Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
24.11.2016
09:30 – 14:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Randi Owe
Leder
Kristin Vonheim Håkonseth Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ler Wah Waw
Medlem
Børre Skoglund
Medlem
Bente Hennie Fritjofsdatter
Medlem
Berg
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Johan Helge Elde
Børre Skoglund

Representerer

Representerer

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef til sak PS-16/16
Anne Marit Bygdnes
Førstekonsulent til sak PS-17/16
June Gjertsen
Saksbehandler til sak PS-19/16
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Møtet startet med klargjøring av de politisk oppnevnte rådets arbeidsmåte m.m.
Administrasjonssjefen redegjorde for reglement og struktur i politisk arbeid
Rådet har ofte behov for å drøfte ulike saker , og dette vil bli fulgt opp med i møter
framover.
Temasak på neste møte skal være: Hvordan skal rådet jobbe?
Aktuelle temaer kan også være:
Helsehus – med fokus på frisklivssentralen arbeid og planer.
Velferdsteknologi.
Dokumenter utdelt i møtet:
Brosjyre : Alkovett – av og til, uten alkohol
Dokumenter i tilknytning til sak 17/16



Lysbildepresentasjon fra orienteringa

Dokumenter i tilknytning til sak 18/16



Lysbildepresentasjon fra orienteringa





Søknadskjema parkeringstillatelse for forflytningstjeneste.
Skjema for Legeerklæring
Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede

Dokumenter i tilknytning til sak 19/16



Lysbildepresentasjon fra orienteringa

I tilknytning til referatsaker ble følgende utdelt:
8.7.2016: Brev fra eldrerådet: Ad møte – og talerett i kommunestyret og politisk
utvalg for eldrerådet
22.09.2016: Tilbakemelding til eldreråd på henvendelse av 8.7.2016 ad møte- og
talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet.

Saksnr

Innhold

PS 15/16

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 9.6.16

PS 16/16

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

PS 17/16

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

PS 18/16

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PS 19/16

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid
med verger

PS 20/16

Referatsaker

RS 20/16

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til
frivilligsentralene

RS 21/16

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

RS 22/16

Markering av eldredagen 2016 i Kvæfjord: folder og plakat

RS 23/16

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og
utviklingshemming

RS 24/16

Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken

RS 25/16

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

RS 26/16

Tjenestebeskrivelse hjemmehjelp, praktisk bistand

RS 27/16

Tjenesebeskrivelse hjemmesykepleier

PS 15/16 Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 9.6.16
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede 24.11.2016
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 9.6.2016 . Til å signere møteboka velges :
1…………………
2…………………

Leder foreslo som tillegg til administrasjonssjefens innstill (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges
1.Randi Owe
2.Kristin Håkonseth
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 16/16 Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Vedtak:

1. Saken taes til orientering.
2. Under gjennomgang av saken, under tema Helsehus , ble det poengtert viktigheta av at
jordmortjenesten inngår i helsehuset.
Vedtak:
Enstemmig

PS 17/16 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga
med brukerstyrt assistanse (BPA)
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) . Saken ble
fremlagt av førstekonsulent Anne Marit Bygdnes – slutt 12.30
Forslag til omforent vedtak :
1.

RFF /administrasjon fremskaffer dokumentasjon på kvæfjord kommune tolkning og
praktisering av BPA ordninga og tjenester i hjemmet.

2.

RRF oversender denne dokumentasjonen til fylkesnivå og ber om at Kvæfjord
kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

3.

RFF er positive til dialog med NFU, Kvæfjord lokallag også i fremtiden.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

PS 18/16 Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.
Omforent forslag :

1. Saken tas til orientering.
2. RFF ber om at administrasjon i Kvæfjord Kommune henvender seg til Harstad Kommune om
behovet for utplassering av benker ved busstasjonen i sentrum.
Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

PS 19/16 Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens
samarbeid med verger
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger – 12.30 slutt ………Saken ble fremlagt av
førstekonsulent Anne Marit Bygdnes - forlot 13.50
Omforent forslag til vedtak:
RFF i Kvæfjord ber om at Fylkesmannen etter vedtak om ny verge, sender vedtak om endring i
vergeforholdet til kommunene som bistår brukeren.
Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

Utskrift av vedtak sendes :
Fylkesmannen som oppnevner verge, og Fylkets råd for funksjonshemmede i Troms.
RFF i Kvæfjord ber om at også fylkesrådet tar opp saken. Vedtak: Enstemmig vedtatt

PS 20/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Vedtak:
-Sakene taes til orientering.
-Enstemmig vedtatt.

Referent: Ågot Hammar

Rett utskrift:
Borkenes, 25.11.2016
Ruth-Lise H. Olsen

RS 20/16 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
RS 21/16 Ang. bistand rundt redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord Kommune
RS 22/16 Markering av eldredagen 2016 i Kvæfjord: folder og plakat
RS 23/16 Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og utviklingshemming
RS 24/16 Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken
RS 25/16 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
RS 26/16 Tjenestebeskrivelse hjemmehjelp, praktisk bistand
RS 27/16 Tjenesebeskrivelse hjemmesykepleier

