».
Kulturinnslag og allsang
Det blir servert gratis lunsj og Kvæfjordkake
Allepensjonister hjertelig velkommen

Arr. Kvæfjordeldreråd

OM MARKER1NGEN

Dette er første gang vi markerer dagen her i
Kvæfjord. Dagen er egentlig 1. oktober, men vi
har vært så heldig å få tidligere
stortingsrepresentant,
statsråd og statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg (80) som hovedtaler.
Hun er kjent som en sterk og klar talsperson for
eldresaker. Med sin yrkesbakgrunn som lege og
med sitt sterke politiske engasjement
person som blir lyttet til.

OM DEN 1NTERNASJONALE ELDREDAGEN

er hun en

Vi setter stor pris på at hun vil delta på
markeringen her i Kvæfjord, og vi håper at riktig
mange vil komme for å høre hennes foredrag og

FNs internasjonale eldredagen ble opprettet i
1990 og markeres årlig i mange land over hele
verden. Dette skjer i respekt for de eldre, og som
en påminnelse om at hensynet til eldre er en
viktig faktor i utviklingen

av våre samfunn.

delta i feiringen.
Eldre må ha mulighet til å bidra til utviklingen av
samfunnet. De fleste eldre har mange år og lange
liv som pensjonister. Derfor er de en ressurs som
i langt sterkere grad må komme samfunnet som
helhet til gode
Antall eldre blir stadig flere og det er viktig at alle
får en meningsfylt alderdom.
Derfor er det viktig å markere denne dagen
også her i Kvæfjord!
HJERTELIGVELKOMMEN!

Til Kvæfjord kommunestyre
v/ordfører

Torbjørn

Larsen,

her.

Ad møte

-

Eldrerådet

og talerett

viser til vedtatte

retningslinjenes
Eldrerådet

i kommunestyret

punkter

og politiske

"Retningslinjer

for eldreråd"

ønsker å ha medvirkning

Eldrerådet

hva angår

1 Formål og 2 Arbeidsområder.
i politiske saker slik retningslinjene

opp til, men føler behov for noen presiseringer
praktiseres.

utvalg for eldrerådet.

legger

av hvordan retningslinjene

mener at det er opp til kommunestyret

skal

selv å foreta slik

presisering.
Problemstillinger

som det kan være aktuelt å få nærmere avklart, kan være:

Kan eldrerådet

la seg representere

direkte i et møte uten at det er meldt

fra på forhånd?
Må det meldes fra på forhånd

i hvilke saker eldrerådsrepresentant

vil ha

synspunkter?
Skal representant
ordskiftet

fra eldrerådet

kunne be om ordet i lys av hvordan

i en sak utvikler seg.

Kan representant

for eldrerådet

Hvor skal eldrerådsrepresentant

stille spørsmål i spontanspørretimen?
være plassert i møterommet?

Skal eldrerådsrepresentants

oppmøte

tanke på eventuell

av møtegodtgjørelsen?

Eldrerådet

avkorting

protokolleres

med klokkeslett

imøteser tilbakemelding.

Borkenes, 8. juli 2016.
For Kvæfjord eldreråd
,

,

„I

,
—ledr

Lillian Hessen —nestleder.

med

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Kvæfjord eldreråd
-som referatsak til eldrerådets møte 4. oktober 2016

Vår dato:
Vår ref:

22.09.2016
2016/6

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og
talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
Det vises til eldrerådets henvendelse av 8. juli 2016.
Problemstillingene eldrerådet tar opp er konkrete og relevante. For å legge til rette for den
ønskede medvirkningen fra eldrerådet er det hensiktsmessig og fornuftig at disse forholdene er
avklart på forhånd. Dette vil gjøre det enklere for både de møtende representantene og lederne av
de respektive utvalg – og man forebygger usikkerhet i møtene.
Henvendelsen var lagt til formannskapet som referatsak til første formannskapsmøte etter mottak
av henvendelsen, dvs 12. september 2016. Formannskapet drøftet henvendelsen og fattet
følgende vedtak:
PS 69/16 Ad møte- og talerett i kommunestyret og politisk utvalg for
eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2016
Referatsak 70/16 Ad møte- og talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
ble besluttet tatt opp som ny politisk sak 69/16.
Omforent forslag:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen utferdige tilbakemelding til eldrerådet på
bakgrunn av innspill i formannskapet.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen utferdige tilbakemelding til eldrerådet på
bakgrunn av innspill i formannskapet.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

1. Kan eldrerådet la seg representere direkte i et møte uten at det er meldt fra på forhånd?
Iht kommunens retningslinjer for eldreråd, sist oppdatert 13.03.2016, skal eldrerådet ha
mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte og talerett. I reglement for
Kvæfjord kommunestyre med videre § 5 heter det at «representant for ungdomsråd, eldreråd
eller råd for funksjonshemmede har møte- og talerett i saker av betydning for de respektive
rådene.»
Når denne møteretten skal benyttes bes eldrerådet melde fra på forhånd til det aktuelle
utvalgets leder, eventuelt til utvalgets sekretær eller til kommunens servicekontor som da bes
videreformidle dette til utvalgets leder. Slik praksis skal være den klare hovedregel, og
utvalgsleder vil da på beste måte kunne legge til rette for eldrerådets medvirkning.
2. Må det meldes fra på forhånd i hvilke saker eldrerådsrepresentant vil ha synspunkter?
Ut fra samme hensyn som beskrevet under pkt 1, bes eldrerådet melde fra på forhånd om
hvilke saker eldrerådsrepresentanten vil ha synspunkter, det vil si benytte sin talerett.
3. Skal representant fra eldrerådet kunne be om ordet i lys av hvordan ordskiftet i en sak utvikler
seg?
Ja, eldrerådets representant kan be om ordet også utenom eventuelle forhåndsplanlagt
innlegg.
4. Kan representant for eldre rådet stille spørsmål i spontanspørretimen?
I saksframlegg til kommunestyrets sak «Spørretime» skrives: I reglement for kommunestyret § 18
Forespørsler framgår: ”Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til et møte, kan ethvert medlem av
kommunestyret rette forespørsler til ordføreren.
Interpellasjoner må være meldt skriftlig til ordføreren minst to virkedager forut før møtet. Uvarslede spørsmål
kan framsettes i møtet, i tilknytning til en enkeltsak eller i en særskilt ”spørretime” på sakslisten. Møtelederen
kan be administrasjonssjefen om å besvare et slikt spørsmål. Uvarslede spørsmål avgrenses til spørsmål og
svar, uten debatt. Kun skriftlige spørsmål vedlegges protokollen. Møtelederen kan ellers bestemme at så vel
interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende svar i neste møte.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller
1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.”
Kommuneloven § 34 nr 2 er slik: ”Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker
som ikke står på sakslisten”.

Adgang til å stille spørsmål i spontanspørretimen avgrenses til å omfatte kommunestyrets
medlemmer og eventuelt møtende varamedlemmer.
5. Hvor skal eldrerådsrepresentant være plassert i møterommet?
Når eldrerådet benytter seg av sin møte- og talerett tiltrer eldrerådets representant også
formelt det aktuelle utvalgsmøtet. Eldrerådets representant tar da sete ved
møtebordet/bordene, ved siden av utvalgets medlemmer/møtende varamedlemmer.
Utvalgsleder skal påse at det er satt frem stol ved møtebordet til eldrerådets representant.
Det vil kunne skje at medlemmer i eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede møter
i kommunestyret og andre politiske utvalg som ordinære tilhørere. I slike tilfeller plasserer
vedkommende seg på ordinær tilhørerplass.
6. Skal eldrerådsrepresentants oppmøte protokolleres med klokkeslett med tanke på eventuell
avkorting av møtegodtgjørelsen?
I kommunens retningslinjer for eldreråd pkt 2 heter det at «Representant fra ER som deltar på

møte i kommunestyre eller utvalg tilstås møtegodtgjørelse» og i pkt 5 står at «Medlemmer og
møtende varamedlemmer tilstås godtgjørelse for utøvelse av verv i rådet i samsvar med
gjeldende regler for godtgjørelse til politikere i Kvæfjord kommune.»
I kommunens reglement for føring av møtebok står det ikke noe konkret om protokollering av
oppmøte for eldrerådsrepresentant, men i § 3 står at «Møteboka skal inneholde følgende
opplysninger...pkt c. «Hvem som møtte og hvem som var fraværende. Dersom noen trer fra
eller til under møtets gang, bokføres også dette slik at det framgår hvem som har tatt del i
behandlingen av hver sak. Det skal også framgå hvem som eventuelt har møtt fra
administrasjonen, dvs uten å være medlem av det folkevalgte organ.» Ved neste revidering av
dette reglementet bør det også tas inn: «Det skal også framgå hvem som eventuelt har møtt
fra eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede.»
I «Regler for godtgjørelse til folkevalgte i Kvæfjord kommune», sist revidert 19.06.2016, pkt
5.1. står: «Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyre, formannskap,
hovedutvalg og andre utvalg oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet, gis en
møtegodtgjørelse på 500 kr pr møte. Ved fravær mer enn 50 prosent av møtet utbetales ½
møtegodtgjørelse.»
Eldrerådsrepresentantens oppmøte skal derfor protokolleres, og administrasjonen vil ut fra
dette besørge utbetaling av hel eller halv møtegodtgjørelse.
Det vil bli lagt opp til ensartet praksis for benyttelse av møte- og taleretten for eldreråd,
ungdomsråd og råd for funksjonshemmede. Denne tilbakemeldingen, vedlagt eldrerådets
henvendelse som dette er tilbakemelding på, vil derfor også legges til ungdomsrådet og råd for
funksjonshemmede som referatsak.

Med hilsen
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Vedlegg: Retningslinjer for eldreråd, sist oppdatert 13.03.2012
Kopi: Kvæfjord ungdomsråd og Kvæfjord råd for funksjonshemmede, legges som referatsaker
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