Inge

Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
22.11.2016
09:30 – 15:30

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
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marit Blekastad
Birger Bjørnstad
Merete Hessen
Anne Marit Bygdnes
June Gjertsen og
Judith Jacobsen

Stilling
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Rådgiver i PS-sak 25/16
Administrasjonssjef i PS-sak 26/16
Førstekonsulent i PS-sak 27/16
Saksbehandler i PS-sak 28/16

Leder Jarle Solheim ledet møtet.
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble det gjort følgende endring:
RS-44/14 Henvendelse om bygging av balkonger på Boas ble endret til PS-30/16
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakslista ble enstemmig vedtatt.

Underskrifter:

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

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

PS 29/16

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
PS 30/16

Henvendelse fra Sortland eldreråd
Henvendelse om bygging av balkonger på Boas

PS 23/16 Godkjenning av eldrerådets møtebok 04.10.2016
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 04.10.2016. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..

Utvalgsleder foreslo som tillegg til administrasjonssjefens innstilling (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Patrica Ann Bendiksen
Jakob Vaskinn
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med tillegg av Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 24/16 Evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Oppsummeringene legges inn i notat over arbeidsoppgaver for eldredagen i 2016 som grunnlag for
planlegging av ny eldredagsmarkering.
Et samlet eldreråd foreslo (Forslag 1):
Eldrerådet har gått gjennom og evaluert eldredagen, og ønsker å gjenta markeringen i 2017.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 25/16 Orientering om gatelys i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Presentasjon om gatelys i Kvæfjord tas til orientering.
Merknad: Det er et ønske fra eldrerådet at informasjon om utfordringene rundt gatelys legges på
kommunens hjemmeside.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 26/16 Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Merknad: Lillian Hessen møter som Eldrerådets representant på kommunestyremøtet 15.desember 2016.
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1):
I: Kvæfjord eldreråd viser til sin henvendelse til kommunestyret datert 4/10-d.å., som ble sendt med
kopi til alle gruppelederne. Rådet ba der om å få eget budsjett for 2017.
Eldrerådet beklager at formannskapet i sitt budsjettforslag ikke har funnet plass til slik budsjettpost, og
vil anføre:
1. Eldrerådet er et lovpålagt organ, og det følger av eldrerådsloven at kommunene skal sørge for
økonomi til rådet.
2. Kvæfjord tilhører et lite mindretall av kommuner i Troms der eldrerådet ikke har eget budsjett.
3. Eget budsjett vil være et viktig bidrag til at rådet skal kunne planlegge sin egen virksomhet, bl.a.
med markering av den internasjonale eldredagen.
Kvæfjord eldreråd ber kommunestyret innarbeide et beløp til eldrerådets disposisjon i budsjett for 2017.
II: Eldrerådet støtter det videre arbeidet med realisering av Helsehuset.
Kopi av vedtaket sendes alle gruppelederne.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 27/16 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga
med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Et samlet eldreråd foreslo (Forslag 1):
Saken tas til orientering.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 28/16 Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.
Lillian Hessen foreslo (forslag 1):
Kvæfjord eldreråd er orientert om at kommunen har endret sin praksis med tildeling av
parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Dette med bakgrunn i «nærmere kjennskap» til «Forskrift om parkering for forflytningshemmede fra
1994», «Retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 1999», og kriterier
og veiledning til disse.
Det framgår at kommunen tidligere har tildelt parkeringstillatelse for forflytningshemmede kun på
bakgrunn av legeerklæring, en ordning som bidrar til å minimalisere risikoer med subjektivt skjønn.
Dette er praksis også i flere andre kommuner, og har fungert godt i Kvæfjord til nå.
Eldrerådet ser det også som uheldig at personer som har hatt slik tillatelse, plutselig kan miste den i en
alder da behovet øker.
Det er eldrerådets syn at «Omsorgskommunen Kvæfjord» må kunne ha en praksis som både er faglig
begrunnet og raus, og ber om at den tidligere praksis blir gjenopptatt.
Jakob Vaskinn foreslo (forslag 2):
Vi takker for god orientering fra administrasjonen. Vi ønsker å ta saken opp til ny vurdering når
forskriften og virkningen av denne er nærmere klarlagt.

(ny forskrift i kraft fra 1.1.2017- sekretærens presisering )
Votering:
Forslag 2 vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslag 1.
Vedtak:
Vi takker for god orientering fra administrasjonen. Vi ønsker å ta saken opp til ny vurdering når
forskriften og virkningen av denne er nærmere klarlagt.

PS 29/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
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 temarbeid for eldrerådet prosjekt B
RS 46/16 Orientering om framdrift Helsehus
RS 47/16 Politisk møteplan 2017
RS 48/16 Henvendelse fra Sortland eldreråd
PS 30/16 Henvendelse om bygging av balkonger på BOAS

PS 30/16 Henvendelse om bygging av balkonger på BOAS
Saksprotokoll i Eldrerådet - 22.11.2016
Ny sak- fra referatsak 44/16
Et samlet eldreråd foreslo (Forslag 1):
Eldrerådet har forståelse for denne henvendelsen og ber kommunen vurdere saken.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Møtet hevet kl. 15:30
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 25.11.2016
Ruth-Lise H. Olsen

