Kvæfjord kommune
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
04.10.2016
09:30 - 11:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Lillian Marie Hessen
Medlem
Harry Arnesen
Medlem
Jakob Vaskinn
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Leder Jarle Solheim ledet møtet.
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble det satt opp følgene nye saker:
RS 36/16
Felles eldrerådsmøte i Sør-Troms høsten 2016- fra Harstad ER
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakslista ble enstemmig vedtatt.
I etterkant av møtet deltok medlemmene i eldrerådet i rigging og pynting på Fram ifm markering av
Eldredagen 2016.
Underskrifter:

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

Saksnr
PS 17/16
PS 18/16
PS 19/16
PS 20/16
PS 21/16
PS 22/16
RS 23/16
RS 24/16
RS 25/16
RS 26/16
RS 27/16
RS 28/16
RS 29/16
RS 30/16
RS 31/16
RS 32/16
RS 33/16
RS 34/16
RS 35/16
RS 36/16

Innhold
Godkjenning av eldrerådets møtebok 07.06.2016
Eget budsjett for eldrerådet
Behov for teleslynge på offentlige bygg og bygg som leies i det offentliges regi
Saker som eldrerådet ønsker å arbeide videre med i inneværende periode
Gatelys i Kvæfjord
Referatsaker
Dagens teknologi og de eldre - ny versjon
Dagens teknologi og de eldre – uttalelse
Gratis kurs- Bli kjent med velferdsteknologi
Årsmelding 2015 for eldrerådet i Kvæfjord kommune
Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivillighetssentralene
Endelig program for Eldrerådskonferansen 2016
Uttalelser fra Eldrerådskonferansen 2016
Tjenestebeskrivelse hjemmesykepleier
Tjenestebeskrivelse hjemmehjelp, praktisk bistand
Markering av eldredagen 2016 i Kvæfjord: folder og plakater
Ad møte- og talerett i kommunestyret og politisk utvalg for eldrerådet
Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og talerett i
kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
Felles eldrerådsmøte i Sør- Troms høsten 2016- fra Harstad ER

PS 17/16 Godkjenning av eldrerådets møtebok 07.06.2016
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2016. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Harry Arnesen
Patricia Bendiksen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 18/16 Eget budsjett for eldrerådet
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Et omforent eldreråd foreslo (Forslag 1):
1. Kvæfjord eldreråd foreslår at det blir avsatt en budsjettpost, kr 50.000,- til eldrerådets
disposisjon for 2017
2. Eldrerådet har nå sine møter i forkant av kommunestyremøtene, men ønsker at det kan utvides
med ett eller to, gjerne et fellesmøte med ungdomsrådet og et med pensjonistforeninga
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt

PS 19/16 Behov for teleslynge i offentlige bygg og bygg med aktiviteter i
regi av det offentlige
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
Saka utsettes til neste møte da den må utredes nærmere.

PS 20/16 Saker som eldrerådet ønsker å arbeide videre med i inneværende
periode
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
Notatet med stikkord fra eldrerådsmøte 16.2.2016 ble gjennomgått. Mange av punktene er allerede
gjennomført, mens en del punkter er fortsatt aktuelle
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Jarle Solheim foreslo (Forslag 1):
-

Eldrerådet ønsker å ha et fortsatt fokus på kommunereformen

-

Eldrerådet ønsker fortsatt fokus på og informasjon om Helsehus i hvert møte

Aktuelle tema på senere møter i eldrerådet:
Frisklivssentralens arbeid
Tema om beredskapsarbeid og brannvern
Felles møte med ungdomsrådet ila 2017
Felles møte med pensjonistforeninga ila 2017

Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 21/16 Gatelys i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Jarle Solheim presenterte saksframlegg med følgende forslag til vedtak
(Forslag 1):
ER er blitt kjent med at det i mange av lysanleggene er mørke punkt og store deler er uten lys.
ER ber Kvæfjord kommune v teknisk sørge for at disse anleggene blir i orden.
Nytt forslag til vedtak fra Jarle Solheim (Forslag 2):
Eldrerådet ber administrasjonen på neste møte orientere om nye retningslinjer for drift og
vedlikehold av gatelys.
Votering:
- Forslag 2 enstemmig vedtatt.

PS 22/16 Referat sak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.10.2016
RS 23/16 Dagens teknologi og eldre
RS 24/16 Dagens teknologi og de eldre - Forslag til uttalelse
RS 25/16 Gratis kurs- Bli kjent med velferdsteknologi
RS 26/16 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2015
RS 27/16 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
RS 28/16 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
RS 29/16 Eldrerådskonferansen 2016
RS 30/16 Uttalelser fra Eldrerådskonferansen 2016
Merknad:
Etter utsendelse av møtedokumentene er endelig versjon av uttalelsene fra
Eldrerådskonferansen 2016 kommet, disse inneholder ingen endringer. Det ble gjort
oppmerksom på dette i møtet.
RS 31/16 Tjenestebeskrivelse hjemmesykepleier
RS 32/16 Tjenestebeskrivelse hjemmehjelp, praktisk bistand
RS 33/16 Markering av eldredagen 2016 i Kvæfjord: folder og plakat
RS 34/16 Ad møte- og talerett i kommunestyret og politisk utvalg for eldrerådet
RS 35/16 Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og talerett i
kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
RS 36/16 Felles eldrerådsmøte i Sør-Troms høsten 2016- fra Harstad ER

Møtet hevet kl. 11:45
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 11.10.2016
Susanne Maughan

