Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
22.11.2016
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.

Innkalling er sendt til:
Navn
Jarle Solheim
Lillian Marie Hessen
Harry Arnesen
Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Representerer

Saksnr

Innhold

PS 23/16

Godkjenning av eldrerådets møtebok 04.10.2016

PS 24/16

Evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord

PS 25/16

Orientering om gatelys i Kvæfjord

PS 26/16

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

PS 27/16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

PS 28/16

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

RS 36/16

Referatsaker

RS 37/16

Invitasjon til fellesmøte for Eldrerådene i Sør-Troms 12. januar 2017

RS 38/16

Sekretærhjelp til kommunale Eldreråd i Troms fylke

RS 39/16

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt

RS 40/16

Fordeling av tilskudd 2016- 2017

RS 41/16

Ang. bistand rundt redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord
Kommune

RS 42/16

Parkeringskort- kriterier og veiledning til søknad

RS 43/16

Eldrerådene og kontaktopplysninger til Pensjonistforbundet

RS 44/16

Henvendelse om bygging av balkonger på Boas

RS 45/16

Melding om politisk vedtak- Prioritert temaarbeid for eldrerådet
prosjekt B

RS 46/16

Orientering om framdrift Helsehus

RS 47/16

Politisk møteplan 2017

RS 48/16

Henvendelse fra Sortland eldreråd
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/228

Saksnr
23/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
22.11.2016

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 04.10.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 04.10.2016. 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 04.10.2016. 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
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
24/16

16.11.2016
2016/228

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
22.11.2016

Evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Eldrerådet oppsummerer erfaringene fra gjennomføring av eldredagen 2016 i Kvæfjord.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/228

Saksnr
25/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
22.11.2016

Orientering om gatelys i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Presentasjon om gatelys i Kvæfjord tas til orientering.

Saksopplysninger
I PS 21/16 fattet eldrerådet følgende vedtak vedr Gatelys i Kvæfjord « Eldrerådet ber administrasjonen på
neste møte orientere om nye retningslinjer for drift og vedlikehold av gatelys».
Det blir gitt en orientering om nye retningslinjer og handtering av disse i Kvæfjord i møtet.

Ågot Hammari
Helse- omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1159

Saksnr
26/16
37/16
40/16
16/16
12/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 14.11.2016 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett for 2017 og
økonomiplan for 2017-2020. Det vises i sin helhet til utsendt særtrykk av dette forslaget, som også kan
lastes ned fra kommunens hjemmeside på internett, direkte link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3159-budsjett-og-okonomiplan-2017-2020
Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Saken fremmes
som høringssak for ungdomsrådet, eldrerådet, levekårsutvalget, teknisk utvalg og råd for
funksjonshemmede som kan komme med vurderinger og synspunkter på det foreliggende forslag, som
innspill opp mot at formannskapet avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret den 28.11.2016.
Budsjettsaken behandles i kommunestyret 15.12.2016

Merete Hessen
Administrasjonssjef

8

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

41/16
23.11.2016
Eldrerådet
17/16
24.11.2016

Saksnr
27/16
41/16

Ågot Hammari
77 02 33 43

Levekårsutvalget
27/16
22.11.2016
Råd for funksjonshemmede

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Formannskapet

Møtedato
22.11.16
23.11.16
24.11.16
28.11.16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
 Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d
 Rundskriv 15/4398: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA
 Kommunal innkjøpsavtale om kjøp av BPA fra private tilbydere
 Tjenestebeskrivelse for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Saksopplysninger
Kommunen har mottatt en henvendelse fra Norsk forbund for utviklingshemmede, avdeling
Kvæfjord lokallag, hvor de ber om bistand til redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord
kommune.

9

NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede kan hjelpe dem med følgende punkter:
 NFU oppfordrer Rådet for funksjonshemmede til å bistå oss i å ivareta interessen vi har
for våre medlemmer i denne saken.
 NFU ønsker at rådet fremskaffer info om Kvæfjord kommunes tolking og praktisering av
BPA-ordningen og tjenester i hjemmet.
 NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede tar dette videre til fylkesnivå og at
Kvæfjord kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

Den 1.1.2015 trådte §2-1d i pasient og brukerrettighetsloven om rett til Brukerstyrt personlig
assistanse i kraft.
Administrasjonens vurdering er at denne saken har almen interesse og det vil bli gitt en
orientering i ovennevnte råd, utvalg og formannskap.
Vurderinger

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksnr
28/16
40/16
18/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Forskrift om parkering for forflytningshemmede 1994
Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede 1999
Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknadskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Skjema for legeerklæring
Vurderinger
Administrasjonens vurdering er at denne saken er av almen interesse og legges fram i ovennevnte råd,
utvalg og formannskap

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 29/16 Referatsaker
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Harstad Eldreråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
May-Unni Ertsås Olsen

Telefon:
77026016

Vår dato:
08.11.2016

Vår ref.:

2016/6879 / 033

Skånland Eldreråd
Lavangen Eldreråd
Kvæfjord Eldreråd
Ibestad Eldreråd
Salangen Eldreråd
Gratangen Eldreråd

INVITASJON TIL FELLESMØTE FOR ELDRERÅDENE I SØR-TROMS 12. JANUAR
2017
Viser til fellesmøtets vedtak i sak 3 den 26. april 2016, der Harstad Eldreråd bes innkalle
til neste møte.
Harstad Eldreråd tar utfordringen og inviterer til fellesmøte for Eldrerådene i Sør-Troms
12. januar 2017 kl. 11.00 – Sama Aktivitetssenteret, Harstad
Vi ber om at datoen merkes av i kalenderen, slik at så mange som mulig kan delta.
Program for møtet kommer senere.
Har dere tips om aktuelle saker, ta gjerne kontakt med Jarle A. Larssen:
jarlea-l@online.no
Mobil: 90648442
V beklager at det ikke ble mulig å få til et fellesmøte nå i høst pga. høyt aktivitetsnivå og
sykdomsforfall.

Med hilsen

Ivar Østberg

Jarle A. Larssen

Leder Harstad Eldreråd

Koordinator fellesmøte

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

HarstadBesøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9

Postadresse:
Telefon:
E-post:
Organisasjonsnr: Bankgiro:
9479 Harstad 77 02 60 00 postmottak@harstad.kommune.no 972 417 971
SpareBank1Nord-Norge
4760 25 00000
Hjemmeside:
www.harstad.kommune.no
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TROMS fylkeskommune

Sekretariat
Azty,

ROMSSA fylkkasuohkan

1C)p,

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
9475 BORKENES

Arkiv:
060 SAKSARKIV
Deres ref.:

Saksbehandler:
Line Samuelsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 11

Vår ref.:
16/5912-3
Lopenr.:
40878/16

Dato:
27.10.2016

Til ordforerlrådmann i kommunen
SEKRETÆRHJELP TIL KOMMUNALE ELDRERÅD I TROMS FYLKE
Fylkeseldrerådet i Troms har i møte 6. oktober 2016 behandlet sak 27/16: Sekretærhjelp til
og gjorde følgende vedtak:
kommunale eldreråd i Troms
«Under årets konferanse for eldrerådene i Troms kom det fram at det er svært ulik praksis
kommunene vedr sekretærhjelp til eldrerådene. Fylkeseldrerådet ønsker å sette fokus på
temaet ved å sende ut utdraQfra «eldrerådslova» og Statens Seniorråds «Eldrerådets
oppgaver ogfunksjon», slik at kommunene kan merke seg hva som står om plikten til
sekretærhjelp og økonomi for rådene:
I «Lov om kommunale ogfvlkeskommunale eldreråd (eldrerådslova)» §8 står det
følgende:
«Fylket skal skipa hoveleg sekretariathjelplor rådet...»

I «Eldrerådets oppgaver ogfunksjon - en veileder i eldrerådsarbeid» står det blant annet
følgende under punkt 4.1 Sekretariatsfunksjon:
11#45:76037938-9fc5-4f5d-902e-8251817dbb66:2
«Kommunenffikeskommunen har i henhold til §§ 4 og 8 i eldrerådsloven en plikt til
å sørgefor tilstrekkelig og tilpasset sekretariatshjelpfor rådet. Det vil si at
sekretærhjelpen skal ha god faglig kompetanse og vcereav et slikt omfang at
eldrerådene skal kunne utføre sine rådgivende oppgaver etter loven.
Etfaringene viser at sekretariatsfinksjonen har stor betvdningfor eldrerådenes
virksomhet. Ved vurderingen av eldrerådslovens økonomiskefølger, er det i lovens
forarbeider anslått at arbeidets omfang vil kreve 1/3 stilling. Det erfritt opp til
kommunestyret / ffikestinget å avsette mer tid. Det vil være enfordel å avklare
sekretærens / sekretariatets arbeidsoppgaver samtidig som det gis uffiende regler
for saksbehandlingen i rådet.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00

Bankgiro
4700 04 00064

Epost mottak

Internettadresse
www.tromsfylke.no

postmottak@tromsfylke.no
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Org.nr.
864870732

2
Sekretæren må samarbeide med eldrerådets leder omflere oppgaver, blant annet:
Fastsetting av møtetidspunkt
Innkalling ogforberedelse til møtene
Utarbeideforslag til uttalelserfra rådet
Utarbeide møtebok/protokoll
Utarbeide årsmelding»
HER finner dere hele dokumentet Eldrerådets oppgaver ogfunksjon —en veileder i
eldrerådsarbeid.»

Med vennlig hilsen

Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms
Dette dokumenret er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
- Alle eldrerådene I Troms fylke

12#46:76037938-9fc5-4f5d-902e-8251817dbb66:3

15

Lc
Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt
Demensutredning og utviklingshemning - undersøkelse i kommunehelsetjenesten
Dette er en henvendelse til deg med spørsmål om du vil være med i en intervjuundersøkelse om rutiner og
prosedyrer for å oppdage tidlige tegn på demens blant personer med utviklingshemning. Samme
henvendelse går til ansatte i 15 kommuner i Norge. Målet er at vi basert på denne undersøkelsen skal
kunne utarbeide en anbefaling til bruk i kommunehelsetjenesten. Dette er også første del av en planlagt
større undersøkelse om demens blant personer med utviklingshemning som vi nå søker midler om å
gjennomføre. Denne undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse. Det er avklart med din nærmeste leder at dersom det er i orden
for deg å delta i denne undersøkelsen, kan du gjøre det i din arbeidstid.
I
Bakgrunn og hensikt
Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge i tiden fremover. Flere enn før vil erfare
aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for
å utvikle demens, og spesielt gjelder dette for personer med Downs syndrom. Vi erfarer at svært få
personer med utviklingshemning hvor det er mistanke om demens blir utredet, og derved også kan miste
nødvendig helsehjelp og oppfølging. Prosjektets mål er å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan en best
mulig kan samhandle mellom personer med utviklingshemning, nærpersoner, kommunale tjenesteytere,
fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Hva innebærer deltagelse i studien?
Dette er en intervjuundersøkelse. lntervjuene vil enten være enkeltvis eller i gruppe - det tilpasser vi til
det beste for deg og din arbeidsplass. Spørsmålene vil være om rutiner og prosedyrer for å oppdage
tidlige tegn på demens. Det kreves ingen forberedelser til intervjuet, men det er viktig at du kjenner godt
til rutiner og prosedyrer ved ditt arbeidssted. Hva vi ønsker å vite mer om ser du i intervjuguiden som
følger med her. Varighet på intervjuet vil være sirka en time.
Mulige fordeler og ulemper
Intervjuet innebærer ingen utlevering av private opplysninger om deg selv eller personer dere yter
tjenester til. Det er kun prosjektleder og prosjektmedarbeider som vil ha tilgang til intervjuene og ingen
vil kunne identifisere enkeltpersoner eller tilhørighet til de som har deltatt. lntervjuene vil bli tatt opp på
lydbånd og skrevet ut. Lydbåndene vil bli oppbevart nedlåst og slettet ved prosjektslutt, senest
31.12.2017
Frivillig deltagelse
Selv om din leder har gitt tillatelse til at du kan delta i prosjektet, er det helt frivillig for deg om du vil være
med. Hvis du velger å ikke delta skal det ikke ha noen betydning for din stilling eller oppgaver i
kommunen. Dersom du ønsker å delta i prosjektet vil vi avtale tid for gjennomføring av intervjuet. Har du
ytterligere spørsmål kan du kontakte prosjektmedarbeider Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse på telefon 99354810 eller epost frode.larsen aldrin o helse.no .

Vennlig hilsen
Oslo/Asker oktober 2016
Prosjektmedarbeider
Frode Kibsgaard Larsen
Spesialrådgiver, vernepleier MPH

Prosjektleder
Ellen Melbye Langballe
Fagsjef, Utviklingshemning og aldring
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helse
Nasjonalt

Postadresse
Aldring
Sykehuset
Posbol,;

Vestfold

sqhelse
?Ves-tfold

Besoksadresse
Taranwdveien
3171

SCM

Vestfold
47

Adresse
Aldh,29
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kornpetansesenter

Epost

Sentralbord
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34 1950
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INTERVJUGUIDE

Intervjuet skal dreie seg om hvilke rutiner og prosedyrer dere benytter ved mistanke om demenssykdom
hos en person med utviklingshemning.
Innledende spørsmål
Hvor lenge har du jobbet med personer med utviklingshemning, din faglige bakgrunn og hvilken
funksjon har du?
Hvor mange har dere de siste årene jobbet med som har fått diagnosen demens eller dere
mistenker kan ha en demenssykdom?

Hovedspørsmål
Hva mener du er viktigst for å oppdage tidlige tegn på demens hos en person med
utviklingshemning?
Hvordan samhandler dere på tjenestestedet og i kommunen når det er mistanke om demens hos
en person med utviklingshemning?

Noentemaer vi ønsker svar på
Rutiner, prosedyrer, journaler eller hjelpeverktøy for å fange opp funksjonsfall
Hvordan er kunnskapen og kompetansen om demens hos personer med utviklingshemning
Fagsammensetning på tjenestestedet for å ivareta utfordringer ved temaet
Kartlegges opplysninger om helse og ferdigheter som dere kan bruke til å sammenligne endringer
over tid
Bruk av rutiner - eks individuell plan, årlige helsekontroller, jevnlige status oppdateringer på
person mm.
Samarbeid med:
fastlegen
arbeidsstedet/aktivitetssenteret?
habiliteringstjenesten eller annen spesialisthelsetjeneste
foreldre/pårørende
Er det noe tverrfaglig samarbeid i kommunen - f.eks demensteam/hukommelsesteam
Er det tid til at personalet kan samles og drøfte utvikling av beboers sykdom/tilrettelegge for
tiltak?
Kjenner du til om din kommune har en demensplan og om personer med utviklingshemning er
tatt spesielle hensyn til i denne planen?
Hva tror du det betyr for personen dere yter tjenester til at dere oppdager og tilrettelegger for
funksjonsfall

-2-
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TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
Den kulturelle spaserstokken
9475 BORKENES

Vår ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

16/2745-44

Marianne Lene Linlokken

COOSAKSARKIV

Løpenr.:

Tlf. dir.innvalg:

Deres ref.:

39832/16

Dato:

20.10.2016

77 78 86 51

FORDELING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN —2016
Fylkesrådet i Troms har 17.10.2016 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 2016. Samlet ramme til kommunene er kr 1 265 000. I alt 23 kommuner søkte og fikk tildelt
midler, fem kommuner mer enn ved forrige års tildeling. Fordelingen til kommunene baserer
seg på antall innbyggere på 67 år og eldre. Dette er en endring fra tidligere år, da nedre
aldersgrense var satt til 70 år. Videre er det i tildelingen lagt vekt på søknadens innhold, det
vil si kvalitet og relevans i planlagt aktivitet jmf mål og kriterier for ordningen. Sju
kommuner har gjennom dette fått en forhøyelse av tilskuddet. Ingen kommuner mottar mindre
enn kr 16 000. DKSS-tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal
kunne ta del i kvalitativt gode kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted.
Kvæfjord kommune er tildelt kroner 26 700,- øremerket DKSS.
Vilkår
De tildelte midlene utbetales inneværende år, så snart vedlagte utbetalingsanmodning er
returnert i utfylt stand. Kommunen må sørge for at midlene avsettes til bruk i 2017. enten ved
at det avsettes til fond eller at midlene på annen måte sikres i budsjettet for 2017. Det
forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, kriterier og krav som er tatt med i
dette brevet. Det skal finnes en kontaktperson for oppfølging av DKSS i den enkelte
kommune. Institusjoner som arrangerer DKSS-aktiviteter bør ha en fast kontaktperson. Det
anbefales kommunene å se DKSS-midlene i sammenheng med egne satsinger, og der midlene
fra fylkeskommunen fortrinnsvis dekker det profesjonelt baserte programmet.
Mål for DKSS
Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode
kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.
Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor.

Besøksadresse

Strandveien 13
Postadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

(9)

2
Kriterier for midler til DKSS
Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy
kvalitet. Unntaksvis kan annen formidling benyttes.
Ulike sjangere og uttrykk skal være representert. Det bør over tid gjennomføres
aktiviteter innenfor hele bredden av uttrykk.
Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt:
Regionmuseer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.
Det forutsettes at eldre som er bosatt på institusjoner tilbys aktiviteter der hvor de bor.
Deler av aktivitetene legges til boinstitusjonene. Øvrige aktiviteter legges til arenaer
der eldre lett har tilgang.
Hjemmeboende eldre skal gis mulighet til å delta. De skal gjøres kjent med
aktivitetene, og det skal tilrettelegges slik at de kan delta. Transportkostnader for de
som ikke på egen hånd kan sørge for transport, kan dekkes av midlene.
Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger
eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke
skal brukes til er generelle kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning,
samt driftsstøtte til lag og foreninger.
Midlene skal ikke benyttes til investeringer, utstyr, lønn til administrasjon eller til
kompetanseheving.
Annet
Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet. Samisk og kvensk skal
ivaretas. Dersom en aktivitet er fullfinansiert ved DKSS-midler, skal det ikke tas
billettinntekter av eldre.
Krav knyttet til bruk av DKSS-tilskudd
For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte
midlene tilfaller formålet. For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag skal kunne
fremskaffes etter spørsmål fra Troms fylkeskommune. Dersom det i ettertid viser seg at
tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler
av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering.
En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til det kommende år, men det må da
beskrives konkret i rapporten hvordan midlene skal benyttes. Større ubenyttede midler skal
tilbakebetales. Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap for tilskuddet på et skjema
Regnskapet skal være attestert av
som gjøres tilgjengelig på www.kulturitroms.no.
økonomiansvarlig. Frist for rapport for de tildelte midlene er 1. mars 2018.
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms fylkeskommune ved
Kultur i Troms, tlf: 77 78 80 00. For mer informasjon se \\ .kulturitroms.no. Vi ønsker
lykke til med Den kulturelle spaserstokken.
./. Vedlegg: Skjema for utbetalingsanmodning

Med vennlig hilsen

Kjell Arthur Helmersen
daglig leder Kultur i Troms
Troms fylkeskommune

Marianne Linløkken
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent og krever ikke signatur.
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I

E post sarnbåonline
no
Telefon 907 68 638

Borkenes,04/10-2016
Til
Kvæfjordkommune
v/ Rådetfor funksjonshemmede

Ang. bistandrundt

redegjørelseav B PA-ordningeni Kvæfjord Kommune

Det har i den siste tiden fremkommet

forespørsler

vurdere

praktiserer

hvordan

assistanse

Kvæfjord

kommune

informasjon
dessverre

Vi samarbeider

her at dette praktiseres
gir et ulikt tjenestetilbud

denne lovbestemte

oppsummerer

rettigheten

2015 (Rundskriv

i tolking

kan en si at BPA er en tjeneste

for rundskrivet

er pasient-

rundskrivet

som presiserer

1-92015).

om ordningen.

Det burde da etter

av lov- og regelverk
kommunene

eller utøvende

er forpliktet

til å

samt at BPA skal fremme

for funksjonshemmede.

og brukerrettighetsloven

endret,

om tjenestene

levner ingen tvil om at intensjonene
Selv om BPA er hjemlet

at dette er en tjenesteform

som

Det er også laget en

om BPA er at helse- og omsorgstjenesteloven

rett til selv å bestemme

samfunnsdeltagelse.

noe som vi har hørt

skal forstås og utøves. Siste rundskriv

som gir veiledning

og aktiv samfunnsdeltagelse

individuell

presisert

til kommune,

for alle som har behov for denne typen tjenester,

Utgangspunktet

og ønsker da å

blitt sendt ut flere rundskriv

vårt syn ikke være særlig rom for store forskjeller

likestilling

praktiseres

personlig

alt etter hvor folk bor.

nasjonal opplæringshåndbok(lS-2313)

Derimot

for Brukerstyrt

ordningen

ulikt fra kommune

dette ble sendt ut i desember

praksis. Kort oppsummert

i NFU om bistand til å

også med andre NFU-lag og vet ut fra

Det har fra Helse- og omsorgsdepartementet

vurdere

ordningen

(BPA). NFU får ulike signaler på hvordan

finne ut hva som er tilfelle.

hvordan

fra medlemmer

slik at den gir en avgrenset

skal organiseres

med BPA er likestilling

som har som bærende

gruppe en

som BPA. Innledningen

prinsipp

i

og

i helse- og omsorgstjenesteloven,
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er uendret.

er det

å ivareta deltagelsen

i

samfunnet

og styringen

myndighetene

over eget liv. Det understrekes

at man også må inkludere

både sosial deltagelse

og praktiske

oppgaver

NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede

NFU oppfordrer

knyttet

av BPA-ordningen

omfattes

Det betyr at
av BPA.

punkter:

til å bistå oss i å ivareta interessen

info om Kvæfjord
og tjenester

NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede
kommunes

til dagliglivet

fra

i denne saken.

NFU ønsker at rådet fremskaffer

Kvæfjord

som ikke ytes i hjemmet.

kan hjelpe oss med følgende

Rådet for funksjonshemmede

har for våre medlemmer

praktisering

tjenester

i de ulike dokumentene

praksis sammenliknes

kommunes

tolking

og

i hjemmet.

tar dette videre til fylkesnivå
med andre kommuner.

Med vennlig hilsen

Gøril Benjaminsen (sign)
Styreleder NFU-Kvæfjord lokallag

Kopi:

NFU Troms fylkeslag
Ordføreren i Kvæfjord

Viktigedokumenter:

Rundskriv 1-9 2015
BPA-håndboka som Helsedirektoratet ga ut i juni 2015.
Stortingsproposisjon 86L 2013-2014, som lå tilgrunn for rettighetsfestingen.
Det nye rundskrivet bygger på de gamle rundskrivene:
1-20/2000 - Brukerstyrt personlig assistanse
1-15/2005 - Brukerstyrt personlig assistanse

Samfunn for alle
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og at

vi

Å ot Hammari
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

June Helen Gjertsen
19. oktober 2016 13:05
Ågot Hammari
VS: Parkeringskort - kriterier
KRITERIEROG VEILEDNING TIL SØKNAD OM.docx

Tidligere har Kvæfjord kommune feilaktig tildelt parkeringstillatelse for forflytningshemmede
kun på bakgrunn av
legeerklæring. Nærmere kjennskap til forskrift og retningslinjer har ført til endret praksis, hvor vurderingen nå gjøres
på bakgrunn av både de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet
Parkering for forflytningshemmede

er et knapphetsgode

søker selv oppgir.

og må derfor tildeles de med størst behov. Søkere som har

rullestolheis eller rampe i bilen, samt søkere med et reelt parkeringsproblem

i forbindelse

med bosted, arbeid og

nødvendige aktiviteter som medisinsk behandling prioriteres. Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som har
sjelden behov for tilrettelagt parkering, de som hovedsakelig har behov i forbindelse med handling og sosiale
aktiviteter,

og de som i hovedsak kan benytte ordinære plasser eller som har andre alternative

løsninger.

Vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Det skal likevel mye til før det gis tillatelse til
passasjer, fordi passasjerens behov kan ivaretas ved at sjåføren kjører passasjeren til bestemmelsesstedet og
deretter parkerer på ordinær plass. Om nødvendig kan passasjeren følges helt inn f eks på et venteværelse før
sjåføren går ut og flytter bilen. Parkeringstillatelse tildeles derfor kun når den som transporteres ikke kan forlates
alene mens bilen flyttes. Vi anser at forflytningshemmede
sjåfører vil være i en vanskeligere situasjon enn
passasjerer, og vil så langt det er mulig unngå at spesialplassene er opptatt av motorvogner
førere.
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med funksjonsfriske

Marit Blekastad
Til:
Kopi:
Emne:

mette.henriksen@pensjonistforbundet.no
Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com);
lihes@frisurfno
SV: Eldrerådene og kontaktopplysninger til Pensjonistforbundet

Hei.
Leder i Kvæfjord eldreråd er Jarle Solheim
Nestleder er Lilhan Hessen

mail: gpmbogjoas@outlook.com
mail: lihes@frisurf.no

tlf 97478254
tif 95436891

Mvh Marit Blekastad
Sekretær for eldrerådet
Mail: marit.blekastad@kvafjord.kommune.no
Tlf dir 77023336

Fra: Postmottak
Sendt: 17. oktober 2016 10:36
Til: Marit Blekastad
Emne: VS: Eldrerådene og kontaktopplysninger

til Pensjonistforbundet

Fra: Mette Holden Henriksen [mailto:mette.hennksen&ensjonistforbundetno]
Sendt: 17. oktober 2016 10:29
Emne: Eldrerådene og kontaktopplysninger til Pensjonistforbundet
Til:

Administrasjonen
2016
Administrasjonen
Pensjonistforbundet

Oslo, oktober

i kommunene
i fylkeskommunene
ber om hjelp fra administrasjonen

i fylkeskommunen

/ kommunen. Forbundet ønsker

å få tilsendt navn, e- postadresse / mobilnummer / telefon til lederen i de enkelte eldreråd i deres fylke /
kommune. Det er ikke så enkelt for oss å kunne ta dette ut fra den enkelte kommunes hjemmeside, siden
opplysninger omkring eldrerådene varierer. Derfor har vi fått hjelp av Kommuneforlaget til å hente ut epostadresser til alle fylker / kommuner.
Det er et ønske fra Pensjonistforbundets side om å kunne skape et kontaktpunkt blant eldrerådene i
fylkeskommunene / kommunene.
Pensjonistforbundet jobber kontinuerlig med å forbedre sitt handlingsprogram og ønsker innspill fra de
som utøver eldrepolitiske saker ute i kommune-Norge. For å få innspill og ikke minst teste om forbundet er
i takt med saker som diskuteres ute blant eldrerådene, trenger vi en kontaktflate.
Dette er viktig slik at vi får et best mulig grunnlag for de saker som skal fremmes ovenfor regjering og
Storting.
Dette vil også være nyttig for grunnlaget på alle de høringer som forbundet
diverse departement.

svarer på gjennom hele året til

Pensjonistforbundet vil være takknemlig om dere kunne sette av noen minutter til å gi en tilbakemelding
til undertegnede gjerne innen utgangen av oktober måned 2016.
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Med vennlig hilsen
Pensjonistforbundet
Rune Bugge Persson

Organisasjonssekretær
Tlf.dir. 22348779 Mobil: 920 38 027
Besøksadresse: Hammersborggata 12, 0181 Oslo (inngang Torggata)
e- post: rune. ersson
ens'onistforbundet.no
Postadresse: Postboks 6714 St.Olavs plass, 0130 Oslo.
www. ensbnistforbundet.no
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Til ordføreren
Torbjørn

i Kvæfjord ved

Larsen.

Vi beboere på Boas tillater
angående leilighetene
Disse boenhetene

oss å komme til deg med et lite spørsmål

fra nr. 17 til 21.og gjerne leilighetene

har ikke adgang til å lufte et teppe og eller seg sjøl,

Uten å benytte eksisterende
denne anledning

under her.

tillater

nød utgang , dette er for oss uholdbart.

vi oss å be om at det blir bygget balkonger

på

Siden mot sjøen.
Dette burde ikke være noen stor sak for huseieren.
år sia, og ikke renovert

av vesentlig art siden, så hvis at den ikke skal gå helt ut

på dato anser vi dette forslaget

som viktig både for huset og beboerne.

Vi håper at vårt forslag blir behandlet
Råsjøveien

3.

Boas blei bygget for ca.26

på positiv måte og med snarlig resultat.

den 19- 07- 2016.

M.V. H.
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Dato: 23.09.2016
Vår ref.: 12/277-3400/16
Deresref.:
Arkivkode: 033
Saksbeh.:EvyHansen,tlf.:77176545

LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN

www.lavangen.kommune.no

Eldrerådenei Sør-TromsGratangen
Skånland
Harstad
Kvæfjord
Salangen
lbestad

MELDING OM POLITISK VEDTAK - PRIORITERT TEMARBEID FOR
ELDRERÅDET PROSJEICTB

Eldrerådetbehandletsakenimøte 06.09.2016 sak 15/16.Følgendevedtakble fattet:
På fellesmøtefor eldrerådenei SørTromsharvedtattenuttalelseom eldreog dagens
teknologi.Eldrerådetslutter segtil den,og viserher tilvåruttalelse iprosjekt B. Denne
sendeseldrerådenei SørTroms.

Med hilsen

MUNE
vy ansen
førstesekretær
vedlegg:
Innkallingogprotokoll framøte 17.09.14medlederstillegg om
"kommunikasjon/busstjeneste"
Åpentbrev til Sparebankl
Kopi til lederJohanLyngstad

Postadresse:
Nessveien 7
9357 TENNEVOLL

Fakturaadresse:
Postboks 84
9358 TENNEVOLL

Telefon:
77 17 65 00
Telefax Servicebygget:
77 17 65 95
E-post:
post@lavangen.kommune.no
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Bankgiro for skatt:
Bankgiro:
Org.nr.:

6345.06.19207
1503.38.86982
959 469 881 Mva

Side 2
Vår ref.: 12/277-3400/16

Postadresse:
Nessveien 7
9358 TENNEVOLL

Fakturaadresse:
Postboks 84
9358 TENNEVOLL

Telefon:
77 17 65 00
Telefax Servicebygget:
77 17 65 95
E-post:
post@lavangen.kommune.no
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Bankgiro for skatt:
Bankgiro:
Org.nr.:

6345.06.19207
1503.38.86982
959 469 881 Mva

LAVANGEN KOMMUNE
LOABÅGA SUOHKAN

Sak 8/14
DRØFTINGER VEDR. PROSJEKT B

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gun-Britt Bjerkeli
12/277

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
Eldrerådet
8/14

Møtedato
17.09.2014

Sakens dokumenter:
Sakens fakta:
Mål for arbeidet er å ta for seg offentlig og privat tjenesteorganisering som styres av private og
politiske organer utenfor kommunen.
Forslag til drøfting av brev med vedlegg til organisasjoner og politiske partier som kan hjelpe
oss til å få oppmerksomhet rundt spørsmålet om en bedre styrt samfunnsutvikling: Vi forventer
at vårt samfunn skal vise omtanke og bruke penger på å gjøre samfunnet åpent og tilgjengelig
for alle som lever i vårt herlige land. Dette på en slik måte at alle, så langt det er mulig, slipper
å slite med ensomhet. Videre at det er lagt til rette for at alle skal klare å løse sine daglige
behov og oppgaver med minst mulig hjelp. Dette vil gi menneskene den verdighet som er en
viktig faktor i et hvert menneskes liv. Hvor viktig dette er, ser vi best på gleden og lyset i
øynene på et lite barn som klarer en ny handling, og lyset som slukkes i øynene på eldre
mennesker som oppdager at de ikke lenger klarer en handling de har utført i hele sitt voksne
liv. Men vi opplever i dag en samfunnsutvikling som går fortere og fortere, og som ikke er
styrt mot det edle mål å skulle være til beste for alle som lever i vårt samfunn. I stedet får vi
politiske løsninger der troen på at store enheter gjør oppgavene billigere og lettere å løse, og
private løsninger der målet er å tjene mer penger. Penger er blitt det viktigste målet for
samfunnsutviklingen, ikke hensynet til menneskene som bor i landet. Et hvert samfunn vil
være i utvikling, og det innebærer endringer av samfunnet. Dette er vi innforstått med. Men vi
ser også at noe av utviklinger positiv, mens noe er negativt. Eldre er i denne sammenhengen en
sårbar gruppe, som gradvis havner i gruppen hjelpetrengende etter som slitasje fra et langt
arbeidsliv og sykdom begrenser evnen til å kunne løse hverdagens oppgaver. Det vil tjene både
den enkelte og samfunnet om det legges til rette for en enklere tjenestebehandling av den
tjenesteytende virksomhet, som også innebærer hjelp når det er behov for det.
Eldrerådet har drøftet temaet og funnet fram til følgende tjenesteytinger som det er grunn til å
se nærmere på:
Butikktjeneste, banktjeneste, post, telefon, sentralisering av offentlige tjenester som
politi, lege- og ambulansetjeneste.
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Med andre ord tjenester som vi alle er avhengig av, og sorn særlig eldre blir skadelidende av
ved enhver sentralisering og lite gjennomtenkt "modernisering". Vi viser her til vedlegg som
nærmere beskriver våre ankepunkter på de enkelte saker. Vi ber om at alle eldreråd drøfter
saken og sender sine uttalelser videre til organer som de mener kan være til hjelp for saken. Vi
ber i den anledning Lavangen eldreråd om mulig får kopi av de uttalelser som blir gitt.
BUTIKKTJENESTER
Mat og drikke trenger alle. Avstanden til butikken er viktig. Det er begrenset hvo- langt en
med dårlig fysisk helse eller evne til å orientere seg, kan gå med gåstol eller andre
hjelpemidler. Men de som har en liten butikk i nærheten, er heldig. Et lite personale kjenner
sine kunder, og det finnes ofte rom for en liten prat. Men vareutvalget er mindre og prisene
høyere enn på kjøpesenteret, som følge av at kjedene fikk lov til å overta grossistleddene. Og
kjøpesenteret ligger for de fleste en drosjetur unna, for busser går ikke i distriktene. På
kjøpesentrene er det svært langt å gå fra inngang til utgang. De varene det er mest behov for,
ligger lengst unna inngangen. De som betjener kassa veksler og kjenner ikke sine kunder
personlig. Køen foran kassa inviterer heller ikke til samtaler. Å gi småbutikkene bedre
levemuligheter vil også hjelpe mot den økende ensomheten hos eldre mennesker.
BANKTJENESTE
Det som er den største utfordring for eldre og de vi kaller "enkle mennesker", er banktjenesten
og deres bruk av data, nedlegging av filialer og minibanker og sperring av kundetjeneste
(skranketjeneste). Bankene fikk en monopolrolle når det ble bestemt at alle mennesker må ha
en bankkonto for å få utbetalt lønn, pensjon m.m. Etter at postbanken ble sidestilt med
privatbanker, har privatbankene lagt ned sine avdelinger og minibanker ute i distriktene.
Eldrerådet synes det er direkte frekt når bankene med sitt monopol på bankkontoer overlater til
lokale kjøpmenn/butikker å tilfredsstille sine bankkunders behov for kontanter. Det er beregnet
at ca. 23 % av befolkningen mangler data eller kunnskap til å bruke den. Det er respektløst å
overse dette, og det rammer særlig eldre og mennesker med psykiske eller fysiske plager.
Mange later til å tro at når barn fra barnehagen og opp lærer å bruke data som nyttig redskap,
så vil prosenten som ikke klarer det, gå ned. Dette er et falsum. Gruppen eldre blir større fordi
vi lever lenger. Men det betyr ikke at vi blir unge lenger. Genetisk arv eller skader, slitasje
eller bivirkning av medisin kan gi skjelvende fingre som passer dårlig på tastaturet til PC og
mobiltelefon, kommer uavhengig av økt levealder. Det samme gjelder syn, korttidsrninne og
evne til å klare programendringer. Det samme gjelder også tjenester som brukes så sjeldent at
handlingen oppleves som ny hver gang. Det gjelder bl.a. kjøp av valuta i banken.
POSTTJENESTE
Posttjenesten har alltid vært viktig, og sa særlig for distriktene i Norge. Det var et
distriktspolitisk virkemiddel av første klasse, og var selve livsnerven ute i distriktene. Med
postsparebanken fikk selv de minste samfunn aktiv banktjeneste og nyheter og kontakt med
omverden. Men det gamle mottoet om at "Posten skal fram", er nå byttet ut med at "Posten
skal lønne seg". Privatiseringen av posten innebærer at nye eiere ønsker å kvitte seg med deler
der de tjener minst, og det vil i praksis si distriktene. Det har allerede vært nevnt stans av
postombæring enkelte ukedager. Nedlegging av postkontorer med påfølgende sentralisering
har gjort det dyrere og vanskeligere for mindre bedrifter i distriktene, og har gått noe på
bekostning av nærkontakten mellom postens tjenestemenn og folk flest. Men selve løsningen
med post i butikk har også sin plussider. Et positivt og tjenestevillig postverk som setter
kvalitet foran økonomi, vil tjene både næringsliv og befolkning, og sa særlig eldre i
distriktsnorge. Det er derfor viktig at vi eldre advarer mot å redusere posttjenesten.
Side 11 av 12
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TELEFONTJENESTE
Telefonen var en gang et godt hjelpemiddel også for eldre og uføre. Du kunne slå opp i
telefonkatalogen og finne for eksempel nr. til Hjelpemiddelsentralen og ringe ditt ærend
direkte dit. Men det er for enkelt i dag. I dag er nesten alt sentralisert, og du må ha egen
kunnskap om hvor du skal ringe. Når du ringer det du mener er riktig nr. så må du høre på
musikk lenge. Når du så rar svar, får du et valg fra 4 —7 og kommer dit du skal hvis du kan
"sjargongen" (navn på avdelingen du skal til slik konstruktøren har tenkt) og trykker på riktig
tall. Og det er et lotteri. Men er du heldig og får kontakt kan du forvente å bli forhørt om
hvorfor du vil snakke med den eller den. Det er særlig ille om du vil til en bestemt
kjedebutikk. Det er viktig at alle sentrale telefonanlegg er pålagt å gi kunder mulighet til ha en
kundetjeneste i form av et menneske og ikke bare automater. Det er også viktig å få beholde
telefonkatalogen, og da med litt større bokstaver. Eldrerådet erfarer at telefonen i dag er blitt et
fantastisk leketøy for barn og unge, og et svært lettvint og nyttig redskap for velfungerende
voksne. Men for eldre og enkle mennesker er den blitt et mareritt som tapper dem for sjøltillit
og gjør dem hjelpetrengende. Det vil tjene både folk og telefonselskaper om det fra politisk
hold blir satt krev om forbedringstiltak fra telefonselskapenes side.
SENTRALISERING AV OFFENTLIGE TJENESTER
Landets sentrale politikere og byråkrater later til å være svært opptatt av sentralisering av både
offentlige og private tjenester. Det gjelder tjenester av stor betydning for folks dagligliv som
politi, helsetjenester, post og telefon, banktjeneste og butikk m.m. Lover og forordninger
kommer fra politikere og eksperter som sitter på toppen av pyramiden og tar sin beslutning ut
fra det de ser derfra. Ingen synes lenger å bry seg om at tjenestene har som et viktig mål å være
mest mulig tjenlig for folk der de bor i vårt langstrakte land. Selv sertifikatordningen med
bevis for tilstrekkelig helse er nå blitt en både kostbar og slitsom sak for eldre.
Sentraliseringen rammer alle distriktssamfunn, og der er det de eldre som blir hardest rammet
på grunn av dårligere mobilitet som følge av sviktende helse og utilstrekkelig offentlig
kommunikasjon. Derfor bør en avstemming om hvor vidt det skal bo folk utenfor byene og
større tettsteder komme lenge før en folkeavstemning om organisering av kommunegrenser,
politi og andre viktige offentlige og private tjenester.
DRØFTING OG BEHANDLING AV VÅRT INNSPILL
Lavangen eldreråd ber derfor andre eldreråd og organisasjoner om å drøfte vårt innspill i saken
og gi sin støtte eller komme med egne uttalelser. Der vi, den eldre generasjonen, som har lagt
grunnlaget for den velstand og posisjon landet har i dag, og har dermed både rett og plikt til å
la vår mening komme fram.

Rådmannens vurderinger:
04.09.2014
Erling Hanssen
rådmann
Johan Lyngstad
leder i eldrerådet
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Side 12 av 12
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14/403- 4171/14

LAVANGENKOMMUNE
LOABÅGASUOHKAN

MØTEPROTOKOLL
SAKENE 1-8

Eldrerådet
Møtested: Servicebygget,Tennevoll
Tid: 12.00
Møtedato: 17.09.2014

Møtet s1utt:15.10

Til stedepå møtet
Medlemmer:

JohanLyngstad
JarleNygård
Jan Røkenes
EdithLyngmo
Ungdomsrepr.:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Forfall:

Jan Johnsen

Underskrifter:

Johan Lyngstad

Jan Røkenes

JarleNygård

Edith Lyngino

1
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6/14
GJENNOMGANGOG DRØFTING AV LANDSPLAN
Rådmannensinnstilling:
Saken legges fram uten innstilling
Behandling:
Saken ble tatt opp i møtet.
Et enstemmig eldreråd foreslo følgende:
Leder tar ansvaret for at alle i styret får kopi av saken
Vedtak:
Leder tar ansvaret for at alle i styret får kopi av saken
7/14
DRØFTINGERVEDR. PROSJEKT A
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling
Behandling:
Et enstemmig eldreråd foreslo følgende:
Eldrerådet sier seg enig med leders forslag til organisering av arbeidet.
Vedtak:
Eldrerådet sier seg enig med leders forslag til organisering av arbeidet.
8/14
DROFTINGER VEDR. PROSJEKT B
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Et enstemmig eldreråd foreslo følgende:
Eldrerådet sier seg fornøyd med den foreslåtte fakta om temaet, men gir leder fullmakt til
utforme et tillegg om "kommunikasjon/busstjeneste"
Vedtak:
Eldrerådet sier seg fornøyd med den foreslåtte fakta om temaet, men gir leder fullmakt til
utforme et tillegg om "kommunikasjonlbusstjeneste"

Tennevoll 19.09.2014
stad

Side 4
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Leders tillegg om "kommunikasjon/busstjeneste" til eldreråds sak 8/14

I Lavangen er det som ellers i distriktene for få reisende til å opprette nok offentlig transport
til å dekke det som det er behov for. Dette gjelder både når folk har behov for å søke offentlig
tjeneste, som stadig blir sentralisert lengre bort fra kommunen, som helsetilbud, pass og andre
tjenester fra politi og biltilsyn, hjelpemiddelsentral m.fl. Privatisering og stadig sentralisering
gjør situasjonen stadig vanskeligere. Det er en samfunns-utvikling der det ikke blir tatt hensyn
til at de unge søker utdanning og må søke inn til byene for å finne seg arbeid som passer til
sin utdanning. Igjen i distriktene sitter sitter eldre mennesker igjen med sitt stadig økende
behov for nettopp offentlig og tjeneste som i særlig grad gjelder kommunikasjons-tilbud.

Leder Johan Lyngstad
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5-12

9357 Tennevoll, 28.10.15

8K4

ÅPENT BREVTIL SPAREBANK 1
Sparebank 1 har gjennom avisene gitt seg selv skryt for sin moderniserte
for at kundene er svært fornøyd med utvikling.

En modernisering

for å redusere bankens utgifter og øke inntjeningen.
distriktkommunene

tjeneste av personale

som på flere områder utelukkende

er foretatt

Sparebankene var i sin tid etablert for å gi

med lokal kunnskap og interesse for å bidra til lokal utvikling.

det er etter vår vurdering lenge siden dette var målet. Med sine fusjoner
og kunne konkurrere

tjeneste for sine kunder, og gir uttrykk

Men

med andre banker er målet å bli stor

med store forretningsbanker.

Hvilke moderniseringstiltak

har så sparebankene

foretatt?

Lagt ned avdelinger og dermed gitt avstander for kunde/bank.
Tur/retur

Skjelnesplass —bank 60 km

Fossbanken —bank 60 km
Tennevoll —bank 36 km.
Ved nedlegging av avdelingene

i Salangen og Bardu vil avstanden øke med 140 km

Adgang til minibank samme avstand. I dag fungerer butikken som minibank
å gi kontanter
Valutatjeneste

til beste for bankens kunder.
er avsluttet,

og skaper bry for kundene når det er behov for det.

Avstand og manglende lokalkunnskap
oppmerksomhet

og har dermed ansvar for

gjør det vanskeligere å få lån til mindre foretak og

og støtte til tiltak av sosial og kulturell art i distriktskommunene.

Utvidet bruk av data rammer særlig eldre bankkunder hardt. Om mennesker
ikke dette automatisk

at ferdighetene

Manglende fysisk førlighet
takle programendringer

til å betjene digitalt utstyr varer lengre.

som følge av alder, slitasje, medisiner. Sviktende korttidsminne

osv. Vil fortsatt

og evne til å

gjøre det vanskelig for eldre.

At eldre ikke lengre er i stand til selv å utføre banktjenester
den sentralisertingen

lever lenger innebærer

fører til at de trenger hjelp til dette. Med

som det skjer så mye av i dag fører dette til at stadig flere av de unge flytter ut.

Dermed må eldre søke hjelp hos andre, som ikke alltid er betryggende
Banken sier at brukerne ikke er interessert

løsning.

i de gamle løsningene med avdelingskontor

eller besøkstime for

å få hjelp. Det skulle være enkelt å forstå dette:
avstanden fra der kunden bor til banken med buss som går t/r en gang pr dag, og med hjelpetime
en gang pr uke holder ikke som tjeneste.

Bekjentgjørelse. En tjeneste banken vil tjene penger på, brukes det mye penger på reklame for å
få flere til å bruke den. En tjeneste som nevnes her innebærer
dårlig tjeneste som få vet eksisterer.
Med hilsen
Johan lyngstad
Eldrerådet i Lavangen.
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økte utgifter for banken. Derfor en

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
46/16

16.11.2016
2016/542

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Levekårsutvalget

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
22.11.2016
24.11.2016
23.11.2016

Orientering om framdrift Helsehus
Det blir gitt en orientering om status i arbeidet med nytt Helsehus i Kvæfjord i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - POLITISK MØTEPLAN FOR 2017
Arbeidsmiljøutvalg

Fre 17/2

Fre 2/6

AdminiEldrestrasjons- råd
utvalg

Ungdoms- Råd for
råd
funksjonshemmede

Teknisk
utvalg

Levekårs- Kontrollutvalg
utvalg

Formannskap

Tir 14/2 *

Tir 14/2 *

Tir 21/2
Tir 28/3

Ons 15/2

Man 20/2

Tir 25/4

Tir 25/4

Ons 19/4

Man 24/4

Tir 6/6

Tir 6/6

Tir 13/6

Ons 7/6

Man 12/6

Tor 5/10

Tir 3/10

Tir 3/10

Ons 11/10

Tir 21/11

Tir 21/11

Tir 21/11

Ons 22/11

Tor 16/2

Tor 8/6

Tor 9/3

Fre 29/9

Fr 24/11

Tor 23/11

Kommunestyre

Tor 4/5
Tor 22/6

Man 11/9
Man 2/10 Tor 12/10
Man 13/11
Man 27/11
Tor 14/12

Møter for kommunestyret på Fram, Borkenes, unntatt for junimøtet som avvikles i grendehus.
Møter for øvrige utvalg i Kvæfjord rådhus, møterom 2. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Møtestart kl 09:30. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30.
Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30.
* Eldrerådet og ungdomsrådet har fellesmøte tirsdag 14. februar kl 18:30.
Møterom for eldrerådet tirsdag 21. november må særskilt fastsettes.
Utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan ellers sette fram krav om møte
utenom møteplanen, når dette finnes påkrevd.
Versjon pr 01.11.2016
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Fra: Lillian Hessen (lihes@frisurf.no)
Sendt: 15.11.2016 08:47:23
Til: 'Jarle Solheim'; Marit Blekastad
Kopi:
Emne: VS: Endel spørsmål vedr. eldrerådene arbeid.
Vedlegg: wlEmoticon-smile[1].png;Henvendelse til eldrerådene i 7 kommuner..odt
Hei. Jeg fikk denne telefonen da jeg var i Spania og ga han min epost adresse.
Jeg oversender dette og vi kan kanskje se på det i eldrerådsmøtet.
Med vennlig hilsen Lillian
Fra: Kjell [mailto:kjell.o@sktv.no]
Sendt: 15. november 2016 06:40
Til: Torstein Aaring Nilsen; Lillian Hessen
Emne: Endel spørsmål vedr. eldrerådene arbeid.

Gode folk, Lilian og Torstein
Takk for hyggelige telefonsamtaler med dere begge for kort tid siden.
Sortland eldreråd vedtok i møte i juni d.å å sende henvendelser til
noen eldreråd for å få informasjon om enkelte forhold ved deres arbeid
jf. vedlegget.
Vi valgte å henvende oss til de 4 andre kommunen i Vesterålen, og til
Harstad, Lenvik og Vestvågøy. Begrunnelsen for valget av de 3 siste var at
Harstad er i folketall en av de 5 største kommunene i landsdelen, de 2 andre er i
folketall sammelignbare med folketallet i vår kommune.
Lederen i eldrerådet i en av kommunene i Vesterålen svarte at han ønsket
ikke å svare på en slik useriøs henvendelse. Etter vår oppfatning sier det mer
om denne lederen enn om våre spørsmål.
Vi har nå kommet til at det også vil være interessant få opplysninger fra dere
som jo er nabokommuner.
Jeg kan fortelle at i går hadde vi et 3 timers møte med de 5 pensjonistforeningene
i kommunen. Vi hadde et lignende møte i april 2014.
Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse 2 møtene er udelt positive, og de ønsker
at vi oftere arrangerer slike møter. Jeg regner med at vi i alle fall
tar sikte på å gjenta dette en gang i året.
Så legger jeg ved spørsmålene til dere. Vi vil behandle svarene vi har fått inn
i en av de første møtene i 2017.
Vi sender de bearbeidede svarene til de kommunen som har svart på henvendelsen.
Det vil være fint om dere kan svare før jul eller i løpet av dette året.
Jeg håper dere klarer å ta ut vedlegget.
Ønsker dere og ders familier en meningsfull advent, og ei gledelig jul nå den kommer.
Med vennlig hilsen
Kjell Ola
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PS 30/16 Henvendelse om bygging av balkonger på BOAS
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