Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
14.02.2017
18:30

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

Representerer

Saksnr

Innhold

PS 1/17

Godkjenning av eldrerådets møtebok 22.11.2016

PS 2/17

Orientering om Frisklivssentralen i Kvæfjord

PS 3/17

"Kontakt på tvers av aldersgrenser"- felles rådsmøte eldreråd og
ungdomsråd

PS 4/17

Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.02.2017
2016/228

Saksnr
1/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
14.02.2017

Godkjenning av eldrerådets møtebok 22.11.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 22.11.2016. 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 22.11.2016. 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

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.02.2017
2016/228

Saksnr
2/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
14.02.2017
14.02.2017

Orientering om Frisklivssentralen i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjonen om Frisklivssentralen i Kvæfjord til orientering.

Saksopplysninger
Fysioterapeut og leder i Frisklivsentralen Cecilie Steiro orienterer om Frisklivsentralen i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.02.2017
2016/228

Saksnr
3/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
14.02.2017
14.02.2017
19.04.2017

"Kontakt på tvers av aldersgrenser"- felles rådsmøte eldreråd og ungdomsråd

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
«Generasjonskonferansen 2016- etterarbeid», Troms fylkeskommune
ELD-sak 12/16 Generasjonskonferansen 2016- etterarbeid
Saksopplysninger
Generasjonskonferansen 14.april 2016 ble arrangert på Fylkesbygget i Tromsø. Tema var «Kontakt på
tvers av aldersgrenser», og konferansedeltakerne kom her med en samlet oppfordring til alle ungdoms- og
eldrerådene i fylket:
1. Tema «Kontakt på tvers av aldersgrenser» tas opp som egen sak på rådenes første møte
2. Ungdoms- og eldrerådene arrangerer høsten 2016 et felles rådsmøte i sin hjemkommune med
dette som tema. Vi anmoder lederen i det lokale eldrerådet om å ta initiativ til et slikt møte.
Eldrerådet fattet følgende vedtak 7.6.16: «Eldrerådet tar kontakt med ungdomsrådet for å få til et felles
møte. Eldrerådet viser til eldrerådets vedtak om markering av den internasjonale eldredagen 4.oktober.
Eldrerådet inviterer ungdomsrådet med på dette arrangementet». Ungdomsrådet deltok med to
representanter på eldredagen 2016.
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak 7.juni 2016: Ungdomsrådet følger opp anmodningen fra fylkesrådet
om å arrangere felles møte med eldrerådet der temaet er «Kontakt på tvers av aldersgrenser».
I møteplan for 2017 ble derfor et fellesmøte lagt inn 14.februar.
Leder og nestleder i rådene møttes for et felles planleggingsmøte 30. januar 2017 sammen med
sekretærene for rådene. Her ble det foreslått å ta utgangspunkt i noen av punktene i gruppearbeidet fra
Generasjonskonferansen 2016.

Følgende punkter ble framhevet:
 Leksehjelp
 Besøksordninger barnehage- skole- sykehjem
 Samarbeid rundt Eldredagen 2017
 Felles mobilisering og samarbeid ift møterett i kommunestyret
 Datakurs (jfr Frivilligsentralens seniorkurs i 2016)
 Valgfag «innsats for andre». Dette er en sak som representantene ønsker å løfte til
Levekårutvalget.
 «Fag-app» om kontakt mellom unge og eldre
 Felles møteplass for unge og eldre
Vurderinger
Det foreslås mange spennende tiltak for å legge til rette for en økt kontakt mellom unge og eldre. Det er
svært viktig at tiltakene vurderes ut ifra lokale forhold for at de skal kunne fungere best mulig. At rådene
nå møtes for å diskutere ulike tiltak, vil være et godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Vedlegg:
Generasjonskonferansen 2016- etterarbeid. Oppsummering fra gruppearbeid

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
4/17

07.02.2017
2016/228

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord vedtar årsmeldinga for 2016.

Dokumenter i saken:
Årsmelding for eldrerådet 2016.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
14.02.2017

