Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
25.04.2017
09:30- 13:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lillian Marie Hessen
Medlem
Harry Arnesen
Medlem
Jakob Vaskinn
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kåre Joakim Bakken
Jarle Solheim
Helga Amdal Stensen
Patrica Ann Bendiksen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef/sekretær RFF
Nestleder Lillian Hessen ledet møtet.
Sak 6/ 17 «Orientering om Helsehus i Kvæfjord» og referatsak 15 /17 «Retten til sykehjem» var
i et felles møte med Rådet for funksjonshemmede.
Til neste møte ber eldrerådet om en ny orientering/ oppdatering ift parkeringstillatelse for
forflytningshemmede,- jfr Eld-sak 28/16.
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
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PS 6/17 Godkjenning av eldrerådets møtebok 14.02.2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 14.02.2017. Til å
signere møteboka velges:
1. ...............
2. ...............
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jakob Vaskinn
Lillian Hessen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 7/17 "Kontakt på tvers av aldersgrenser"- orientering om framdrift
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.
Merknad:
Lillian Hessen har sammen med Johanne Grønbeck orientert i Levekårsutvalget 22.2.2017 samt
snakket med rektor på Rå vgs. De har avtalt møte med fagansvarlige for restaurant- og matfag
samt idrett. Eldrerådet ønsker også at helse- og oppvekstfag involveres, og at det arbeides videre
med konkrete tiltak for kontakt på tvers.
Jakob Vaskinn har sammen med Viviann Berg Gamst (sekretær for ungdomsrådet) hatt møte
med rektor Bodil Røkenes, Borkenes skole og sett på muligheter innenfor eksisterende valgfag,
samt ift at Borkenes skole har søkt om prosjektmidler fra «Den praktisk skolesekken».
Dersom det er mulig å involvere Flesnes skole, vil eldrerådets medlemmer på Flesnes
samarbeide med skolen der.
Forslag 1 (Lillian Hessen):
Det arbeides videre med de nevnte tiltakene i forhold til «Kontakt på tvers av aldersgrenser».
Eldrerådsrepresentantene vil orientere om framdrift også i senere møter.
Votering:
-Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 8/17 Orientering om Helsehus i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Den framlagte orienteringen om nytt Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.

Lillian Hessen foreslo (Forslag 1) Orientering om helsehus i Kvæfjord.
Eldrerådet har tidligere gitt sin støtte til bygging av helsehus i Kvæfjord.
Forutsetningen var at den økonomiske situasjonen gjorde dette mulig. For 2017- 2018 er avsatt
98 700 000,- kroner til dette formålet, noe som uansett vil være et stort løft for kommunen.
Eldrerådet registrerer at det planlegges for at svært mange funksjoner skal inn i prosjektet, noe
som kan bety at det på et stadium i prosessen kan vise seg nødvendig å foreta reduksjoner, noe
som ikke er uvanlig når store prosjekt skal realiseres.
Eldrerådet vil derfor anbefale at det blir foretatt prioritering i de funksjoner en vil ha inn.
Eldrerådet er enig i at Kveldrotomta er best egnet for å gi samdrift og effektiv utnyttelse av
personellressursene. Investering i bygg gir på sikt en forholdsvis liten utgift sett i forhold til de
tjenestene som gis. Effektiviseringsgevinster vil derfor være en viktig del av
økonomivurderingene.
Eldrerådet vil også peke på at det å drive forebyggende arbeid som kan bidra til bedre helse og
livskvalitet er viktig, og i mange tilfeller kan det være det som gir best resultat ut fra
ressursbruk.
For innbyggerne i kommunen, og spesielt de eldste som nå blir raskere utskrevet fra sykehus, vil
et helsehus der behandling og opptrening gis samordnet, være en svært god løsning.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Merknad:
Det kom også innspill om viktigheten av
 At det tas hensyn til ungdom som skal på ungdommens helsestasjon og vegrer seg mot å
gå gjennom store åpne venterom
 At det er vask/muligheten for å ettermontere handvask på alle rom
 Et åpent møte for innbyggerne i kommunen
 Samhandling mellom de ulike enhetene, ikke bare samlokalisering

PS 9/17 Planlegging av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling

Omforent forslag (forslag 1)
Plan for gjennomføring eldredagen 2017 pr 25.4.17:
Tid:
Sted:
Innhold:

Eldredagen 2017 arrangeres onsdag 4.oktober
Fram ungdomshus (er booket)
Foredrag og jazzkonsert med Børge Ytterstad+ divisjonsmusikere (er avtalt)
Underholdning i samarbeid med ungdom
Matservering: Undersøke muligheten for samarbeid med Rå vgs (Lillian Hessen)
Markedsføring:Utdeling av folder i alle postkasser som i fjor
Plakater til oppslag- det må bestilles inn plakatark i A3-format til dette
Samarbeidsparter:
Frivilligsentralen (obs- de ønsker å bli mer synlige enn i 2016)
Frivillige lag og foreninger: det er et ønske å skifte på samarbeid fra år til år.
I 2017 spørres Husflidslaget på Borkenes. Lillian Hessen skriver en invitasjon til
husflidslaget om samarbeid.
Uavklart enda hvem som kan representere Flesnes.
Eldredagen 2017 settes opp som fast sak på alle eldrerådsmøter framover.
Eldrerådet arbeider videre med muligheten for en egen budsjettpost for arrangement av
eldredagen.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 10/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017

RS 2/17 Samarbeidsavtale prosjekt "Dokumentasjon av helsetjenester" 2017
RS 3/17 Undersøkelse om en del forhold vedr. eldrerådenes virksomhet- Sortland eldreråd
RS 4/17 Endel spørsmål vedr. eldrerådenes arbeid- svar fra Kvæfjord
RS 5/17 Helsedirektoratet - Rapporteringsskjema
RS 6/17 Invitasjon til fellesmøte for Eldrerådene i Sør-Troms 12. januar 2017
RS 7/17 Møtereferat - Fellesmøte Eldrerådene i Sør-Troms 12. januar 2017
RS 8/17 Svar på Kopi av vedtak om endringer i vergemål
RS 9/17 Varsel om selvmeldingstilsyn -Kvæfjord kommune- hjemmetjeneste
RS 10/17 Fylkesmannen i Troms-Foreløbig rapport etter selvmeldingstilsyn pbrl. kap. 4A 2017
RS 11/17 Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede
RS 12/17 Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
RS 13/17 Pensjonistforbundet - Tilbud om foredrag i velferdsteknologi høsten 2017
RS 14/17 Pensjonistforbundet-Invitasjon til kurs i eldrerådsarbeid m.m.
RS 15/17 Lokal forskrift om rett til sykehjem-framtidsplan
RS 16/17 Statens Seniorråd- Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd -Folkebibliotekene og
eldres digitale deltakelse
RS 17/17 Invitasjon Eldrerådskonferansen 2017
RS 18/17 Til landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd - Invitasjon til dialogmøte – Leve hele
livet

Votering:
Merknader:
RS 13/17

RS 14/17:
RS 15/17:

RS 16/17:

Tilbud om foredrag i velferdsteknologi høsten 2017:
her kan det være aktuelt å invitere egne ansatte som har videreutdanning i
velferdsteknologi sammen med eller istedenfor representant fra Pensjonistforbundet. Dette kan også være et aktuelt tema på eldredagen et senere år.
Invitasjon til kurs i eldrerådsarbeid mm.:
En eldrerådsrepresentant/ medlem i Pensjonistforbundet + sekretær er påmeldt til
kurset 10.-12.5.17. I tillegg ønsker rådet at leder meldes på.
Retten til sykehjem var et felles møte med Rådet for funksjonshemmede:
Eldrerådets medlem Jakob Vaskinn som har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av
nedenforliggende forskrift la frem forslaget, og informerte om at saken er lagt ut
til høring med frist 22.mai 2017. Behandling av ny forskrift vil bli satt opp som
sak i neste møte, før saken går til endelig behandling i kommunestyret 22.juni
2017. «Høringsnotat om forslag til forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester» var klart før møtet, og ble også delt ut til medlemmene i
begge rådene.
Om folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse:

RS 17/17:

Denne ønskes tatt opp som politisk sak i et senere eldrerådsmøte.
Eldrerådskonferansen 2017:
Rådet ønsker at leder og nestleder får delta på dette.

PS 11/17 Boligpolitisk plan i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1)
Kvæfjord Eldreråd viser til at kommunestyret i PS 8/17, interpellasjon fra Karin Eriksen,
enstemmig har gått inn for å etablere en tverrpolitisk gruppe med formål å jobbe fram en
boligpolitisk plan for Kvæfjord.
Fokus i planen skal være å finne og etablere virkemidler for økt tilflytting og bosetting i
Kvæfjord.
Det vil være et mål at Kvæfjord skal gjøres attraktiv for ulike aldersgrupper.
Eldrerådet ser positivt på dette initiativet.
Eldrerådet vil i denne sammenheng peke på at en har registrert behov og interesse fra eldre
innbyggere som har ønske om tilpasset og sentrumsnært lokalisert selveierleilighet på ett plan.
Dette er innbyggere som vil kunne disponere en del egenkapital bl.a. gjennom salg av enebolig,
slik at det kan ligge til rette for prosjekt med privat utbygger.
Eldrerådet ber om at slik interesse blir registrert og at en gjennom boligpolitisk plan legger til
rette for tilpasset prosjekt.
Gjennom salg av egne eneboliger som kan være bedre egnet for barnefamilier, vil slike prosjekt
også bidra til ny bosetting.
Eldrerådet ber om å bli orientert om muligheter og framdrift, og står gjerne til disposisjon for
råd om denne type botilbud om det skulle være ønskelig.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
PS 12/17 Endring av møtedag for neste eldrerådsmøte
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1)
Møte i eldrerådet flyttes fra tirsdag 6.juni til torsdag 8.juni. Dette gir også en mulighet for felles
møte med Råd for funksjonshemmede på saker av felles interesse.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 13:30
Referent: Marit Blekastad

Rett utskrift:
Borkenes, 02.05.2017
Ruth-Lise H.Olsen

